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Começo de um novo ano e redobradas 
esperanças. 

É bom saber que a APDP 
continua a mostrar a sua vitalidade e 
capacidade para lutar contra a diabetes, 
suas consequências e dar apoio a todos 
os que a ela recorrem. É bom manifestar 
esta percepção e vontade positiva apesar 
das dificuldades que temos sentido em 
cumprir os nossos desígnios. No entanto, 
será de marcar bem que tudo, mas tudo, 
só tem sido possível graças ao enorme 
esforço e dedicação do pessoal desta casa 
que não poupa esforços para estar próximo 
e ajudar os que aqui acorrem. 

É este misto de dedicação e qualidade 
que nos diferenciam e, consolidadas 
há muitas décadas, permitiram o 
reconhecimento pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde) como um centro de 

mundial de referência.
O número de pessoas com diabetes 

está a crescer, aqui e em todo o mundo, 
resultado de estilos de vida para que 
não fomos feitos e pelo envelhecimento 
das populações, situações que nunca 
aconteceram à humanidade no passado. 

Para contrariar este processo 
aparentemente imparável há que 
desenvolver programas bem estruturados, 
utilizando todas as melhores técnicas de 
marketing e mobilizando as mais variadas 
componentes da nossa sociedade. É 
certamente difícil, mas, a não ser que 
se descubra entretanto alguma pílula 
milagrosa, não há outro caminho.

O certo, é que os responsáveis pela 
saúde e a sociedade civil podem contar 
connosco!

A todos, os desejos de um Bom Ano.

APDP
dedicação
e qualidade

luís Gardete correia       Presidente da aPdP

«os resPonsáveis PelA 
sAúDe e A socieDADe 
civil PoDem contAr 
connosco.»
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No início de cada ano queremos 
sempre ser melhores que no 
anterior. Melhores na assistên-

cia que prestamos aos nossos doentes, 
no apoio que julgamos conseguir dar, 
na nossa organização interna, na forma 
como nos damos a conhecer para o ex-
terior. A Revista é também ela um dos 
meios que temos para dar maior visi-
bilidade ao trabalho que produzimos e 
também uma forma de descodificarmos 
alguns aspectos da diabetes para o gran-
de público, tentando sensibilizá-lo para 
acreditar na prevenção e na optimização 
do controlo, como modo de evitar as 
complicações.

Querer ser melhor é compreensível. 
Conseguir evoluir em qualidade e exce-
lência em tempos de crise é um enor-
me desafio. Com menos recursos temos 
que manter o mesmo nível assistencial 
e educativo, o empenho de todos os que 
aqui trabalham, a abertura para novos 
projectos. E ainda ir mais além na in-
vestigação, na participação internacio-
nal, na captação de novos associados, 

no reforço de parcerias. 
O reconhecimento da OMS dá-nos a 

projecção e o estatuto necessários para 
partir para outros voos. Projectos de 
outra dimensão e eventuais apoios para 
colocar no terreno investigações popu-
lacionais mais alargadas. Apesar de já 
sermos vistos por várias entidades in-
ternacionais na área da diabetes como 
um centro de referência, pretendemos 
agora expandir os nossos horizontes 
para um âmbito mais universal. A pre-
sença da APDP em África, como se pode 
ver neste número, é apenas um exemplo.

Como antes, os nossos doentes são 
a preocupação principal. O apoio inte-
grado que lhes fornecemos, um desígnio 
que ao longo destes anos temos vindo 
a implementar, é uma realidade de que 
nos orgulhamos. E que iremos conti-
nuar a proporcionar dentro das nossas 
possibilidades e dos apoios que tiver-
mos. Para que a APDP possa continuar a 
crescer e desempenhar o papel relevan-
te na luta contra a diabetes em Portugal. 
Um Bom Ano para todos. 

MISSÃO

Pedro Matos       Editor

Por opção do autor, o conteúdo da presente página não se encontra conforme as normas do Acordo Ortográfico.
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APDP
Rua do Salitre, 118-120
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Sim! Quero ser associado/a da APDP, durante um ano, 
sendo a minha contribuição de € 24.

Junte-se hoJe
à APDP!

Inscrições de Sócios
Se preferir vá a www.apdp.pt e faça a sua inscrição online.

Nome:

Morada:

Localidade:                                            Código Postal:

País:

Telefone Trabalho:

Telefone Casa:                                                        Telemóvel:

E-mail:

Contribuinte:

Assinatura:

Identificação do Sócio

Preencha este cupão, recorte-o, 
coloque-o num envelope
e envie-o para:

à APDP!à APDP!
Razões para ser
nosso sócio!10

Apoiar a APDP nas suas atividades

Receber grátis as 4 edições anuais da revista Diabetes

Acesso a serviços e produtos em condições mais  
vantajosas 

Descontos nos serviços complementares prestados  

Acesso e descontos nas atividades de formação

Orientações online na área da diabetes 
Acesso a campos de férias para jovens com diabetes

Informação personalizada sobre as nossas atividades 
Participar ativamente na vida associativa 

Contribuir na luta contra a diabetes e suas complicações
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«Atualmente a minha hemoglobina 
glicosilada é de 6.9 (a melhor de 
sempre).»
Ricardo Guerreiro O que pensa mudar em 

2014 na forma de lidar 
com a diabetes?
«Melhorar a alimentação e frequentar um ginásio.»
ISABEL NEVES

«Conseguir fazer um plano individual de medições 
dos níveis da glicemia e cumpri-lo.»
MARGARIDA FERREIRA

«Fazer mais exercício físico e alterações na minha 
alimentação.»
ANABELA pIMpão

«Aumentar a atividade  física de forma a ser a me-
lhor medicação para o controlo da diabetes.»
JoSÉ LAÇo

«Comer menos proteínas animais, mais vegetais e 
frutos e andar a pé. Deixar de fazer o controlo da 
glicemia apenas na APDP, quando vou à consulta.»
LUIS ALMEIDA

«Ficar mais calma, porque quando ando mais nervo-
sa tenho as glicemias altas e fico com muita fome.»
MARIA JoSÉ MAtEUS

«Disciplinar-me na minha dieta.»
JoSÉ FILIpE CoELho

pERGUNtA  
DA ApDp

PERGUNTA DA APDP PARA A PRÓXIMA EDIÇÃO:

QUAL A SUA MoDALIDADE pREFERI-
DA pARA pRAtICAR ExERCíCIo?

pARtICIpE E pARtILhE A SUA opINIão:
Envie-nos o seu testemunho ou resposta, com o seu 
nome completo, para o e-mail revista@apdp.pt, ou 
por correio para a morada: Av. Infante D. Henrique 
n.º 306, Lote 6, R/C – 1950-421 Lisboa.   

A ApDp reserva-se o direito de cortar e editar as cartas 
recebidas.

EStAR AtIVo
«Chegada a Fátima»

NoVAS AtItUDES
«Um novo diabético com renovado amor»  

«Tenho 35 anos e sou portador 
de diabetes desde 1990. Partilho 
convosco a minha chegada a Fáti-
ma após uma viagem de bicicleta 
de 172 km. Ser diabético é o que 
é. Existem alguns sacrifícios, mas 
como tudo na vida, também as 
grandes vitórias. Atualmente a 
minha hemoglobina glicosilada é 
de 6.9 (a melhor de sempre).»

«Em 2014, vou poder levantar-me 
de manhã, medir a glicemia cuida-
dosamente e registá-la sem ser ao 
abrigo do novo acordo ortográfico.

Vou poder tomar menos unida-
des de insulina, porque vou pôr a 
regra na minha própria boca, fa-
zendo dieta.

Vou poder lanchar mais vezes 
ao dia, apesar dos cortes da Troika 
serem de tal modo violentos, que 
me levam a pensar que, eu Pensio-
nista diabético, é que destrui as 
finanças do meu querido País.

Vou religiosamente  às consul-
tas de rotina e ao meu médico de 
família...

Vou submeter-me às análises 
periódicas e controlar a A1C...

Vou fazer mais picadas ao dia 

para conhecer melhor os níveis do 
meu açúcar...

E vou registá-las como me indi-
cou a senhora doutora sem ralhar.

Lá isso vou!...
Irei comer bastante sem ser em 

demasia,
Irei comer meia batata e ou meia 

colher de arroz,
Irei fazer caminho andando pela 

minha saúde e pela minha vida...
Em abril  estarei na consulta da 

praxe e nas consultas dos pés,
Na primavera  vou cheirar as no-

vas análises como se fosse sua flor,
Caminhar ao teu encontro e 

ajudar-te se também diabético és,
Serei um novo diabético com re-

novado amor...
E em 2014 serei!...»

Ricardo Guerreiro

José Carlos Costa, pico

9 CorreioLeitor.indd   9 21/01/14   14:52



  10     Diabetes 

Um estudo realizado com mais de 66 mil mulheres durante 14 anos 
concluiu que uma dieta com muita acidez, ou seja, com a ingestão 
de muitos produtos de origem animal, pode levar a um aumento do 
risco de desenvolver diabetes tipo 2. Na investigação, realizada no 
Centro de Investigação em Epidemiologia e Saúde da População, em 
França, e publicada na revista Diabetologia, ficou demonstrado pela 
primeira vez que a carga ácida da alimentação está associada ao risco 
de desenvolvimento diabetes tipo 2. Num regime alimentar ácido, 
como é comum nos países ocidentais, as refeições são particular-
mente ricas em alimentos de origem animal e outros alimentos áci-
dos que podem induzir a presença de uma elevada quantidade de 
ácido que não é compensada pela ingestão de fruta e vegetais.

Segundo um artigo publicado na re-
vista Advanced Healthcare Materials, 
investigadores da Universidade da Ca-
rolina do Norte, nos Estados Unidos da 
América, desenvolveram um pequeno 
dispositivo de ultrassom para ajudar a 
administrar insulina sem necessidade 
de recorrer a agulhas e canetas. Esta 
técnica envolve a injeção na pele de 
nanopartículas biocompatíveis e bio-
degradáveis constituídas por poliácido 
(ácido láctico-co-glicólico) que contêm 
no seu interior insulina. As nanopartí-
culas atraem-se e formam uma rede que mantem as nanopartículas jun-
tas impedindo que estas se dispersem no organismo. Ao mesmo tendo, 
sendo porosas, uma vez no organismo, a insulina começa a difundir-se a 
partir das nanopartículas, regulando os níveis de glucose ao longo de dez 
dias, de acordo com os resultados obtidos em ratinhos. 

Dieta áciDa aumenta  
risco De Diabetes

novo métoDo em estuDo 
para aDministrar insulina
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É o total de crianças e jovens 
até aos 19 anos com diabetes 
tipo 1 em Portugal em 2012 

segundo o relatório do 
Observatório Nacional da 

Diabetes.

3196
ATUALIDADE   DIAbETEs

«Neste livro começo por explicar o desenvol-
vimento da linguagem na criança que se ini-
cia pelo choro, os gestos e a expressão facial. 
O que esperar em cada idade e em cada etapa e 
como os pais podem potenciar uma melhor co-
municação. […] Questões como a imaturidade 
da fala, problemas de voz e as perturbações de 
aprendizagem na leitura e na escrita, como dis-
lexia ou a disortografia que podem ter impacto 
no percurso escolar.»

O Gato comeu-te a língua?, Joana Rombert,  
Esfera dos Livros
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É o número de dias de 
internamento por diabetes 

registado em 2012, segundo 
o relatório do Observatório 

Nacional da Diabetes.

104 729

Ser mãe antes dos 19 anos aumenta as probabilidades de vir a de-
senvolver diabetes depois da menopausa. Esta é a conclusão de um 
estudo realizado por cientistas do Hospital Universitário de Cho-
sun, na Coreia do Sul, que analisaram a correlação entre a idade das 
mulheres aquando do primeiro parto com os níveis de tolerância à 
glucose em 4 965 mulheres. 

Os investigadores verificaram que as taxas de prevalência da dia-
betes aumentavam de 10,9 % nas mulheres pós-menopáusicas que 
tinham sido mães depois dos 30 anos para 23,8 % nas que tinham 
tido uma gravidez na adolescência.

Fumar altera vários genes associados ao aparecimento de problemas 
de saúde, nomeadamente ao aumento do risco de cancro e de dia-
betes. Esta é a conclusão de uma equipa de investigadores suecos 
que publicou um estudo na revista Human Molecular Genetics onde 
identificaram um grande número de genes que estavam alterados 
em fumadores, não tendo encontrado alterações desse género nos 
sujeitos não-fumadores. Para Asa Johansson, cientista na Uppsala 
University e líder da investigação, “os resultados deste trabalho indi-
cam que o risco acrescido de doença associado ao tabaco é, em parte, 
consequência de alterações epigenéticas”.

graviDez aNtes DOs 19 
aumenta risco de diabetes

tabacO altera 
genes ligados à diabetes
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É essencial introduzir bons hábitos alimentares 
para controlar a diabetes. Um estudo concluiu 
que, mesmo depois do diagnóstico de diabetes, 
optar por uma dieta alimentar saudável contri-
bui para adquirir resultados na melhoria da con-
dição de saúde. O trabalho, apresentado nas ses-
sões científicas da American Heart Association, 
foi iniciado em 1976 e envolveu mais de 121 mil 
mulheres com idades entre os 30 e os 55 na data 
em que começou o estudo. Ao fim de 26 anos, os 
investigadores verificaram que o grupo de mulhe-
res que adotou uma dieta saudável após receber o 
diagnóstico de diabetes tipo 2 tinha taxas signifi-
cativamente mais baixas de mortalidade por todas 
as causas e de mortalidade cardiovascular do que 
as que mantiveram os maus hábitos alimentares.

eXPeriMeNte
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ATUALIDADE   BEM-ESTAR

Os jogos de computador podem ter um impacto positivo nas crianças. Uma revi-
são de vários estudos, publicada na revista American Psychologist, encontrou evi-
dência de que estes jogos também podem ter um impacto positivo na vida dos das 
crianças na medida em que promovem a aprendizagem, a saúde e as capacidades 
sociais. Além disso, os jogos eletrónicos podem também os ajudar os mais novos a 
desenvolver capacidades na resolução de problemas e até melhorar as notas, pro-
movendo o relaxamento e diminuindo a ansiedade dos jogadores. 

Um estudo levado a cabo por inves-
tigadores do Instituto do Cancro de 
Duke, nos Estados Unidos da Amé-
rica, publicado na revista Science 
deixou um alerta: um subproduto do 
colesterol funciona como o estrogé-
nio, impulsionando o crescimento 
e disseminação dos tipos de cancro 
da mama mais comuns. Estima-se 
que o estrogénio seja responsável 
por 75% dos cancros da mama e este 
trabalho apurou que um metabolito 
do colesterol, o 27-hidroxicoleste-
rol ou 27HC, comporta-se de forma 
similar ao estrogénio em animais. A 
boa notícia é que os medicamentos 
habitualmente usados para tratar o 
colesterol elevado parecem diminuir 
o efeito desta molécula.

jogos de computador  
podem ter efeitos positivos 

suplementos vitamínicos  
sem eficácia

colesterol elevado 
aumenta risco de 
cancro de mama

4867
É o número de pessoas que 

morreram por causa da 
diabetes em Portugal em 

2012, segundo o relatório 
do Observatório Nacional 

de Saúde.
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Os suplementos vitamínicos podem não ter 
qualquer efeito benéfico para a saúde. Esta 
é a conclusão de três estudos publicados no 
Annals of Internal Medicine, nos quais os 
cientistas referem que os efeitos daqueles 
suplementos são equivalentes aos compri-
midos placebo, noticia a edição online do 
Jornal i. Os suplementos “não diminuem 
o risco de desenvolver doenças, não subs-
tituem nutrientes em falta no organismo, 
não resolvem problemas de memória ou 
concentração, nem aumentam a esperança 
média de vida, podendo ser, inclusivamen-
te, nocivos para a saúde se forem tomados 
em excesso.”
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Sabe-se que a diabetes, juntamente com a pressão alta, níveis elevados de gordura 
no sangue e obesidade, duplica os fatores de risco de declínio cognitivo em pes-
soas com faixas etárias entre 45 e 65 anos. Estudos anteriores apontam para re-
sultados contraditórios sobre como a diabetes pode afetar o risco de desenvolver 
demência aos 65 anos, mas investigadores da Washington University em St. Lou-
is, nos Estados Unidos, demonstram que a insulinoterapia pode atrasar o declínio 
cognitivo, mais do que qualquer tratamento. O estudo apurou ainda que aos 85 
anos, as pessoas com ou sem diabetes têm os mesmos riscos de ter demência. Os 
resultados foram apresentados numa reunião da American Diabetes Association 
realizada em junho em Chicago, avança o site da revista Diabetes Forecast.

falha genética descontrola  
ciclos de sono e vigília

alimentação do pai  
influencia saúde do bebé

6,3
É o número de dias 

que dura em média um 
internamento causado pela 
diabetes em 2012, refere o 
relatório do Observatório 

Nacional da Diabetes.

São conhecidos os cuidados que as 
mães têm de ter com a alimentação 
antes e durante a gravidez. Agora, um 
estudo veio revelar que a dieta do pai 
também tem influência na saúde do 
bebé. O trabalho, publicado na revista 
Nature Communications por investi-
gadores da Universidade de McGill, 
nos Estados Unidos da América, mos-
trou pela primeira vez que os níveis de 
folato - vitamina B9 encontrada em 
vegetais de folha verde, cereais, fruta 
e carne - consumidos pelo pai são tão 
importantes quanto os da mãe na saú-
de e no desenvolvimento do bebé.

O Inverno é rico em variedade de fru-
tos secos, aproveite para comer todos 
os dias uma porção. Afinal, um estu-
do publicado no New England Jour-
nal of Medicine refere que as pessoas 
que consomem regularmente nozes, 
amêndoas e avelãs têm tendência 
para viver mais anos. A investigação 
acompanhou durante 30 anos cerca de 
120 mil pessoas e verificou uma redu-
ção de 20% na taxa de mortalidade 
no grupo que consumia frutos secos 
diariamente.

EXPERIMENTE 
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ATUALIDADE   NUTRIÇÃO

27%
Das pessoas com diabetes 
encontram-se no escalão 
etário de 60-79 anos, 

segundo os dados de 2012 
do relatório do Observatório 

Nacional da Diabetes.

A dieta Mediterrânica foi classificada como Património Imaterial da Humani-
dade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) em dezembro passado em Baku, no Azerbaijão. Portugal, através da 
Câmara Municipal de Tavira, integrou a candidatura que juntou os países da baía 
do Mediterrâneo, nomeadamente o Chipre, a Croácia, a Grécia, a Espanha, a Itá-
lia e Marrocos. A dieta mediterrânica é conhecida por usar alimentos frescos, de 
qualidade e de reconhecidos benefícios para a saúde como os hortícolas, a fruta, 
os cereais, o pão, o peixe e o azeite em vez da gordura animal.

A asparagina é um aminoácido presente na 
carne, nos ovos e nos produtos lácteos que, 
até agora, não era considerado essencial, uma 
vez que é produzido pelo organismo huma-
no. Contudo, um estudo de investigadores da 
Universidade de Montreal revelou a impor-
tância deste aminoácido no normal desenvol-
vimento das células cerebrais que dependem 
da sua síntese para funcionar corretamente. A 
equipa chegou a esta conclusão depois de in-
vestigar uma família do Québec na qual mor-
reram três crianças de uma doença genética 
rara, que foi responsável por microcefalia con-
génita, problemas intelectuais, atrofia cerebral 
e convulsões refratárias, noticia o portal www.
alert-online.com.

Dieta meDiterrânica 
reconheciDa pela UneSco

carne, ovoS e leite 
eSSenciaiS ao cérebro
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Beber uma chávena de café poderá me-
lhorar a saúde cardiovascular. Um estu-
do apresentado nas sessões científicas 
da American Heart Association con-
cluiu que a cafeína de uma chávena de 
café pode contribuir para o bom fun-
cionamento dos vasos sanguíneos. A 
investigação, levada a cabo na Universi-
dade de Ryukyu, no Japão, contou com 
a participação de 27 adultos saudáveis, 
entre os 20 e os 30 anos de idade, que 
não bebiam regularmente café. Os cien-
tistas notaram que o consumo de uma 
chávena de café aumenta em 30% o flu-
xo sanguíneo no dedo, um procedimen-
to que mede quão bem está a funcionar 
o revestimento dos vasos sanguíneos, 
indicando que a cafeína pode ajudar a 
abrir os vasos sanguíneos e a diminuir 
a inflamação. 

EXPERIMENTE
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Novo Nordisk
mudar o futuro 
da diabetes
Mudar o futuro da Diabetes é o compromisso da Novo Nordisk. 
Queremos estar mais atentos, queremos aprender e queremos 
olhar para além do tratamento e, assim, ir ao encontro das 
necessidades das pessoas e das famílias que vivem com diabetes. 

Changing Diabetes® é a nossa forma de apoiar as pessoas a gerir  
e a viver com a diabetes. Hoje e amanhã.
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ROGÉRIO SILVA
Portugal
O Rogério tem diabetes tipo 2D
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Uma dieta rica em açúcares e gorduras poderá aumentar a inflamação na re-
gião do hipocampo, estrutura relacionada com a formação e armazenamento 
da memória e uma das primeiras regiões do cérebro afetadas pela doença de 
Alzheimer. Cientistas da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, 
realizaram uma experiência com ratinhos, submetendo-os a uma dieta de 
açúcar e gorduras. Seis dias depois do início da experiência, os animais deno-
taram sintomas de perda de memória ao serem sujeitos a testes relacionados 
com a memória espacial, antes mesmo de se observarem variações de peso. 
Contudo, este trabalho ainda se encontra numa fase preliminar, sendo preco-
ce apurar os resultados para os humanos.

alimentação
influencia memória

Poderá haver uma associação entre o consumo 
de fruta com casca rija (nozes, amêndoas, ave-
lãs) e a diminuição da mortalidade, segundo um 
trabalho publicado no New England Journal of 
Medicine por investigadores do Dana-Farber 
Cancer Institute, do Brigham and Women’s 
Hospital e do Harvard School of Public Health, 
nos Estados Unidos da América. Neste estudo, 
76.464 mulheres e 42.498 homens preenche-
ram questionários alimentares detalhados a 
cada dois anos durante 30 anos e foi notado que 
quem consumia estes frutos sete ou mais vezes 
por semana tinha uma redução de 20% na taxa 
de mortalidade. Os frutos de casca rija há muito 
que são associados a um menor risco de doen-
ças cardíacas, diabetes tipo 2, cancro do cólon, 
cálculos renais, e diverticulite.

Consumir muito leite na adolescência afi-
nal pode não prevenir as fraturas ósseas na 
idade adulta. Esta é a conclusão de um es-
tudo publicado na revista JAMA Pediatrics 
por investigadores da Universidade de Har-
vard depois de terem acompanhado mais 
de 96.000 homens e mulheres ao longo de 
mais de 22 anos. A investigação apurou que 
o consumo de leite na adolescência, entre os 
13 e 18 anos, está foi associado a um aumen-
to de 9% no risco de fraturas da anca nos 
homens, estando este dado estatístico par-
cialmente influenciado pela altura dos par-
ticipantes. 

frutos de casca rija 
podem diminuir a 
mortalidade

leite pode não diminuir 
risco de fraturas 5,6% 

É a prevalência da diabetes não diagnosticada segundo o 
relatório do Observatório Nacional da Diabetes de 2013.

ATUALIDADE   NUTRIÇÃO
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Conta, peso e medida. Esta deve ser também a regra aplicada ao desporto 
segundo um estudo publicado no Archives of Disease in Childhood. No tra-
balho, realizado por investigadores da Universidade de Lausanne, na Suíça, 
ficou comprovado que a prática exagerada de exercício físico pode ser tão 
prejudicial para a saúde dos adolescentes quanto o sedentarismo ou a pouca 
prática de exercício. Depois de entrevistarem 1.245 adolescentes, com idades 
compreendidas entre 16 e os 20 anos, a equipa de cientistas apurou que os 
jovens que praticavam 14 horas de exercício físico por semana eram os que 
obtinham maiores benefícios no que diz respeito ao bem-estar. 

exercício a mais 
pode ser prejudicial

Mesmo quem nunca fez exercício, vai sem-
pre a tempo de começar e obter benefícios, 
é o que diz um estudo publicado no Bri-
tish Journal of Sports Medicine. Depois 
de analisar 3.500 pessoas com cerca de 60 
anos a equipa de investigadores verificou 
que quem começou a exercitar tem três 
vezes mais probabilidades de ser saudável 
nos oito anos seguintes, em comparação 
com os indivíduos sedentários. O trabalho 
revelou que as pessoas que começam a fa-
zer exercício aos 60 anos veem reduzido o 
risco de doenças cardíacas, acidente vas-
cular cerebral (AVC), diabetes, Alzheimer e 
depressões, escreve a BBC.

Investigadores da Universidade de Mon-
treal levaram a cabo o primeiro estudo 
realizado em humanos que mediu objeti-
vamente o impacto da prática do exercício 
físico durante a gravidez no cérebro dos re-
cém-nascidos. Segundo as conclusões da 
investigação a prática de cerca de 20 minu-
tos de exercício físico moderado, três vezes 
por semana, durante a gravidez melhora o 
desenvolvimento cerebral no recém-nasci-
do. “Acima de tudo estamos otimistas de 
que estes resultados irão encorajar as mu-
lheres a alterarem os seus hábitos, uma vez 
que um ato tão simples pode fazer diferen-
ça no futuro dos bebés”, sublinhou David 
Ellemberg, líder da investigação, noticiou 
o portal www.alert-online.com.

exercício na gravidez tem 
benefícios para o bebé

500
É o número de novos casos de diabetes diagnosticados 
por 100 mil habitantes em 2012 segundo o relatório 

do Observatório Nacional da Diabetes.

ATUALIDADE   ExErcícIo
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O relatório anual do Observatório Nacional 
da Diabetes divulga os números da 
diabetes em Portugal relativos a 2012. A 

aposta em campanhas de prevenção, o diagnóstico 
precoce e o controlo da diabetes são as grandes 
linhas de ação, refere o também presidente da 
Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal 
(APDP).

Qual o balanço do atual relatório do 
Observatório Nacional da Diabetes?
A par do que está acontecer no mundo inteiro, a 
diabetes está a crescer [em Portugal]. A diabetes 
atinge no mundo inteiro 282 milhões de pessoas, 
o que corresponde a 8,3% da população mundial. 
Em Portugal mais de um milhão de pessoas tem 
diabetes, das quais 400 mil têm diabetes e não 
sabem que a têm. Portanto são pessoas em que 
a diabetes está em evolução, em que o risco de 
complicações, nomeadamente vasculares, está 
presente, e que têm um diagnóstico numa altura 
em que já existem lesões que são irreversíveis. 

Porque é que a diabetes está a aumentar?
Tem havido um crescimento progressivo da 
diabetes ao longo destes anos, e que tem como 
principal causa não só as pessoas estarem a 
ter hábitos de vida não saudáveis com uma 
alimentação rica em açúcares, de alto valor calórico 
e de gorduras e estarem a engordar, como por outro 
lado também está a acontecer um envelhecimento 
da população. O relatório indica que 27% da 
população com 60-79 anos tem diabetes. Se esta 
faixa etária começa a crescer haverá cada vez mais 
pessoas com diabetes. Por outro lado, tem havido 
uma emigração de jovens, o que reduz este grupo 
etário.

O que deverá ser feito para travar o aumento da 
diabetes?
Um aspecto importante é a necessidade de criar 
um plano nacional de prevenção da diabetes e suas 
complicações. É preciso investir na prevenção, nos 
hábitos saudáveis das pessoas, na atividade física, 
na alimentação correta, no melhor controlo da 

diabetes em 
números
Luís Gardete Correia, diretor do observatório nacional 
da diabetes, faz o balanço dos números da diabetes em 
Portugal divulgados no mais recente relatório anual.

«Há mais consultas de 
diabetes nos cuidados 
de saúde primários.»

„

w Texto Ana Margarida Marques w Fotografia L. Ribeiro w
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diabetes, no diagnóstico precoce. Nesta 
altura é relativamente mais fácil tratar 
um doente, prescrevendo comprimidos 
ou fazendo um exame complementar; 
não é fácil fazer uma campanha de 
prevenção nacional É preciso que os 
ministérios nomeadamente da Saúde, 
da Educação, do Comércio e outras 
estruturas oficiais, e a sociedade 
civil, se juntem para que possamos 
ter um plano nacional de educação 
[para a diabetes]. Isso acontece 
noutros países, com pessoas que 
estão retiradas da frente política hoje, 
nomeadamente nos Estados Unidos, 
que estão à frente de fundações e de 
campanhas estruturadas. A obesidade 
é a grande preocupação, 80% das 
pessoas com diabetes tipo 2, que é a 
grande maioria, tem excesso de peso 
ou obesidade. Se evitássemos que 
as pessoas tenham excesso de peso 
ou obesidade provavelmente haveria 
menos de metade de pessoas com 
diabetes tipo 2.

Quais as principais linhas de ação da 
política de prevenção na diabetes?
É preciso haver campanhas de 
prevenção, o diagnóstico precoce e 
o controlo da diabetes, para que não 
tenham as complicações graves. 

Um grupo importante são as 
pessoas com pré-diabetes, ou seja, que 
têm um risco elevado de ter diabetes a 
curto prazo. Este é um público-alvo de 
ações na prevenção. Podemos reduzir 
a metade as pessoas deste grupo que 
virão a ter diabetes, se houver ações 
de prevenção eficazes e, por outro 
lado, sabemos que o custo de fazer 
programas de prevenção é 40 vezes 

mais baixo do que tratar as pessoas 
com diabetes.

Quais são os números mais 
alarmantes apontados no relatório?
Em termos de complicações das 
diabetes, há um valor muito 
preocupante de amputações. O número 
de amputações tem uma tendência para 
diminuir, mas no ano passado cresceu 
ligeiramente: de 1456 amputações, em 
2011, para 1493, em 2012. 

Quais as causas possíveis para o 
aumento de amputações?
Uma das causas pode ser o 
envelhecimento da população, o que 
leva a uma evidente necessidade de 
haver mais consultas de Pé diabético, 
e consultas mais eficientes, com uma 
resposta mais rápida. O Alentejo é a zona 
do país que tem mais amputações e que 
tem a população mais envelhecida. As 
distâncias são maiores, e portanto faz 

ENTREVISTA
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O custO de fazer 
prOgramas de 
prevençãO é 40 vezes 
mais baixO dO que 
tratar as pessOas cOm 
diabetes.

da população com  
60-79 anos tem  

diabetes

27% 
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Em Portugal mais 
dE um milhão dE 
PEssoas tEm diabEtEs, 
das quais 400 mil têm 
diabEtEs E não sabEm 
quE a têm.

com que se torne mais complicado as 
pessoas de idade das pequenas aldeias 
deslocarem-se a centros especializados 
que possam dar resposta em tempo útil.

Que outros dados do relatório devem 
ser considerados preocupantes?
O das pessoas com insuficiência renal 
que têm necessidade de fazer diálise. 
O controlo rigoroso das pessoas com 
diabetes leva a reduzir o risco de 
passarem a esta fase. Das pessoas que 
estão a fazer diálise por causa da diabetes, 
foi registado 27,2% em 2011 e 27,5% 
em 2012. Outra necessidade premente 

é fazer, de uma forma estruturada, o 
rastreio da retinopatia diabética, que 
é a única forma de prevenir a cegueira, 
sendo a diabetes a primeira causa de 
cegueira. Se for detetada precocemente, 
pode ser tratada com laser ou outros 
mecanismos, evitando que a doença 
evolua. Quanto aos internamentos por 
pé, o número diminuiu, mas tem uma 
tendência a estabilizar.
 
O que pode ser dito sobre a 
mortalidade e os internamentos 
relacionados com a diabetes?
A diabetes representou cerca de sete 
anos de vida perdida na população com 
menos de 70 anos. 

Um aspecto relevante é o aumento de 
internamentos por doenças associadas à 
diabetes, o que pode ter a ver com muitos 
fatores. Um deles é a população estar 
mais envelhecida, como já foi referido. 
A primeira causa de internamento são 
as doenças do aparelho circulatório, 
como o enfarte de miocárdio e o 
acidente vascular cerebral (AVC). Só 
em segundo aparecem as doenças 

do aparelho respiratório e depois em 
terceiro a diabetes, nomeadamente a 
diabetes descompensada. Hoje, melhor 
acompanhamento das pessoas com 
diabetes, maior informação e formação, 
mais e melhor educação do diabético 
serão os grandes responsáveis por 
esta redução. Há 30 anos a diabetes 
era a primeira causa de internamento.  
Uma pessoa com diabetes tem o 
dobro do tempo de duração média de 
internamento [facto que representa 
custos proporcionais].

Num sentido global, qual o balanço 
sobre os custos com a diabetes?
Quanto ao tratamento, o crescimento 
desacelerou em termos de gastos 
com a medicação. Tanto as insulinas 
como os antidiabéticos orais têm 
aumentado, mas agora há nitidamente 
uma tendência para estabilizarem. 
Verificou-se que em ambulatório 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
os gastos com os medicamentos 
cresceram, mas de 2011 para 2012 houve 
um abrandamento significativo; as 

   Diabetes    21   
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tiras-testes até mesmo uma descida. 
Há um aumento significativo com os 
internamentos, que têm custos muito 
elevados - com mais 4 milhões de 
euros gastos. As bombas de insulina 
têm um custo pouco significativo; já 
que são participadas a 100% pelo SNS 
e num limite de 100 por ano. Tudo isto 
representa 0,8-0,9% do PIB português 
e 8-9% da despesa em saúde em 2012, 
o que não é muito diferente de outros 
países da Europa. 

Que aspectos positivos podem ser 
apontados no relatório?
Há mais consultas de diabetes nos 
cuidados de saúde primários (CSP). Ao 
nível dos CSP há uma maior atenção 
aos fatores de controlo de risco que 
podem, a médio prazo, contribuir 
para uma melhoria da prevenção das 
complicações. Com a criação das 
Unidades Coordenadoras Funcionais, 
há uma melhor coordenação entre 
os CSP e os hospitais. É um processo 
que está em desenvolvimento e que 
faz parte do Programa Nacional para a 
Diabetes.

O que pode ser dito sobre a 
prevalência da diabetes nas crianças 
e nos jovens?
A diabetes entre as crianças e os jovens 
tem aumentado muito lentamente 
como acontece, aliás, em todos os 
países. Há 352 novos casos de crianças 
e adolescentes entre 0 e os 19 anos 
com diabetes. 

E quanto às grávidas com diabetes?
A situação mantém-se estável, com 
variações pouco significativas.

De que forma a APDP poderá agir na 
resposta ao flagelo da diabetes?
A Associação é uma clínica 
especializada e, portanto, tem uma 
grande responsabilidade na resposta 
aos doentes com mais complexidade, 
que precisam de técnicos de saúde 
mais treinados e que possam dar 
um acompanhamento mais rigoroso. 
O APDP tem assumido um papel 
importante na formação dos técnicos 
de saúde através da Escola [da 
Diabetes] dirigida a técnicos como 
médicos, enfermeiros e podologistas. 

De doentes com  
retinopatia diabética 

saídos dos internamen-
tos com diabetes.

É o número de  
amputações  

registadas em 2012  

41,1% 

1493

«O Alentejo é a zona 
do país que tem mais 
amputações.»

„
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COMPORTAMENTO

assuma 
o controlo
da sua diabetes
Aprenda a mudar comportamentos e torne-se um especialista 
a gerir a diabetes.
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L idar com a diabetes implica uma mudança 
de atitudes e de estilo de vida. Conheça 
algumas das estratégias recomendadas 

pelos especialistas para o ajudar a mudar 
comportamentos na sua vida diária. E saiba que 
pode e deve contar com a sua equipa de saúde 
para adoptar as referidas estratégias. 
 

1Compreenda a diabetes e saiba  
    o que poderá fazer por si próprio.
O primeiro passo para um bom controlo é 
compreender a doença. O controlo da diabetes 
depende de uma correta educação alimentar, 
da prática adequada de exercício físico e da 
prescrição de medicação adaptada às suas 
necessidades. 

2Cuide de si e promova o seu  
     bem-estar.
Promova o autocuidado e autoestima para 
alcançar o equilíbrio necessário para dar 
resposta aos desafios do dia-a-dia. Uma 
pessoa com maior autoconfiança tem mais 
capacidade para tomar decisões que afetam a 
sua saúde. Desenvolva a sua atividade mental, 
lendo, conversando com os outros, procurando 
manter-se informado.

3 reserve tempo no seu dia-a-dia para   
      estar Com os outros.
Mantenha relações familiares e sociais que 
sejam saudáveis. Esteja com pessoas que o 
façam sentir-se bem consigo próprio. Procure 
fazer atividades das quais tire prazer. Crie 
rotinas de convívio com os outros. 

4 partilhe a sua experiênCia sobre  
     a diabetes Com outras pessoas.

Estar com outras pessoas que também têm 
diabetes poderá ser uma forma de partilhar 
experiências, aprender diferentes formas de 
lidar com dificuldades concretas e encontrar 
estratégias de motivação para ultrapassar os 
problemas.

5 estabeleça objetivos e metas que  
      sejam realistas.
A mudança de comportamentos na diabetes 
poderá ser um processo complexo e moroso. As 
alterações de atitudes na alimentação, atividade 
física e medicação obrigam as pessoas a repensar a 
sua vida diária e a aprender novas rotinas. Note que 
grandes mudanças conseguem-se com pequenos 
passos.

6 proCure ter um estilo de vida   
       saudável.
A aquisição de um estilo de vida saudável torna a 
pessoa mais capacitada para gerir a diabetes. Para 
conseguir manter um bom controlo metabólico 
deverá ter os níveis de glicemia no sangue dentro 
dos valores adequados, o que só será possível 
se conseguir manter um equilíbrio entre a 
alimentação, exercício e medicação.

assuma  
o Controlo  
da sua diabetes

o primeiro passo para 
um bom Controlo é 
Compreender a doença.

uma pessoa com maior 
autoconfiança tem mais 
capacidade para tomar 
decisões que afetam a 
sua saúde. 

„

w revisão científica: João Filipe Raposo, Diretor Clínico APDP, Margarida Barradas, Dietista APDP e Ana Lúcia Covinhas, Psicóloga APDP w
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7 Mantenha o seu peso  
     norMal.
Vigie o peso corporal uma vez por mês. Um 
plano alimentar adequado ajuda a evitar o 
excesso de peso, juntamente com a prática 
regular de exercício físico. O excesso de 
peso ocorre quando as calorias ingeridas 
são superiores às gastas, resultando na 
acumulação de gordura.

8 Fracione a aliMentação.
Não “salte” refeições para evitar ter uma 
hipoglicemia e/ou comer demasiado nas 
refeições seguintes e consequentemente 
ter uma hiperglicemia. Os alimentos 
com hidratos de carbono devem estar 
distribuídos por cerca de seis refeições 
diárias para ajudar a nivelar os valores 
de glicemia e a controlar a sensação de 
fome.

9 contabilize os hidratos de  
      carbono.
Os hidratos de carbono constituem a 
principal fonte de energia do organismo. 
Contudo, devem ser contabilizados porque 
influenciam a glicemia. A quantidade 
de hidratos de carbono aconselhada a 

cada pessoa varia consoante as suas 
necessidades individuais. Para garantir 
que não ingere este nutriente em menor ou 
maior quantidade do que precisa, consulte 
um nutricionista ou dietista. Assim, 
para além de poder saber quais as suas 
necessidades, poderá também aprender 
os alimentos equivalentes em hidratos de 
carbono para gerir melhor as suas escolhas 
e a contabilizar as porções.

10 opte por aliMentos coM  
           Menos gordura
Escolha alimentos com menos gordura ou 
com gordura de melhor qualidade, como é 
o caso do peixe e algumas carnes (prefira 
aves sem pele, coelho e lombo de porco). 
Opte por queijos e manteigas magros e 
evite produtos de charcutaria. Prefira o pão 
em detrimento de bolachas. Os vegetais, 
leguminosas, arroz, massas, batatas e fruta 
são alimentos sem gordura.

11 aprenda a cozinhar de  
         ForMa saudável.
Reduza a quantidade de gordura das 
receitas. Prefira formas de cozinhar sem ou 
com pouca gordura como escalfar, cozer, 
estufar, assar, grelhar. Utilize o forno, 

grelha e frigideiras antiaderentes para 
facilitar a confeção com pouca gordura, 
optando de preferência pelo azeite. Evite 
cozinhar alimentos ou condimentos que à 
partida já são ricos em sal. Aumente o teor 
de fibras.

12 conFecione pratos siMples  
          e econóMicos 
Note que os produtos sem marca não são 
necessariamente produtos sem qualidade. 
Opte por legumes e fruta da época. Plante 
ervas aromáticas. Aproveite as sobras. 
Planeie as suas compras e organize 
ementas semanais, de forma a comprar 
apenas o essencial. Coma não mais de 
100-120 g de carne ou peixe por refeição 
principal. Outras fontes de proteínas a 
ter em conta, são os ovos, lacticínios, 
leguminosas e soja. Quando ingerir estes 
alimentos poderá reduzir as quantidades 
de carne ou peixe da refeição.

13 saiba escolher os  
          aliMentos certos.
Hoje em dia tem ao dispor uma grande 
variedade de produtos alimentares, por 
isso é muito importante saber o que 
compra e aquilo que ingere. A interpretação 

a prática de exercício 
Físico regular 
é essencial ao 
autocontrolo da 
diabetes. 

 promova o 
autocuidado e 

autoestima para 
alcançar o equilíbrio 
necessário para dar 

resposta aos desafios 
do dia-a-dia.

„

COMPORTAMENTO
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adequada dos rótulos dos alimentos 
permitirá fazer escolhas mais saudáveis 
e conscientes. Na leitura dos rótulos dos 
alimentos deverá ter particular atenção 
à lista de ingredientes e informação 
nutricional de cada produto. 

14 Torne-se uma pessoa  
          mais aTiva.
Um passo para se tornar uma pessoa mais 
ativa é introduzir rotinas ao longo do dia 
que permitam combater o sedentarismo. 
Comece por introduzir gestos simples 
como andar a pé ou preferir o uso de 
escadas ao elevador. Note que uma pessoa 
mais ativa fisicamente é mais autónoma 
por mais tempo ao longo da vida. 

15 inclua o exercício físico  
           na sua vida diária.
A prática de exercício físico regular é 
essencial ao autocontrolo da diabetes. 
O exercício físico é também uma forma 
de melhorar a sua condição física e 
de aumentar a sua qualidade de vida. 
Estruture com a sua equipa de saúde um 
plano individual de exercício adaptado às 
suas necessidades. Ter um plano de treino 
quer seja no ginásio, em casa ou ao ar livre 
é também uma grande fonte de motivação. 

16 anoTe na sua agenda 
          as consulTas e exames
Deve ir às consultas de rotina e realizar os 
exames que são prescritos periodicamente. 
A vigilância da diabetes por profissionais 
especializados é essencial para prevenir 
as complicações da doença, assegurando 
um controlo rigoroso da glicemia, tensão 
arterial e dos lípidos, e a vigilância dos 
órgãos mais sensíveis. 

17 pesquise as glicemias  
          diariamenTe.
Autovigiar constitui a base sobre a qual 
assenta a capacidade das pessoas com 
diabetes participarem ativamente na 
gestão da sua doença. Um dos avanços 
mais importantes na vigilância, no 
controlo da diabetes e no tratamento 
é a possibilidade de poder verificar os 
níveis de açúcar no sangue, o que é uma 
grande ajuda para a eventual necessidade 
de ajustar a terapêutica. Faça as pesquisas 
tal como o discutiu com a sua equipa de 
saúde.

18 faça o regisTo diário da  
         sua diabeTes.
Para obter e manter o controlo da glicemia 
é indispensável registar diariamente 
os valores da glicemia, dados relativos 
ao tratamento e possíveis causas de 
hipoglicemias e hiperglicemias. Ao fazer 
os registos atendendo as particularidades 
da sua vida diária, mais rápida e facilmente 
conseguirá identificar as variáveis que 
alteram a glicemia, e como corrigir as 
mesmas ou evitá-las.

19 Tome os medicamenTos  
         correTamenTe.
É importante saber a utilidade de cada 
medicamento. Use um esquema em 

papel com os horários para as tomas de 
medicamentos. Tenha esse esquema 
sempre junto de si, pode ser útil em 
muitas ocasiões. Anote os problemas 
e dúvidas relacionadas com a toma 
dos medicamentos. Aprenda a usar os 
dispositivos e a sua forma de manutenção.

20 confie na sua equipa de  
          saúde.
A diabetes deve ser gerida por si porque é 
quem vai assumir a base do seu controlo. 
Mas seguir as recomendações médicas 
no dia-a-dia é fundamental, e o sucesso 
de um bom controlo depende da relação 
de confiança que estabelece com a equipa 
de saúde. É nela que deverá confiar para 
esclarecer dúvidas e partilhar os seus 
receios e experiências. 

noTe que grandes 
mudanças 
conseguem-se com 
pequenos passos.  
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A maioria dos transplantes realizados em 
pessoas com diabetes são transplantes 
renais. Os transplantes renais só são 

realizados quando há falência da função renal. 
Em 28% das pessoas que realizam hemodiálise, 
a causa da falência foi a diabetes (tipo 1 ou tipo 
2). O transplante renal surge como o tratamento 
que permite grande ganho na qualidade de vida 
nestas pessoas, libertando-as da necessidade 
de passarem cerca de quatro horas, três dias 
por semana em clínicas de hemodiálise ou 
da necessidade de todos os procedimentos 
necessários para realização de diálise peritoneal 
diária.

O aparecimento e a evolução para fases 
avançadas de doença renal na diabetes devem-
se a um controlo inadequado da glicemia e da 
tensão arterial nestas pessoas, geralmente ao 
longo de mais de 10 anos. Infelizmente e com 
frequência, a diabetes tipo 2 é “silenciosa” e só é 
diagnosticada alguns anos depois de surgir, o que 
facilita que possa já existir algum grau de doença 
renal devido à diabetes em algumas pessoas 
recém-diagnosticadas.

TransplanTe de rim
O transplante renal consiste numa intervenção 
cirúrgica, onde o rim doado irá ser colocado no 
abdómen do paciente, ligado à bexiga. O rim 
pode ser obtido de um dador vivo (geralmente 
um familiar compatível) ou colhido de um dador 
falecido. Geralmente os dois rins doentes (não 
funcionantes) da pessoa transplantada, não são 
retirados.

No transplante, são estabelecidas as ligações 
entre o ureter e a bexiga, bem como da veia e da 

artéria do novo rim com as do indivíduo. O novo 
rim começa a trabalhar e a depurar o sangue das 
toxinas, sendo estas eliminadas pela urina, que 
volta a ser "fabricada". O novo rim é geralmente 
colocado numa posição mais baixa no abdómen, 
ao lado da bexiga, onde é mais fácil efetuar as 
ligações necessárias e onde fica protegido pelos 
ossos da bacia.

TransplanTe duplo: de rim e pâncreas 
A maioria das pessoas com diabetes tipo 1 e 
com doença renal avançada pode ser candidata 
a transplante duplo: renal e pancreático. Desta 
forma, caso se tenha sucesso no transplante dos 
dois órgãos, o indivíduo pode ficar “curado” da 
sua diabetes, deixando por isso de necessitar de 
administrações de insulina, graças à produção 
desta pelo novo pâncreas, bem como deixar de 
necessitar de Diálise, devido ao funcionamento 
do rim transplantado.

O primeiro transplante pancreático foi 
realizado em 1966, sendo que nos Estados 
Unidos da América são efetuados cerca de 800 
transplantes reno-pancreáticos por ano.

«a Taxa de sucesso 
do TransplanTe reno-
pancreáTico é superior 
a 85% após o primeiro 
ano e superior a 60% aos 
cinco anos.»

w por paula Bogalho, Endocrinologista no Hospital Curry Cabral, do Centro Hospitalar Lisboa Central w

TransplanTe  
na pessoa com diaBeTes 
Conheça os principais procedimentos do transplante na 
diabetes, em que condições poderá ser realizado e quais 
as suas implicações no dia-a-dia.
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O transplante duplo reno-pancreático 
é uma cirurgia de alta complexidade 
técnica, mas se bem-sucedida pode 
oferecer maior sobrevivência e qualidade 
de vida a indivíduos com diabetes tipo 1 
e insuficiência renal terminal.

Dado que estes transplantes 
exigem equipas multidisciplinares 
de profissionais especializados, 
para avaliação prévia, realização de 
complexa e demorada cirurgia e seu 
acompanhamento específico em 
Unidade de Cuidados Intensivos, em 
Enfermaria de cuidados especializados e 
posteriormente após alta em consultas, 
este tipo de tratamento está apenas 
disponível em poucos centros no país.

O Hospital Curry Cabral é um 
dos sete centros do país onde são 
realizados transplantes renais e um 
dos dois Centros de Transplante 
reno-pancreático. O outro centro para 
transplante reno-pancreático é o do 
Hospital de Santo António, no Porto, 
que realiza de forma regular há dez anos, 
este tipo de transplante. 

Até final de 2012 foram realizados 
159 transplantes reno-pancreáticos 
em Portugal. No Hospital Curry 

Cabral foram realizados um total de 
22 transplantes pancreáticos, sendo 
que nove foram efectuados em 2013 
- seis receberam os dois órgãos e três 
tinham já transplante renal prévio, pelo 
que efetuaram transplante pancreático 
isolado. A média de idades das pessoas 
que receberam transplante duplo no 
Hospital Curry Cabral foi de 36 anos 
(mínimo 27 e máximo de 47 anos) e 
tinham uma duração média da diabetes 
tipo 1 de 24 anos.

Realização do tRansplante
Previamente ao transplante, o candidato 
a transplante é submetido a vários 
exames de avaliação da sua saúde, 
especialmente cardíaca e de doenças 
associadas à diabetes (pelo risco de 
agravamento da doença da retina, risco 
de úlceras dos pés ou de infeção).

Durante a cirurgia, o novo pâncreas é 
colocado também numa posição baixa 
relativamente à normal (na parte inferior 
do abdómen), protegido pelos ossos 
da bacia. Esta posição permite que seja 
mais fácil a sua abordagem, caso ocorra 
alguma complicação. Tal como no caso 
dos rins, o pâncreas original é mantido. 

«o candidato 
a tRansplante 
é submetido a 
váRios exames de 
avaliação da sua 
saúde, especialmente 
caRdíaca e de 
doenças associadas 
à diabetes.»

a esperança de vida e 
a qualidade de vida dos 
doentes que recebem os 
dois órgãos é superior à 

dos indivíduos com diabetes 
tipo 1 com transplante 

renal.

„

tRansplante Renal
O transplante renal consiste numa 
intervenção cirúrgica, onde o 
rim doado irá ser colocado no 
abdómen do paciente, ligado à 
bexiga. O rim pode ser obtido 
de um dador vivo (geralmente um 
familiar compatível) ou colhido de 
um dador falecido. Geralmente os 
dois rins doentes (não funcionantes) 
da pessoa transplantada, não são 
retirados.

comportamento
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Apesar de não produzir insulina produz 
sucos digestivos, que vão permitir 
manter a digestão dos alimentos após o 
transplante. Numa fase inicial, é frequente 
na Unidade Cuidados Intensivos, haver 
necessidade de administrar insulina. 
À medida que o organismo recupera e 
o novo pâncreas supera o “stress” do 
transplante, esta necessidade vai sendo 
reduzida e frequentemente após uma a 
duas semanas deixa de ser necessário 
administrar insulina.

CompliCações após a Cirurgia
Há alguns riscos inerentes à realização 
de transplante: os inerentes à cirurgia 
abdominal complexa (hemorragias 
internas, infeções e tromboses das 
artérias dos órgãos transplantados) 
e o risco de efeitos secundários das 
terapêuticas imunossupressoras, 
instituídas logo após o transplante. 
Estas terapêuticas são necessárias para 
sempre, para que o organismo da pessoa 
que recebe órgãos transplantados, não 
os rejeite (os tolere). Existem alguns 
efeitos secundários associados a estes 
tratamentos, assinalando-se a maior 
propensão para infeções generalizadas, 
pelo que o acompanhamento em 
consulta de pós-transplante é regular 
e necessário para o resto da vida do 
indivíduo. Nestas consultas é também 
monitorizada a função e a irrigação 
sanguínea dos órgãos transplantados, 
dado que existe risco permanente de 
rejeição destes órgãos, especialmente 
se houver falha no cumprimento dos 
tratamentos instituídos. Geralmente, são 
cerca de quatro a cinco, os medicamentos 
respeitantes ao transplante, a que se 

adicionam os restantes inerentes às 
complicações pré-existentes associadas 
à diabetes ou à doença renal, que 
persistam. Frequentemente, são cerca 
de dez, os medicamentos que a pessoa 
efetua, após realização de um transplante.

Cuidados a ter após o 
transplante
Antes e após o transplante, pelo risco 
de infeção associado à redução das 
defesas induzida pelos medicamentos 
imunossupressores, são efetuadas 
vacinas (a gripal uma vez por ano, a de 
prevenção de pneumonias e em alguns 
casos a anti hepatite B). Como prevenção 
de infeções, é também dado grande relevo 
nos cuidados de saúde oral (dentários). 
Antes de efetuar o transplante, o 
indivíduo deve tratar todas as cáries e 
após transplante, deve efetuar cerca de 
duas consultas de estomatologia anuais.

A duração média de internamento 

«a mÉdia de idades 
das pessoas 
Que reCeBeram 
transplante duplo no 
Hospital CurrY CaBral 
Foi de 36 anos.»

transplante de rim  
e de pÂnCreas
O transplante duplo reno-
pancreático é uma cirurgia de 
alta complexidade técnica, mas se 
bem-sucedida pode oferecer maior 
sobrevivência e qualidade de vida 
a indivíduos com diabetes tipo 1 e 
insuficiência renal terminal.
Dado que estes transplantes exigem 
equipas multidisciplinares de 
profissionais especializados, para 
avaliação prévia, realização de 
complexa e demorada cirurgia e 
seu acompanhamento específico em 
Unidade de Cuidados Intensivos, 
em Enfermaria de cuidados 
especializados e posteriormente 
após alta em consultas, este tipo de 
tratamento está apenas disponível 
em poucos centros no país.
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após o transplante é de cerca de um 
mês, sendo frequente que tenha que 
haver reintervenções cirúrgicas após o 
transplante por algumas complicações 
mais comuns neste período: hemorragias 
internas ou trombose na artéria do órgão 
transplantado.

Para pessoas com diabetes tipo 1 e 
insuficiência renal terminal o transplante 
duplo é o único tratamento que permite 
obter simultaneamente a normalização 
da glicemia, sem necessidade de insulina 
nem risco de hipoglicemias e suspende 
a evolução e/ou regride parcialmente 
as complicações associadas à diabetes. 
Estes benefícios compensam os custos 
inerentes a ser-se sujeito a uma cirurgia 
de alta complexidade e a necessidade de 
efetuar tratamento com medicamentos 
imunossupressores cronicamente.

Apesar da complexidade cirúrgica e de 
ser frequente a existência de complicações 
após a cirurgia, o transplante é um 
tratamento seguro e eficaz.

A esperança de vida e a qualidade de 
vida dos doentes que recebem os dois 
órgãos é superior à dos indivíduos com 
diabetes tipo 1 com transplante renal 
e francamente superior às dos que 

aguardam transplante.
A taxa de sucesso do transplante 

reno-pancreático é superior a 85% após 
o primeiro ano e superior a 60% aos 
cinco anos. A vida média estimada de 
um pâncreas transplantado é de cerca de 
14 anos. 

transplantes no futuro
O transplante de células produtoras de 
insulina (ilhéus pancreáticos ou células 
primitivas capazes de se diferenciarem 
em células produtoras de insulina), 
embora esteja a ter grandes progressos, 
ainda não permite obter resultados 
equivalentes aos do transplante do 
pâncreas (a secreção suficiente de insulina 
dura apenas 15 meses em média). Caso 
a investigação de transplante de celulas 
continue a progredir, com melhoria das 
técnicas para obtenção das células e da 
sua preservação após transplante no 
individuo, é admissivel que no futuro 
o transplante de células pancreáticas 
venha substituir progressivamente a 
realização de transplante do pâncreas, 
dado não implicar uma cirurgia complexa 
e a recuperação após o transplante ser 
muito mais rápida. 

 

 

«É admissível 
que no futuro 
o transplante de 
cÉlulas pancreáticas 
venha substituir 
progressivamente 
a realização de 
transplante do 
pâncreas.»

É o número de transplantes 
reno-pancreáticos realiza-
dos em portugal até 2012.  

É o número estimado de 
anos de vida de um pân-

creas transplantado. 

É o total de transplantes 
pancreáticos realizados no 

hospital curry cabral

159 

14

22

comportamento
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CONSULTÓRIO

A Food and Drug Administration 
(FDA) aprovou recentemente nos 
Estados Unidos da América (EUA) 

o primeiro “pâncreas artificial”. Não se trata 
de um verdadeiro órgão, mas sim o resultado 
da conjugação entre um dispositivo de 
perfusão subcutânea contínua de insulina 
(“bomba de insulina”) e um dispositivo de 
monitorização contínua da glucose.

Estes dois dispositivos existiam 
inicialmente de  forma independente, 
mas posteriormente foi conseguida a sua 
integração. A bomba de insulina é um 
pequeno equipamento portátil que liberta 
insulina de forma contínua, encontrando-
se, para isso, ligada à pele através de um 
pequeno tubo (cânula) e fio (cateter) que 
devem ser substituídos de 3 em 3 dias. É 
programada pelo profissional de saúde para 
fazer essa libertação de forma automática 
durante as 24 horas do dia, existindo a 
possibilidade de fazer variar de hora a hora 
a quantidade de insulina administrada, de 
acordo com as necessidades do indivíduo; 
esta infusão tem o nome de “débito basal”. 
No entanto, às refeições, ou em caso de 
aumento da glicemia (“hiperglicemia”), 
esse débito deve ser complementado por 
doses adicionais de insulina (“bólus”) 
administradas pelo próprio indivíduo.

Por sua vez, a monitorização contínua da 
glucose é realizada através de um pequeno 

sensor, igualmente colocado na pele, que 
permite visualizar em tempo real o valor 
da glicemia e a sua tendência ascendente 
ou descendente. 

O “pâncreas artificial” é assim um sistema 
fechado que através de um algoritmo 
computorizado, permite a sincronização 
entre os resultados da glicemia percebidos 
pelo sensor e a bomba de insulina. Se 
ocorrer uma descida acentuada da glicemia 
(“hipoglicemia”), o dispositivo alerta o 
individuo através de um alarme e caso não 
existia resposta, o fluxo é interrompido por 
um período de duas horas. 

Este novo sistema foi aprovado nos EUA 
para indivíduos com diabetes tipo 1 e idade 
superior a 16 anos. Projeta-se no futuro 
que a insulina seja administrada de acordo 

com as glicemias percebidas pelo sensor, 
com a mínima intervenção do indivíduo. 
Em Portugal existe já um equipamento 
semelhante que pode ser adquirido a 
título particular, visto o mesmo não ser 
comparticipado pelo Sistema Nacional de 
Saúde (SNS).

«O que é o “pâncreas artificial” e como funciona?»

diabetes e cOntrOlO da glicemia

Luís Farrobo

ana Filipa lopes, endocrinologista da aPdP,
responde: 

« a mOnitOrizaçãO 
cOntínua da glucOse 
é realizada através 
de um PequenO 
sensOr, igualmente 
cOlOcadO na Pele.»
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A inda não existe evidência 
científica suficiente que 
permita concluir que a 

ingestão de canela ajude a controlar 
a glicemia de pessoas com diabetes. 
Alguns estudos sugerem que a 
ingestão de canela pode trazer 
benefícios adicionais ao tratamento 
convencional da diabetes tipo 2, pela 
redução da glicemia. 

Alguns investigadores referem 
que este efeito pode ser em 
parte explicado pelo atraso no 
esvaziamento gástrico e pelo 
aumento da ação da insulina. No 
entanto, também referem que são 
necessários mais estudos para 
confirmar os efeitos da canela na 
glicemia. 

Desta forma, atualmente a 
canela não é recomendada como 
suplemento para o tratamento da 
diabetes, mas pode ser incluída 
numa alimentação saudável, para 
intensificar e diversificar o sabor 
dos alimentos.

Para um bom controlo da glicemia 
o fundamental é seguir um plano de 
alimentação saudável em conjunto 
com a medicação (antidiabéticos 
orais ou insulina) e com um estilo 
de vida ativo.

«A canela influencia a glicemia?»

efeitos dA cAnelA em estudo

Pergunta enviada por e-mail

Ana lopes Pereira, nutricionista 
da APdP, responde: 
 

«são necessários mAis estudos PArA confirmAr 
os efeitos dA cAnelA nA glicemiA.»
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A insulina inalada é uma forma 
de administração de insulina 
de ação rápida/ultra-rápida 

através de dispositivos inalatórios, 
sendo a sua absorção feita a nível 
pulmonar. 

Desde que os investigadores Banting 
e Best conseguiram produzir a primeira 
insulina em 1921 muita investigação 
tem sido desenvolvida com o objetivo 
de obter melhores insulinas e vias de 
administração mais cómodas.

Em 2006 foi comercializada, nos 
Estados Unidos, uma insulina de ação 

rápida administrada por via inalatória.
Contudo, devido a preocupações 
relativas à função pulmonar, um 
maior número de hipoglicemias 
(quando comparado com as insulinas 
convencionais) e um baixo número de 
vendas, foi retirada do mercado em 
outubro de 2007. 

Em agosto de 2013, uma nova insulina 
administrada por via inalatória chegou 
à fase final de investigação. Atualmente 
aguarda-se a sua aprovação para 
comercialização nos Estados Unidos e 
também está prevista a sua submissão 
para comercialização na Europa. 

É uma insulina de ação ultra-rápida 
que deverá ser administrada no início 
das refeições em pessoas com diabetes 
tipo 1 e tipo 2 para evitar a elevações 
do açúcar após a ingestão de alimentos 
(hiperglicemia). Será necessário, 
contudo, manter nas pessoas com 
diabetes tipo 1 (e nas pessoas com 
diabetes tipo 2 quando indicado) a 
administração de uma insulina de ação 
prolongada pela via subcutânea. 

Após a sua administração, através de 
um pequeno inalador, é absorvida pela 
via pulmonar atingindo um um valor 
máximo no sangue aos 15 minutos. 

Os primeiros estudos realizados 
com esta nova insulina demonstraram 

que, quando comparado com uma 
das insulinas de ação ultra-rápida 
atualmente comercializada, se verificou 
uma diminuição comparável do nível 
de HbA1c e um menor número de 
hipoglicemias e parece que a função 
pulmonar não foi alterada. Em relação há 
existência de doença respiratória crónica 
prévia não pareceu interferir com a 
absorção da insulina. Esta nova insulina 
é promissora, contribuindo para uma 
maior comodidade na administração. No 
entanto, questões relativas ao custo final 
(ainda não divulgado), a necessidade de 
realização regular de provas de função 
pulmonar, a sua eficácia e a possiveis 
efeitos secundários a longo prazo e uma 
experiência prévia de insulina inalada 
insatisfatória fazem com que se deva 
optar por uma atitude de otimismo 
moderado.

«Em que consiste a tecnologia da insulina 
inalável?»

administração da insulina

Sandra Moreira

Bruno almeida, médico 
da aPdP, responde: 

«Em agosto dE 2013, 
uma nova insulina 
administrada Por via 
inalatória chEgou 
à fasE final dE 
invEstigação.»

CONSULTÓRIO

36-38_Consultorio.indd   39 21/01/14   14:57



2 3

COMPREENDER A DIABETES COMPLICAÇÕES

40     Diabetes      Diabetes 

Localizados na parte lateral da coluna vertebral, os rins são órgãos fundamentais 
do sistema urinário. Mediante a produção de urina, portadora do material que 
o rim rejeita, os rins controlam a quantidade de água e de minerais que existem 
no sangue. Os rins mantêm constante a composição dos líquidos corporais, 
regulam a pressão sanguínea, e produzem substâncias importantes, como o 
precursor da vitamina D e a eritropoetina. Os rins processam diariamente 
1750 litros de sangue e produzem 1,5 litros de urina. Estes órgãos medem 
cerca de 12 centímetros de altura e seis centímetros de largura. Os 
rins representam 1% de massa corporal, mas consomem 25% da 
sua energia. Caso um rim deixe de funcionar, o corpo sobrevive 
graças à atividade do outro. 

Os RIns

1 - EnTRADA DE sAnGUE
O sangue entra no rim através da artéria renal.

2 - fIlTRAçãO
O sangue é filtrado nos nefrónios, unidades funcionais 
do rim.

3 - A URInA é pRODUzIDA
Com a filtração dos nefrónios, produz-se uma determinada 
quantidade de urina, que se dirige à pelve renal. O sangue 
filtrado livre de resíduos dirige-se à veia renal e volta a 
entrar na circulação. 

4 - A URInA
A urina passa pela pelve renal até ao ureter e de seguida 
pela bexiga, onde fica acumulada até ser eliminada através 
da uretra, estrutura de saída em forma de tubo.

5 - sAnGUE lImpO
O sangue limpo sai do rim pela veia renal, que se liga 
à veia cava. O sangue volta a entrar na circulação.

pIRâmIDE REnAl
Estrutura estreita de
forma triangular. 

CÁpsUlA
REnAl
Capa protetora 
que envolve 
cada rim. é
que envolve 

é
que envolve 

constituída 
por um tecido 
fibroso branco.

O circuito renal

45 minutos

1 000 000

1 200 a 1 500

A urina é produzida nos nefrónios que existem em cada rim; 
calcula-se que haja um milhão em cada um. Depois passa 
pelo túbulo proximal tortuoso, onde todos os nutrientes, 
como a glucose e os aminoácidos, e a maioria da água e dos 
sais, são reabsorvidos pelo sangue. Ao passar pelo nefrónio 
realiza-se uma nova filtragem e chega ao conduto de recolha 
comum, onde apenas são retidos os resíduos e o excesso de 
água, que se convertem em urina. Graças à fóvea, é possível 
captar detalhes de forma e cor dos objetos.

foi o fisiólogo francês Claude Bernard (1813-
1878) o primeiro a alertar para a importância 
dos rins. Até então desconhecia-se que os rins 
filtram o sangue do corpo a cada 45 minutos e 
que, no entanto, é possível sobreviver só com um 
rim ou mesmo sem nenhum, recorrendo à diálise.

Um rim contém aproximadamente 
um milhão de nefrónios.

são os centímetros cúbicos de
urina que um adulto elimina por dia.
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DIREÇÃO DA 
FILTRAGEM
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veia renal
É através dela que se 
dá a saída de sangue 
do rim para de seguida 
dirigir-se à veia cava, 
veia principal do corpo.

arTeria renal
Parte da artéria aorta, 
provém do rim para o 
sangue. 

Pelve renal
Conduz a urina à uretra.

UreTer
Tubo que transporta 
a urina à bexiga.

©
So

l 9
0 

im
ag

es

Glomérulo

Nefrónios

É um grupo de capilares localizado no córtex
do rim. É aqui que ocorre a maior parte
da filtração realizada pelo nefrónio. ao glomérulo che-
gam arteríolas largas que proveem do sangue. Outras
mais estreitas saem dele e transportam o sangue. aqui
dentro gera-se tal pressão que o fluído sai do sangue 
através de paredes capilares porosas.

São as unidades funcionais do rim que ao filtrar
o sangue produzem a urina. Cada nefrónio tem duas 
partes na sua estrutura básica: a) o corpúsculo
renal ou de Malpighio, onde se realiza a filtração, e que 
inclui o glomérulo e a cápsula de Bowman
que o envolve; e b) um tubo de aproximadamente 3 
centímetros de comprimento, o designado túbulo renal 
ou tubo urinífero, que coleta o líquido que foi filtrado (a 
urina), e o envia para fora do corpo.

anSa de Henle
É a forma curva do 

nefrónio.

TUBO COleTOr
de Urina
leva o líquido filtrado 
ao nefrónio.

veia inTerlOlar

veia arQUeada
Transporta o sangue 
das arteríolas aferentes 
do glomérulo.

veia
inTerlOlar

CaPilareS
PeriTUBUlareS

GlOMÉrUlO
Segunda fase ou
ultrafiltrado.

TÚBUlO
COnTOrneadO
PrOXiMal
Primeiro conduto de 
saída da filtração.

 C
O

rTÉX
M
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U
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arTeria
inTerlOBar

arTeria
inTerlOBar

arTeria
arQUeada
Provém das 

arteríolas aferentes 
do glomérulo.

arTerÍOla
aFerenTe

Sai do glomérulo.

CÁPSUla de
BOWMan

Primeira fase da 
filtração. Circunda 

um fluído de 
água, potássio, 

bicarbonato, 
sódio, glucose, 

aminoácidos, ureia e 
ácido úrico.
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POSSO PREVENIR 
PROBLEMAS DE VISÃO?
Saiba como o rastreio e a vigilância periódica na pessoa com 
diabetes é essencial para prevenir as complicações oculares 
associadas a esta doença.

cOMPLIcAçõES OcuLARES NA DIABEtES
As complicações oculares da diabetes, e particular-
mente a retinopatia diabética, são a principal causa de 
cegueira na população ativa dos países industrializa-
dos. 

A retinopatia diabética é a manifestação ao nível 
da retina da microangiopatia diabética (doença dos 
pequenos vasos). É a complicação mais frequente e a 
mais grave de todas as manifestações da diabetes ao 
nível ocular. As alterações que se verificam nesta mi-
croangiopatia resultam principalmente da hiperglice-
mia. 

EVOLuçÃO DAS cOMPLIcAçõES OcuLARES 
A retinopatia pode evoluir sem causar sintomas, até 
formas já muito avançadas da doença e os sintomas 
quando ocorrem não são específicos. 

No entanto, quando aparecem, os sintomas mais 
frequentes são: visão turva, diminuição da visão, vi-
são distorcida, flutuações da visão, alteração da visão 
das cores.

Estamos, portanto, perante uma doença que pode 
ser grave e que pode evoluir, na maioria dos casos, sem 
qualquer queixa ou sintoma. 

RAStREIO E VIgILâNcIA PERIÓDIcA
É essencial que a pessoa com diabetes realize pro-
gramas de rastreio e vigilãncia periódica. Esta vigi-
lância deve ser efectuada por um oftalmologista por 
observação dos fundos oculares após dilatação ou 
por fotografias do fundo ocular (retinografias) que 
depois são analisadas por um especialista. 
Nas pessoas com diabetes tipo 2 (adultos) esta ob-
servação deverá ser realizada aquando do diagnósti-
co da doença e depois anualmente. Nos jovens com 
diabetes a partir dos cinco anos de evolução con-
tados a partir da puberdade. As grávidas devem ser 
observadas de três em três meses. 

cONtROLO DA DIABEtES
No caso de no primeiro exame já existirem sinais de 
retinopatia, a periocidade das observações depende 
da gravidade da doença e da orientação do oftalmo-
logista. Apesar de esta ser uma manifestação da dia-
betes frequente e dependente dos anos de evolução 
da doença, o seu aparecimento e progressão podem 
ser prevenidos ou retardados com um bom contro-
lo metabólico, da tensão arterial e das gorduras do 
sangue.

   w por Vitor Genro, Oftalmologista APDP w
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COMPREENDER A DIABETES GESTÃO DA DOENÇA

ESTRATÉGIAS 
PARA ESTAR
Em foRmA

conTAR
hIdRAToS dE cARbono

cAmInhAR

Sempre que possível, escolha as escadas em vez dos 
elevadores ou das escadas rolantes. 

Desça uma ou duas paragens antes do destino e caminhe.

Opte por deslocar-se mais vezes a pé e menos de carro.

Inclua atividade física no seu tempo de lazer, por exemplo  
passear o cão, lavar o carro ou fazer jardinagem.

Convide um amigo ou familiar para fazer as suas 
caminhadas de forma a motivarem-se mutuamente.

Poderá fazer atividade ao longo do dia em períodos 

Estabeleça objetivos e metas que sejam mensuráveis, por 
exemplo estabelecer caminhar 10 mil passos todos os dias.

1

2

3

4

5

6

A TER Em conTA

modalidade. 

liberdade de movimento.

Os hidratos de carbono (HC) são a principal fonte 
de energia do corpo e devem ser contabilizados, pois 

poderá ajudar a determinar qual o número de por-
ções de HC diários recomendados em cada caso.

90g de batata doce (sem pele) 
= 2 porções de hc

4 colheres de sopa de milho cozido  
= 2 porções de hc

6 castanhas = 2 porções de hc

15.000
ou

20.000
passos por 

semana

3.000
a

4.000
passos
por dia

1

2

Milho cozido

Castanhas

Batata doce

w por Ana Rodrigues e António Valente Fortuna, 
Professores de Educação Física APDP w

w por Ana Lopes Pereira, Nutricionista APDP w

wpor Ana Rodrigues e António Valente Fortuna, 
  Professores de Educação Física APDP w

6

90g de batata doce (sem pele) 

Batata doce

Desça uma ou duas paragens antes do destino e caminhe.

Inclua atividade física no seu tempo de lazer, por exemplo  

de energia do corpo e devem ser contabilizados, pois 

poderá ajudar a determinar qual o número de por
ções de HC diários recomendados em cada caso.

6 castanhas = 2 porções de 

Castanhas

 2 porções de hc 2 porções de 

4 colheres de sopa de milho cozido  

Milho cozido
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ENTREVISTA

Uma vida preenchida, a calcorrear os quatro 
cantos do mundo sempre a pensar em servir 
o outro, o oprimido, o que precisa de voz. 

Assim se resume o percurso do Onésimo Silveira, 
homem da resistência cabo-verdiana, político 
do Mundo, poeta e romancista da Humanidade. 
Há duas décadas que convive com a diabetes, um 
diagnóstico pesado se pensar na rica gastronomia de 
Cabo Verde, mas também mais uma oportunidade 
para dar de si ao seu povo, na educação de novos 
estilos de vida e na procura de melhores cuidados 
médicos para o país. 

Como surgiu a diabetes na sua vida?
Há cerca de 20 anos fui diagnosticado com diabetes 
do tipo 2. Na altura, era presidente da Câmara 
Municipal de São Vicente e tive necessidade de ir ao 
hospital fazer um exame. Dias depois, uma pessoa 
amiga, que é a diretora do departamento, chamou-

me com alguma urgência. Na altura pensei nas 
piores coisas. Foi quando me disse que estava com 
os níveis acima de 400. Aconselhou-me a ir ter com 
uma nutricionista.

Tinha noção que a diabetes do tipo 2 dependia 
muito do comportamento?
Absolutamente e isso custou-me porque tive de 
tentar mudar de cultura alimentar de um dia para 
o outro. Hoje ainda me custa. A cachupa, prato 
tradicional de Cabo Verde, é à base de milho e de 
tudo o que é contraindicado para uma pessoa com 
diabetes. Ainda assim, às vezes fecho os olhos e 
como [risos].

Como é que reagiu quando soube do diagnóstico?
Talvez pensando que o diagnóstico pudesse não 
coincidir com o que me tinham dito em Cabo Verde, 
e por descargo de consciência, fui a especialistas 

Uma vida 
a servir o oUtro
onésimo silveira convive com a diabetes há 20 anos. Hoje 
ainda lhe custa resistir à cachupa do seu país natal, mas 
encara a doença sem vergonha e aconselha portugueses e 
cabo-verdianos a fazerem o mesmo.

«Homem da 
resistência cabo-

verdiana, político 
do Mundo, poeta 

e romancista da 
Humanidade.»

„
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w Texto Rita Vassal w Fotografia L. Ribeiro w

Fotografias de L. Ribeiro
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americanos e eles tranquilizaram-me. 
Disseram-me que os valores variam 
e, para eles, eu tinha tido uma subida 
repentina do açúcar e calhou terem feito 
análises na altura. Hoje já sei que os 
meus valores variam bastante durante 
o dia. Disseram-me que era preciso ter 
cuidado, mas que a situação não era 
desastrosa. Quiseram saber qual era a 
medicação que tomava e concordaram 
plenamente com a terapêutica. Depois 
vim a Lisboa para ter uma consulta.

Foi quando passou a ser seguido pela 
Associação Protetora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP)?
Estive cá como embaixador e durante 
esse tempo fui seguido periodicamente 
pelo Dr. Gardete e pela equipa da 
Associação. O que me dificulta um 
pouco a vida não é o tratamento é 
o regime alimentar, pois em Cabo 
Verde os hábitos alimentares não são 
nada saudáveis, principalmente para 
quem tem diabetes. Venho a Lisboa 
frequentemente e sou tratado na APDP, 
os medicamentos são acessíveis, custam 
menos de metade do que custariam em 
Cabo Verde e não tenho de esperar tanto 
como teria de esperar lá. Depois do 
diagnóstico comecei a estar mais alerta 
para o problema da diabetes em Cabo 
Verde. Falei com o Dr. Gardete e ele disse 

que ia propor eu servir de ligação entre a 
associação e as autoridades médicas em 
Cabo Verde.

A diabetes está a tornar-se um 
problema grave no país?
Tenho a impressão que em Cabo Verde 
ainda não se tem a noção que é uma 
doença mais perigosa do que se pensa. 
De vez em quando sou surpreendido 
com a notícia de um amigo a quem 
cortaram uma perna sem nunca o ter 
visto a coxear ou sequer saber que tinha 
diabetes. E já perdi vários amigos. É 
uma doença perigosa porque não dói. 
Eu próprio não tinha sintomas, foi uma 
surpresa. 
Cá evitam-se bastante as amputações 
porque há enfermeiros especializados 
em tratar as feridas da diabetes. Não sei 
se temos gente lá preparada para isso.

Até há pouco tempo o país 
preocupava-se com outro tipo de 
doenças...
Exatamente. O problema é que a 
melhoria das condições de vida pode 
levar ao aumento da diabetes. Porque a 
melhoria das condições de vida é medida 
pela quantidade e não pela qualidade e 
muita gente continua a alimentar-se 
como fazia quando tínhamos condições 
de precariedade. A alimentação em 

Cabo Verde é muito rica em alimentos 
que não ajudam nada. Temos muito 
peixe, mas as pessoas comem mais 
carne, comemos muito milho, muito 
farináceos, muitos hidratos de carbono.

Nestes 20 anos já apanhou algum 
susto, como hipoglicemias?
Já, várias vezes. Duas vezes caí mesmo 
[inanimado] e tive de ser assistido no 
hospital.

Sempre teve uma intervenção cívica 
muito ativa, a diabetes condicionou 
os seus objetivos pessoais?
Devo reconhecer que não. 

Como é que iniciou o percurso cívico 
e político?
O meu percurso começa aqui em Portugal. 
Estive na Escola de Enfermagem Artur 
Ravara nos primeiros anos de 50. A 
minha mãe gostaria de formar os filhos 
de acordo com aquilo que ela pensava 
que era a melhor maneira de nos colocar 
no Mundo para sermos servidores. Não é 
por acaso que tenho irmãos e sobrinhos 
enfermeiros e eu também comecei a 
estudar enfermagem, mas eu era um 
pouco rebelde e só seguia até certo 
ponto o que me ditavam os meus pais. 
Ainda assim, sempre tive a preocupação 
de ajudar, mesmo noutra profissão, dar 

ENTREVISTA

«Em Cabo Verde os 
hábitos alimentares 

não são nada saudáveis, 
principalmente para 

quem tem diabetes.»
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«O exíliO é um lugar 
de sOcializaçãO 
que pOde ser muitO 
prOveitOsa.»

„
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de mim à sociedade. Sempre com a 
ideia posta no destino da minha terra. 
Eu pensava que a administração do 
meu país não era feita tendo a ética 
como meio e como o objetivo e lutei 
pela libertação do meu país. É também 
uma maneira de servir. 

O momento que se vivia nos anos 50 
e 60 era propício a essa rebeldia?
Sim. Lembro-me perfeitamente que na 
escola em Lisboa, nos poucos meses que 
lá estive, cruzei-me com uma estudante 
que tinha saído das masmorras da PIDE. 
Fiquei terrivelmente impressionado 
com aquela moça, tão bela, tão meiga 
que tinha passado cerca de três anos na 
cadeia por causa daquilo que pensava 
e que os outros não aceitavam. Houve 
então uma virada para estudar política. 
Comecei a ler tudo e de repente estava 
lançado na vida política à procura de 
meios para servir o meu país.

Como é que nesse caminho foi parar 
à Suécia?
Passei primeiro pela Argélia. Depois, 
quando estava em Paris, a embaixada 
da China convidou-me para ir ensinar 
o português em Pequim. Lá arranjei 
uma namorada sueca e no tempo da 
revolução Cultural decidimos ir para a 
Suécia. Aprendi a língua sueca e lá fiz 
a minha licenciatura, o meu mestrado, 
o doutoramento foi entre a Suécia e a 
Inglaterra. Nesse tempo convivi com 
o Karl Popper, com o Mário Soares, 
com António José Saraiva. O exílio é 
um lugar de socialização que pode ser 
muito proveitosa.

Essa passagem pela Suécia foi 
fundamental para que o país desse 
apoio ao movimento de Amílcar 
Cabral?
Assim foi.

Depois desse tempo voltou para 

Cabo Verde?
Primeiro estive nas Nações Unidas 
como representante do Alto 
Comissariado para os Refugiados. Fiz 
duas missões em Angola, estive em 
Moçambique, em Genebra, em Nova 
Iorque. 

Como é que hoje olha para a 
situação política e económica dos 
Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa?
O nosso juízo recai apenas sobre 
aquilo que vemos, pois com o que não 
conseguimos ver não conseguimos 
fazer comparações, mas todos os 

«O prOblema é 
que a melhOria 
das cOndições de 
vida pOde levar 
aO aumentO da 
diabetes.»

perFil
Onésimo Silveira nasceu no 

Mindelo, na ilha de São Vicente, 
em 1935. Formou-se em Ciência 
Política na Universidade de 
Uppsala, na Suécia, e foi um dos 
braços diplomáticos do Partido 
Africano da Independência da 
Guiné e Cabo Verde (PAIGC) na 
luta pela independência. Trabalhou 
no Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados e 
em 1992 torna-se no primeiro 
presidente eleito da Câmara 
Municipal de São Vicente, cargo 
onde permaneceu até 2001. 
Foi embaixador de Cabo Verde 
em Portugal, Israel, Espanha e 
Marrocos.

É também considerado um dos 
membros da elite literária cabo-
verdiana com trabalhos publicados 
no campo da literatura - novela, 
poesia e romance - e do ensaio 
político e sociológico.
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países estão muito melhores do que 
estiveram. Primeiro a guerra acabou, 
Angola e Moçambique tiveram guerras 
tremendas, mas agora estão a levantar 
voo. Cabo Verde também levantou 
voo, mas é um país pequeno e como se 
costuma dizer “pequena nau, pequena 
tormenta». Não tivemos cataclismos 
como os outros. Temos uma relação 
com Portugal que também nos ajuda 
muito e essa cooperação é vital para nós. 

Como foi voltar ao seu país, já 
independente, com esse sentido de 
servir a comunidade?
Participei na mudança de regime de 
partido único para pluripartidário. A 
liberdade de expressão é o oxigénio do 
nosso pensamento e da nossa maneira 
de estar na vida. Estive como presidente 
da Câmara durante 10 anos. Lancei-me 
na vida política em Cabo Verde porque 
queria servir o meu país.

Sentiu o dever cumprido?
Exatamente. Não gosto de me pôr em 
bicos dos pés, mas gosto de dizer aqui 
estou para servir.  

Como é que nessas andanças pelo 
Mundo e nessa actividade cívica 

tão activa se encaixa o poeta e o 
romancista?
Há quem tenha escrito livros em prosa 
ou em poesia sobre a África do Sul, mas a 
poesia estava a ser feita ajudando os sul-
africanos nos campos dos refugiados no 
tempo do apartheid. Eu era funcionário 
das Nações Unidas, mas aproveitava 
para fazer poesia, ajudando-os. O 
presidente Nelson Mandela, quando 
soube que eu estava de visita à África 
do Sul, veio agradecer-me pessoalmente 
o meu trabalho junto dos refugiados 
sul-africanos. É ou não uma maneira de 
fazer poesia? É um grande homem.

Não consegue desligar a intervenção 
cívica do homem literário?
Absolutamente. Durante a luta na 
Guiné-Bissau descobri que havia 
prisioneiros de guerra que viviam em 
condições que podiam ser mais dignas. 
Falei com Amílcar Cabral e foram todos 
viver para a Suécia, onde estudaram e 
continuaram a sua vida. Não acha que é 
uma maneira de fazer poesia?

O que é que Cabo Verde tem para ser 
tão rico culturalmente?
Numa terra pobre de recursos temos de 
arranjar recursos de qualquer maneira e 

os recursos de Cabo Verde têm de ser 
intelectuais, culturais, expressos em 
música, literatura, poesia, prosa. Temos 
muitos problemas, mas o que interessa 
é continuarmos a lutar para sobreviver 
com dignidade, com os meios que 
nós próprios criamos, como a nossa a 
música e a nossa literatura.

Hoje, depois desses tempos tão ricos, 
o que lhe ocupa os dias?
Escrevo para um jornal cabo-verdiano. 
Em São Vicente vou à biblioteca todos 
os dias de manhã e à tarde. Quando estou 
em Lisboa também venho todos os dias 
à Biblioteca [Municipal de Sintra].

Não consegue fugir da intervenção 
cívica?
Neste momento os meus artigos são 
fortemente críticos sobre a evolução 
política no meu país. Os governos 
de Cabo Verde têm feito coisas 
extraordinárias, mas podem estar em 
vias de cometer erros muito graves e 
é isso que eu estou tentar evitar, para 
que o futuro não nos reserve surpresas 
desagradáveis. Estamos deslumbrados 
com os elogios que recebemos da 
comunidade internacional e antes 
de nos tornarmos vítimas da nossa 
ignorância é preciso pensar no país a 
médio e longo prazo.

Pode deixar uma mensagem para as 
pessoas com diabetes?

Uma coisa que aconselharia é evitar 
associar a diabetes à personalidade. 
Muita gente tem vergonha de dizer que 
tem diabetes e não pode ser assim. Ao 
fim ao cabo, a diabetes é uma doença 
muito perigosa, mas não devem pensar 
que fere o orgulho estarem associados 
a esta doença. A mensagem para as 
pessoas com diabetes de Portugal e de 
Cabo Verde é para se tratarem porque 
consegue-se viver e bem, com qualidade 
de vida. 

ENTREVISTA
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NUTRIÇÃO

vitaminas
lipossolúveis 
As vitaminas são micronutrientes essenciais ao organismo. Saiba mais 
sobre as vitaminas A, D, E e K. 
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As vitaminas são micronutrientes 
essenciais à vida e desempenham um 
papel fundamental em tudo o que 

acontece no organismo, contribuindo para o seu 
pleno funcionamento e crescimento saudáveis. 

As vitaminas representam fatores importantes 
no correto metabolismo ou utilização dos 
macronutrientes, como são os hidratos de 
carbono, as proteínas e as gorduras, e, por outro 
lado, fazem parte integrante da transformação e 
renovação a nível celular e de todos os sistemas. 
Cada vitamina tem uma função específica, embora 
muitas vezes as suas ações se complementem e 
contribuam para o mesmo resultado.

O nosso organismo não tem a capacidade 
de produzir ou sintetizar a generalidade das 
vitaminas e quando o consegue fazer, isso 
não acontece em quantidades suficientes para 
preencher as necessidades, pelo que o seu 
aporte terá origem basicamente na alimentação. 
Conforme a sua solubilidade, ou seja, a sua 
capacidade de se dissolver em determinado 
meio, as vitaminas podem ser divididas em 
dois grandes grupos: vitaminas lipossolúveis e 
vitaminas hidrossolúveis.

Neste artigo vamos nos debruçar mais sobre 
as vitaminas lipossolúveis, falando nas suas 
funções, nas principais fontes alimentares e em 
alguns sintomas de carência ou excesso de cada 
uma delas.

O que sãO vitaminas lipOssOlúveis 
As vitaminas lipossolúveis são aquelas que 
são solúveis em gordura, ou seja, para serem 
absorvidas é indispensável a presença de 

gordura. É necessário também a presença da bílis, 
produzida pelo fígado e essencial na digestão 
das gorduras (lípidos) e do suco pancreático, 
produzido pelo pâncreas que é importante na 
digestão dos macronutrientes. Estas vitaminas 
são transportadas pelo sistema linfático através 
de lipoproteínas até ao fígado para serem 
armazenadas posteriormente nos tecidos. Por 
esta capacidade que o nosso organismo tem de 
armazenar este tipo de vitaminas, é possível a 
toxicidade (hipervitaminose), mas também é 
possível existir carência ou deficiência, bastando 
não ingerir alimentos ricos nestas vitaminas 
ou restringir demasiado os alimentos que têm 
gorduras.

As vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, 
E e K. Cada uma destas vitaminas desempenha 
um papel fisiológico separado e distinto.

vitamina a
A vitamina A representa o retinol na sua 
forma ativa, existem no entanto percursores 
do retinol, ou seja, uma forma inativa a que se 
chama de carotenoides ou de Provitamina A. 
Estes carotenoides transformam-se em retinol 
no intestino consoante as necessidades do 
organismo.

As principais fontes de vitamina A são de 
origem animal nomeadamente fígado, manteiga, 

vitaminas 
lipOssOlúveis 

as principais fOntes de 
vitamina a sãO de  
Origem animal.

cada vitamina tem uma função 
específica, embora muitas vezes 
as suas ações se complementem 
e contribuam para o mesmo 
resultado.

„
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natas e a gema de ovo por exemplo. Já os 
carotenoides são de origem vegetal e os 
mais comuns encontram-se nos vegetais 
coloridos, como a cenoura, o espinafre ou 
agrião, e também na batata-doce, entre 
outros.

As suas funções são amplas: esta 
vitamina é necessária para a produção 
de rodopsina a nível da retina o que 
contribui para uma visão noturna 
corretamente adaptativa. Tem 
também um papel importante no 
desenvolvimento ósseo, nos mecanismos 
de defesa (imunológicos), na reprodução, 
na diferenciação de tecidos e manutenção 
da saúde da pele, das mucosas e do 
cabelo. Os carotenoides desempenham 
uma atividade relevante ao nível do 
combate aos radicais livres, funcionando 
como antioxidantes.

Alguns sintomas do excesso desta 
vitamina (hipervitaminose A) podem 
centrar-se na pele seca e áspera, perda da 
integridade das mucosas, fissuras labiais, 
bem como na queda de cabelo.

Sob a forma de carotenoides não existe 
a possibilidade de toxicidade, pois estes 
só se transformam em Vitamina A à 
medida que o organismo necessita. 

Já os sintomas de deficiência 
(hipovitaminose A) baseiam-se em 
distúrbios na visão noturna, perda 

de apetite e do paladar, inibição de 
crescimento e malformações ósseas. 

Vitamina D
A vitamina D é uma exceção às 
vitaminas, uma vez que pode ser obtida 
pela alimentação, mas também pode ser 
sintetizada no organismo. Esta síntese 
está dependente da exposição aos 
raios ultravioleta (UV) que acuam em 
percursores ou provitaminas presentes 
na pele, produzindo uma forma pouco 
ativa – o colecalciferol (vitamina D3) - 
que irá necessitar de passar pelo fígado 
e depois pelo rim para finalmente se 
apresentar sob a forma mais ativa: 
calcitriol.

A vitamina D é essencial para 
manter o equilíbrio mineral do corpo, 
nomeadamente do cálcio. Por isso tem 
sido associada a funções importantes 
na mineralização óssea e dentária, na 
produção e libertação de insulina e na 
função muscular. Para além disso tem 
também funções a nível da estimulação 
do sistema imunitário e diferenciação 
celular a nível da epiderme (uma das 
camadas da pele).

As principais fontes alimentares são os 
peixes, entre os quais podemos destacar 
o safio, a sardinha, a corvina, o goraz e 
também a dourada e o salmão. Contudo o 

a Vitamina D é 
essencial para 
manter o equilíbrio 
mineral Do corpo, 
nomeaDamente Do 
cálcio.

é extremamente 
importante garantir 

a diversidade 
nos alimentos 

que escolhemos, 
variando o máximo 

possível. 

„
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fator principal é mesmo a exposição solar 
que é influenciada por outras questões 
como a estação do ano, hora do dia e a 
área de pele exposta.

A deficiência em Vitamina D pode 
ocorrer em pessoas que não estão 
expostas o suficiente à luz solar ou 
apresentem uma capacidade reduzida em 
algum ponto do processo de formação 
da forma ativa. Esta situação pode 
dar origem a malformações ósseas, 
raquitismo no caso das crianças que nos 
adultos toma a forma de osteomalacia, 
situação que pode levar à osteoporose.

O excesso de vitamina D apenas ocorre 
por via alimentar e não por demasiada 
exposição solar. Esta hipervitaminose 
pode estar na origem de deposições de 
cálcio nos rins e outros tecidos moles e 
atraso no crescimento.

Vitamina E
A Vitamina E pode apresentar-se sob 
a forma de oito compostos diferentes: 
quatro tocoferóis - alfa, beta, gama e 
delta - e quatro tocotrienois - alfa, beta, 
gama e delta. A mais comum, com maior 
importância a nível nutricional e a que é 
armazenada no organismo na sua forma 
ativa é o alfa-tocoferol.

A principal função da vitamina E 
centra-se no seu poder antioxidante, 
uma vez que inibe processos de oxidação, 
protegendo os ácidos gordos insaturados 
e membranas celulares dos radicais 
livres. É também associada à função 
reprodutora. 

Não é frequente nem a carência nem 
o excesso de Vitamina E, e pode ser 
encontrada nos frutos oleaginosos 
como a avelã, a amêndoa, o pinhão ou 

o amendoim, mas também em cremes 
vegetais, no azeite, e em certos óleos 
como o de soja. 

Vitamina K
A vitamina K pode assumir duas formas: 
a vitamina K1 (filoquinona) e vitamina 
K2 (menaquinona). São distintas na 
sua origem e na capacidade de ação. 
Enquanto a vitamina K1 é a forma mais 
ativa e provem essencialmente de fontes 
vegetais, a vitamina K2 tem cerca de 
75% da capacidade da primeira e provem 
da síntese por baterias a nível do trato 

a principal função  
da Vitamina E  
cEntra-sE no sEu 
podEr antioxidantE.

idEias-chaVE

Vitamina Funções Fontes
ConsequênCias

Hipovitaminose  
(Deficiência de vitaminas)

Hipervitaminose 
(excesso de vitaminas)

a

Visão noturna, 
desenvolvimento 

ósseo, saúde da pele 
e mucosas

Fígado, manteiga, 
natas e gema de ovo

Distúrbios na visão 
noturna, inibição de 

crescimento e  
malformações ósseas

Pele seca e áspera, 
fissuras labiais, perda da 
integridade das mucosas

Carotenoides antioxidantes Vegetais coloridos

D equilíbrio  
do Cálcio

exposição solar
e alguns peixes

Raquitismo/osteomalacia 
e osteoporose Deposições de cálcio nos 

rins e tecidos moles

e antioxidante Frutos oleaginosos - -

K Coagulação 
sanguínea

Vegetais de folhas 
verdes Hemorragias graves -
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intestinal.
A vitamina K está intimamente ligada à capacidade 

de coagulação sanguínea pois desempenha um papel 
importante na formação de protrombina (proteína 
responsável pelo principal agente iniciador do processo 
de coagulação). Pelo que é necessário especial cuidado 
caso a pessoa faça medicação anticoagulante. Está 
ligada também ao aumento da imunidade e aumento 
da cicatrização.

As principais fontes são os vegetais de folhas verdes 
como os espinafres, couve e a couve-de-bruxelas, 
repolho, brócolos, mas também o óleo de soja.

A mal absorção das gorduras ou alguma diminuição 
ou falta na flora intestinal pode estar na origem da 
deficiência em vitamina K, que, embora seja rara 
tal como o seu excesso, está obviamente ligada a 
hemorragias graves e dificuldades em cicatrizar.

Necessidades iNdividuais 
De modo geral, estes micronutrientes (vitaminas) 
existem em menos quantidade nos alimentos 
comparando com os macronutrientes, mas também 
são necessários em menores quantidades. Estas 
necessidades podem variar consoante a idade, o sexo, a 
atividade física diária e/ou habitual, o estado de saúde, 
a gravidez e aleitamento, ou até mesmo o clima e o 
ambiente da região onde se habita.

Todos os alimentos têm vitaminas, uns serão mais 
ricos em determinadas vitaminas em relação a outras, 
e/ou o nosso organismo consegue aproveitar melhor 
algumas vitaminas consoante a sua fonte, por isso 
é extremamente importante garantir a diversidade 
nos alimentos que escolhemos, variando o máximo  
possível. 

alimeNtos

Vitamina
 

Por 100g de alimento
Quantidade  *
µg = microgramas 
mg = miligramas 

dose diária recomendada
(dri`s** adultos)

a Fígado 10100 µg 700 a 900 µg

margarina 1100 µg

manteiga 600 µg

natas 500 µg

gema de ovo 500 µg

carotenóides cenoura 5600 µg

Batata-doce 3900 µg

espinafres 3300 µg

agrião 1948 µg

d safio 91 µg 15 a 20 µg + raios uV

sardinha 21 µg

corvina 16 µg

goraz 15 µg

dourada 12 µg

salmão 11 µg

e creme Vegetal 66 mg 15 mg

avelã 25 mg

amêndoa 24 mg

Óleo de soja 15 mg

azeite 14 mg

Pinhão 10 mg

amendoim 9.9  mg

K*** espinafre 541 µg 90 a 120 µg

couve 400 µg

Óleo de soja 193 µg

couve-de-Bruxelas 177 µg

repolho 145 µg

Brócolos 141 µg

Saiba qual a quantidade das várias vitaminas em alguns alimentos:

* Fonte: tabela da composição dos alimentos, 2006. instituto Ricardo Jorge
**dietary Reference intakes. Fonte: National academy of sciences. institute of medicine. Food and Nutrition Board
*** Fonte: Revista Brasileira de Reumatologia, vol.46 n.º 6 são Paulo novembro/dezembro 2006

as necessidades alimentares 
podem variar consoante a 
idade, o sexo, a atividade 
física diária e/ou habitual  
e o estado de saúde.
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   2,5 kg de abóbora
   150 g de cebola
   250 g de alho francês
   300 g de maçã Granny Smith
   200 g de laranja
   350 g de batata
   350 g de cenoura
   0,5 dl de azeite 
   Salsa, cebolinho, alho, flor de sal

IngredIentes (10 pessoas)

preparação
Lavar e descascar todos os legumes.

Colocar as cascas da cenoura, as folhas não 
utilizadas do alho francês e a salsa numa panela com 
água e deixar ferver lentamente. 

Colocar noutra panela o azeite, a cebola, o alho e 
o alho francês cortados e a cenoura, a batata e a 
abóbora em cubos. Deixar refogar ligeiramente e 
tapado.

Adicionar o caldo de legumes e deixar ferver e cozer 
os legumes.

Triturar e passar pelo passador.

Levar ao lume e adicionar o sumo de laranja. 

Ferver 5 minutos e desligar.

Descascar a maçã e cortar em pequenos cubos e 
levar ao lume numa frigideira antiaderente para 
saltear ligeiramente.

Lavar o cebolinho e picar. 

Empratar o creme e guarnecer com a maçã e o 
cebolinho.

ComposIção nutrICIonal
[média por pessoa]

  Calorias 130 kcal

  H. Carbono 17 g

  proteínas 2,5 g

  gordura 5,7 g

è

è
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  4 douradas frescas pequenas (150/200 gr)
  4 colheres de sopa de azeite
  2 fatias de Pão São Diabetes 
  Coentros q.b.  
  400 g de ervilhas congeladas 
  1 cebola
  Hortelã q.b.
  Tomilho q.b.
  Flor de sal q.b.
  Pimenta moída q.b.

IngredIentes (4 pessoas)

preparação
Escamar e limpar a dourada. Retirar as espinhas, ficando 
apenas os lombos da dourada. Temperar com 2 colheres de 
sopa de azeite, tomilho e pimenta.

Triturar o Pão São com coentros e com 1 colher de sopa de 
azeite. Cobrir os lombos da dourada com esta mistura.

Descascar e picar a cebola e refogar ligeiramente no restante 
azeite. Juntar as ervilhas e a hortelã. Temperar com sal e 
pimenta. Deixar estufar em lume brando até ficarem macias.

Levar as douradas ao forno (180º) durante 6 a 8 minutos.

ComposIção nutrICIonal
[média por pessoa]
  Calorias  374  kcal

  H. Carbono  26 g

  proteínas 24 g

  gordura 19 g
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  3 lombinhos de porco
  100 ml de azeite
  Tomilho
  4 dentes de alho
  100 ml de vinho branco
  500 g de castanhas congeladas
  3 beringelas
  3 curgetes
  3 pimentos vermelhos
  Pimenta q.b.

IngredIentes (8 pessoas)

preparação
Cortar o lombinho em medalhões e temperar com sal, 
pimenta, tomilho, alho e vinho branco. 

Corar em azeite e depois colocar a marinada na frigideira e 
deixar apurar. 

Colocar as castanhas e envolver tudo. 

Levar ao forno num tabuleiro durante 5minutos a 180º.

Cortar as beringelas, curgetes e pimentos em fatias largas e 
colocar num tabuleiro. Pincelar com azeite e levar ao grill até 
ganhar cor.

Cortar em quadrados e montar em camadas. 

Servir os medalhões de porco sobre estes legumes e as 
castanhas em redor.

ComposIção nutrICIonal 
[média por pessoa]

  Calorias 359  kcal
  H. Carbono 25 g

  proteínas 24 g
  gordura 18 g
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lombinho de porco 

com castanhas sobre 

legumes grelhados
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 4 maçãs Starking
 50 ml de azeite 
 4 ovos
 65 g de açúcar light Sidul®
 100 g farinha trigo + 100 g farinha  trigo 

   integral
 1 colher de chá de fermento em pó

IngredIentes (16 fatIas)

PREPARAÇÃO

Lavar as maçãs, descascar e retirar caroço.

Misturar o azeite, os ovos e o açúcar light  e bater 
bem.

Misturar a farinha com o fermento e adicionar à 
mistura anterior.

Envolver.

Cortar as maçãs em fatias e colocar no fundo da 
forma untada e polvilhada.

Deitar massa do bolo. Colocar outra camada de 
maçã.

Deitar o resto da massa.

Decorar com maçã laminada. Levar ao forno ( 180º) 
durante cerca de 35m.

ComposIção nutrICIonal
[média por fatia]

Calorias 121 kcal

H. Carbono 16 g

proteínas 3 g

gordura 5 g
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Orelatório Factos e Números 
2013 do Observatório 
Nacional da Diabetes foi 

apresentado no passado dia 26 de 
novembro com os dados relativos 
a 2012, ano em que se registou 
uma prevalência da doença de 
12,9%. Segundo recordou Luís 
Gardete Correia na apresentação 
do documento, esta percentagem 
em 2009 não ultrapassava os 11,7%, 
sinónimo de que a diabetes continua 

a aumentar correspondendo já a 
“pouco mais de um milhão de 
pessoas” afetadas por esta condição 
em Portugal, “das quais mais de 40% 
tem diabetes não diagnosticada”, 
sublinhou o responsável. E se aos 
indivíduos com diabetes juntarmos 
os que têm hiperglicemia intermédia 

tem diabetes ou hiperglicemia 
intermédia, correndo maior risco de 
desenvolver a doença.

Prevalência nos jovens
Sendo notória a correlação entre 
o envelhecimento da população e 
o aumento do número de pessoas 
com diabetes, começam a ser 
preocupantes os números registados 
nas populações mais jovens. Em 
virtude do estilo de vida sedentário 
e da alimentação desequilibrada a 
diabetes tipo 2 tem vindo a aumentar 
na faixa etária dos 20 aos 39 anos, 
onde a prevalência já chega aos 2%. 

Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes

DiaBeTes
conTinUa a aUMenTar
O número de pessoas com diabetes continua a crescer, tanto na população 
mais jovem, como nos indivíduos mais velhos. Os dados do relatório anual da 
diabetes mostram mais uma vez que é necessário agir para travar a doença.

a sua apDp
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“Eram números insignificantes há 
uns anos atrás, mas o aumento nesta 
faixa etária vai levantar problemas 
no futuro”, sublinhou Luís Gardete 
Correia na cerimónia de apresentação, 
onde também marcaram presença 
Fernando Leal da Costa, secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde, 
Francisco George, diretor-geral da 
Saúde, José Boavida, diretor do Plano 
Nacional para a Diabetes e José Luís 
Medina, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia. 

NÚMEROS NEGATIVOS
Em 2012 morreram 4867 pessoas 
por causa da doença, mais 331 que 
no ano anterior, o que significa que 
morreram 13 pessoas por dia por causa 
da diabetes. Isto faz de 2012 o ano 
em que se registou o maior número 
de óbitos por diabetes mellitus desde 
que há registos informatizados da 
mortalidade no Instituto Nacional de 

Estatística. Também nas amputações 
dos membros inferiores houve uma 
inversão na tendência de diminuição 
do número destas complicações do pé. 
Houve mais amputações em 2012, ao 
todo 1493. Aumentou  a prevalência da 
diabetes nas pessoas com insuficiência 
renal crónica a fazer hemodiálise, 
situando-se nos 28%. O mesmo 
aconteceu para os casos de acidentes 
vasculares cerebrais (AVC) em pessoas 
com diabetes, que chegaram aos 27,8%, 
e para os casos de internamento por 
enfartes agudos do miocárdio, que em 
2012 ultrapassaram os 31%.

AS BOAS NOTÍCIAS
O relatório aponta a melhoria de 
indicadores como o aumento do registo 
das pessoas com diabetes seguidas 
nos cuidados de saúde primários e a 
diminuição na taxa das pessoas com 
diabetes não diagnosticada. A despesa 
com medicamentos para a diabetes 
também regista uma melhoria. Apesar 
de continuar a aumentar, de 2011 
para 2012 esse aumento foi menos 
significativo. E pela primeira vez em 
dez anos a despesa com terapêutica 
a cargo da pessoa com diabetes 
diminuiu. Ainda assim, os custos 
com a diabetes representam 1,2% o 
Produto Interno Bruto Nacional e 12 
% da despesa.  

«O AuMENTO [dA 
dIABETES] NESTA fAIxA 
[20-39 ANOS] ETáRIA VAI 
lEVANTAR pROBlEMAS 
NO fuTuRO.» 

12,0% 39,6% 7,1 13
é a prevalência total da 
diabetes na população 
dos 20 aos 79 anos.

da população portuguesa 
tem diabetes ou está em 
risco de a desenvolver.

é o número de anos 
potencialmente perdidos 

por diabetes.

é o número de pessoas que 
morreu por dia em 2013 
por causa da diabetes.

A cerimónia de apresentação decorreu na 
Escola da diabetes. A abertura ficou a cargo 

do diretor do Observatório luís Gardete 
Correia, onde marcaram presença outras 

figuras de destaque.

Em 2012 registou-se o maior número 
de óbitos por diabetes mellitus desde 
que há registos informatizados da 
mortalidade no Instituto Nacional de 
Estatística.

„

„

w Texto Rita Vassal w fotografia L. Ribeiro w
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No Congresso da International Diabetes Federation 
(IDF), em Melbourne, na Austrália, a APDP esteve 
representada com cinco trabalhos. A evolução do controle 
glicémico e o impacto do fígado gordo numa população 
Portuguesa não diabética após cinco anos (“Fatty 
liver disease and loss of glycemic control on a 5-year 
follow-up population study”) foi o trabalho apresentado 
pelo Prof. João Raposo. Os dados do registo DOCE e 
do estudo TICO em Portugal (“Implementation of a 
national registry of children and adolescents with type 
1 diabetes epidemiological data”) foi o poster divulgado 
pelo Dr. José Manuel Boavida. Já o poster “Avaliação 
do projeto piloto de triagem de retinopatia diabética” 
(“Screening for diabetic retinopathy in primary care in 
Portugal: an observational study.”) foi apresentado pelo 
Dr. Ricardo Rangel. A Dr.ª Maria João Afonso comparou 
a ingestão nutricional de adolescentes portugueses sem 
e com diabetes tipo 1 através da apresentação do poster 
“Food and nutritional intake of portuguese adolescents 
with and without type 1 diabetes”. Por último, a Enf. Ana 
Cristina Paiva deu a conhecer o projeto “Therapeutic 
education for newly-arrived persons to a diabetes 
clinic”, um programa destinado a pessoas com diabetes 
tipo 2 que recorrem pela primeira vez à APDP.

Realizou-se mais um Ciclo de Conferências «Diabetes Século XXI: 
O Desafio», na Escola da Diabetes Ernesto Roma, no passado dia 
12 de novembro. Paulo Ferrinho, diretor do Instituto de Higiene 
e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, abordou o 
tema «De que mundo é a Diabetes?». A conferência contou ainda 
com a presença do Diretor do Programa Nacional para a Diabetes, 
José Manuel Boavida, e do Diretor Geral da Saúde, Francisco 
George. “De onde vem esta pandemia? Porque é que a China é 
o país com mais pessoas com diabetes?”; diversas perguntas 
estiveram na origem do debate.

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal 
(APDP) foi distinguida na cerimónia Prémios Hospital do 
Futuro 2012/2013, que decorreu no dia 2 de dezembro na 
Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. O projeto “Uma 
nova forma de Acolher - Circuito de 1ª vez para os doentes 
da APDP” foi o 3.º classificado, na categoria “Educação”. 
De acordo com a coordenadora do projeto, enfermeira Ana 
Cristina Paiva: “Este projeto inscreve-se numa dinâmica 
de qualidade de acompanhamento dos pacientes e permite 
motivar as equipas em torno de um projeto multidisciplinar. 
Consiste em promover junto das pessoas que aguardam a 
primeira consulta na APDP, a manutenção ou aquisição de 
competências que necessitam para gerir da melhor forma 
a sua vida com diabetes.” Os Prémios Hospital do Futuro 
têm por objetivo destacar e galardoar as personalidades e 
organizações que contribuem para o desenvolvimento das 
organizações de saúde em Portugal.  

posters da apdp  
no Congresso da IdF

«de que mundo é a 
dIabetes?» 

apdp dIstInguIda Com 
prémIo HospItal do Futuro 

ACONTECE NA APDP
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APDP volta a ser Centro de Educação da IDF

APDP reconheciDA 
umA vez mAis

«oficinA DA DiAbetes» 

movimento 
PelA DiAbetes

A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) 
foi reconhecida como Centro de Educação da International 
Diabetes Federation (IDF) para o período 2013-2015.

N o passado dia 21 de novembro 
de 2013, a APDP foi, uma 
vez mais, reconhecida como 

Centro de Educação da IDF, desta 
vez para o período 2013-2015. Um 
Centro de Educação é uma instituição 
selecionada pela IDF para fazer 
parte de uma rede internacional 
de instituições que organizam, 
coordenam e realizam educação de 
elevada qualidade para profissionais 
de saúde na área da diabetes e outras 
doenças crónicas relacionadas. Os 
Centros de Educação formam uma 
rede para melhorar a acessibilidade à 
educação interdisciplinar em diabetes 
e fortalecer as capacidades regionais 
para corresponder à epidemia da 
diabetes.

Os Centros tiveram reuniões 
conjuntas no Congresso da IDF no 
Dubai, em 2011, em São Paulo, Brasil, 

em 2012, durante a realização do 
Congresso de Diabetes e no Congresso 
da IDF em Melbourne, Austrália, em 
Dezembro 2013. Os representantes da 
APDP nos Centros de Educação da IDF 
são o Diretor Clínico e Pedagógico, 
Professor Doutor João Filipe Raposo 
e a Coordenadora de Enfermagem 
e de Formação, Enfermeira Lurdes 
Serrabulho.

AvAliAção finAl DA iDf
A avaliação final é realizada ao fim 
de quatro anos, tendo em conta a 
atividade desenvolvida e a relevância 
da colaboração em função das 
necessidades e do plano estratégico. A 
APDP foi reconhecida pela IDF como 
o 1º Centro de Educação em Diabetes 
do Mundo em 2009, tendo recebido o 
certificado no Congresso Mundial da 
IDF, em Montreal, Canadá. 

Organizado pela Fundação Ernesto 
Roma, o projeto “Oficina da Diabetes” 
pretende fomentar a formação em 
diabetes para a inclusão social. 
Este projeto foi um dos prémios 
selecionados pelo Programa Cidadania 
Ativa, gerido pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, inserido no domínio da 
“Promoção dos valores democráticos, 
incluindo a defesa dos direitos 
humanos, dos direitos das minorias 
e da luta contra as discriminações”. O 
seu objetivo é promover a igualdade 
de oportunidades no acesso ao 
emprego de mulheres imigrantes e 
facilitar a sua inclusão social, através 
da aquisição de competências na área 
da prestação de cuidados a idosos 
e crianças com diabetes. O projeto 
consiste num programa de formação 
específico em cuidados em crianças 
e idosos com diabetes, destinado a 
mulheres imigrantes que procuram 
mais qualificação. A Fundação Ernesto 
Roma tem a missão de contribuir 
para melhorar a qualidade de vida 
da pessoa com diabetes através do 
desenvolvimento de programas na área 
da investigação, formação, assistência e 
educação terapêutica.

O Movimento pela Diabetes saiu à 
rua em Lisboa no passado dia 14 de 
novembro, para assinalar o Dia Mundial 
da Diabetes, que colocou bicicletas de 
ginásio em locais do dia-a-dia como 
as paragens do autocarro, do metro, 
dos barcos, numa escola, em frente à 
Loja do Cidadão e na APDP. O objetivo 
da ação foi mostrar “à população que é 
possível incluir alguma atividade física 
na sua vida, muitas vezes com pequenas 
mudanças”, salientou Luís Gardete, 
presidente da APDP, em comunicado de 
imprensa.
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Decorreu em Luanda, Angola, no Centro de Convenções de 
Talatona de 4 a 8 de novembro de 2013, o 2º Congresso de 
Ciências da Saúde da Clínica Multiperfil, tendo a Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) sido convidada a 
participar através do seu Presidente, Dr. Luis Gardete Correia. 
O evento, presidido pelo Prof. Manuel Filipe Dias dos Santos 
teve a sua cerimónia de abertura no dia 6 de novembro e num 
extenso programa foram abordados grandes temas como: 
Politrauma, Grandes Endemias, Diabetes, Hipertensão Arterial, 
Transporte Renal e a Saúde do Homem, da Mulher e da Criança. 
Para além das sessões plenárias decorreram, simultaneamente, 
o segundo Simpósio de Enfermagem, o segundo Simpósio 
de Anemia Falciforme e a Expo Multiperfil. Durante o 
congresso tiveram lugar 96 palestras e 12 mesas redondas. 
Foram apresentadas 47 comunicações em 
temas livres e em exposição 91 posters. 
Cerca de 3.000 participantes inscreveram-se no congresso. Além 
de especialistas de Angola estiveram presentes representantes 
de Portugal, Cuba, Brasil e Estados Unidos.

Realizou-se em Angola e na cidade do Lobito o III Fórum 
das Doenças Crónicas das Forças Armadas Angolanas 
- FAA integrada nas comemorações do Dia Mundial 
da Diabetes e onde esteve representada e participou 
a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal 
(APDP). África tem assistido a um enorme crescimento 
da diabetes prevendo em 2030 um aumento de 100% 
relativo aos valores atuais. As FAA tomaram a iniciativa 
de desenvolver ações de rastreio e diagnóstico precoce 
sensibilizando as populações para evitarem mudanças de 
estilo de vida capazes de favorecer o crescimento desta 
epidemia global. Iniciativa dos Serviços de Saúde das 
FAA e de responsabilidade da Coordenadora, Dra. Sabrina 
Cruz foi realizado um rastreio à população em três centros 
localizados em Benguela, Lobito e Catumbela. 

A sessão solene teve lugar no dia 14 de Novembro na 
Base Naval do Lobito tendo a APDP estado presente 
através do seu Presidente, Dr. Luis Gardete Correia com 
uma intervenção sobre a “Prevenção da Diabetes” e o 
Enfº Rui Oliveira sobre os “Cuidados aos pés nas Pessoas 
com Diabetes”. Na mesa da sessão de encerramento foi o 
Presidente da APDP gentilmente convidado a participar 
com o 2º Comandante da Marinha de Guerra da Base 
Naval do Lobito e a Decana da Faculdade de Medicina de 
Benguela, Prof Dr.ª Maria do Rosário Sambo.

Por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Diabetes, 14 de 
novembro, realizou-se no passado dia 16 do mesmo mês, no Centro 
de Congressos do Freeport de Alcochete, o 7.º Fórum Nacional da 
Diabetes. O evento envolveu profissionais de saúde, pessoas com 
diabetes e familiares ou cuidadores. O programa abordou diversas 
temáticas, desde o papel da família e amigos no dia-a-dia com a 
diabetes, aos deveres e direitos dos doentes crónicos, passando pelo 
papel das autarquias na luta contra a diabetes e os programas que 
têm sido desenvolvidos para a sua prevenção e tratamento, sem 
esquecer a abordagem dos custos que esta doença acarreta, conforme 
comunicado de imprensa. 

2.º Congresso  
de CiênCias da saúde da ClíniCa Multiperfil

iii fóruM das doenças 
CróniCas das faa diabetes eM foCo no 7.º 

fóruM da diabetes 
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NJA No 7º Fórum 
NAcioNAl dA diAbetes
Decorreu no dia 16 de novembro o 7º Fórum Nacional da Diabetes, no Centro de 
Congressos Freeport de Alcochete, onde o Núcleo Jovem APDP (NJA) esteve presente pelo 
segundo ano consecutivo, contando com a participação de sete membros. 

Mais uma vez, o NJA esteve 
representado no espaço 
dedicado ao público, num 

stand onde foi possível oferecer 
várias pulseiras azuis da International 
Diabetes Federation (IDF) e onde 
foram colocadas à venda t-shirts do 
NJA, assim como o livro “Ser Jovem 
com Diabetes’’, da autoria da Enf.ª 
Lurdes Serrabulho. Além disso, o NJA 
voltou a colaborar com a Animadora 
Sociocultural Susana Costa, responsável 
pelo ateliê “Docinho Saltitão”, onde os 
mais pequenos se divertiram com várias 
atividades. Através do convívio com os 
inúmeros participantes do fórum, foi 
possível trocar experiências e esclarecer 
dúvidas com jovens e pais de jovens 

com diabetes tipo 1.

PAPel iNterveNieNte do NJA
Este ano o NJA teve um papel mais ativo 
no Fórum Nacional da Diabetes, uma vez 
que contou com a participação de dois 
membros como palestrantes na mesa de 
apresentações com o tema “As nossas 
experiências”. O Manuel Gonçalves 
falou sobre o “Campeonato europeu de 
futebol para jovens com Diabetes” que 
decorreu este ano na Croácia, falando 
do caminho que a Seleção Nacional, 
composta por jovens com diabetes 
tipo 1 do NJA e da Associação de 
Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP), 
percorreu até se sagrar vice-campeã, 
assim como dos vários benefícios da 

prática desportiva no estilo de vida 
dos jovens com diabetes tipo 1. O 
Carlos Lagareiro apresentou o tema 
“Os campos de férias para jovens com 
Diabetes”, onde fez referência aos vários 
pontos de vista por parte dos jovens 
face a este tipo de atividades, e indicou 
as inúmeras razões pelas quais é muito 
importante os jovens participarem 
nos campos de férias, concluindo que 
se trata de uma experiência bastante 
positiva e enriquecedora. 

Desta forma, o NJA conseguiu 
transmitir a mensagem geral de que 
qualquer atividade em grupo que 
permita a troca de experiências entre 
pessoas com diabetes é sempre uma 
mais-valia para os seus participantes. 

JOVENS

w Por Carlos Lagareiro - Núcleo Jovem APDP
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ViVer com  
desporto

congresso mundial da 
diabetes melbourne 2013

O meu nome é João Pedro e sou diabético há 
sensivelmente nove anos. Sou membro do NJA 
desde o começo e é dos projetos que mais orgulho 

tenho em integrar. Desde cedo, que estou ciente de todas 
complicações associadas a uma diabetes não controlada, 
daí ter um especial cuidado com a minha alimentação e 
principalmente o exercício físico. Posso confessar que 
a prática de exercício físico é a minha motivação para 
controlar a glicemia de forma a ter resultados positivos. 
Pratiquei desporto toda a minha vida, mesmo quando me foi 
diagnosticado a diabetes e desde então que a carga física tem 
vindo a aumentar. Portanto, nunca houve uma implicância 
direta entre praticar desporto e a diabetes.

Fui atleta de futebol de alta competição durante dez anos, 
e hoje, dedico-me ao fitness e saúde, desde todo o trabalho 
de sala de exercícios a aulas de grupo, sou apaixonado por 
Step e Localizada. Senti diferença ao início, pois perdi a 
forma e a resistência física, emagreci muito e foi complicado, 
porém, hoje em dia ter a glicemia controlada significa, 
para mim, mais rendimento. Foi uma adaptação cuidadosa 
relativamente às porções de insulina e a alimentação que 
devia ter para conseguir um equilíbrio entre o esforço físico 
e a diabetes, sinceramente, acho que essa é a chave para um 
bom desempenho e sem dúvida que, hoje, posso afirmar que 
a diabetes não me limita. Acho que a prática desportiva é uma 
mais-valia para todas as pessoas que vivem com a diabetes, 
tornando-se mais fácil sentirmo-nos bem connosco mesmo. 
Falando um pouco da minha rotina de treinos, vou ao ginásio 
todos os dias da semana e descanso ao domingo. Três vezes 
por semana, faço 7,5kms de corrida indoor e outdoor e como 
não podia faltar, tenho as aulas de grupo quase todos os dias. 
Tenho o cuidado de descansar bem, e de a minha alimentação 
ser bastante regulada consoante o esforço físico diário.

O apoio dos meus pais foi fundamental, pois nunca 
deixaram de apoiar os meus esforços. Viver com a diabetes 
em conjunto com o desporto faz de mim a pessoa motivada 
que sou. E quero ao máximo desmistificar todos os rumores 
relativos ao desporto e à pessoa com diabetes, porque não 
estamos limitados de maneira nenhuma. Concluo que somos 
capazes de fazer tudo, qualquer desporto, desde que haja 
vontade e empenho. 

JOVENS

Decorreu o 7.º Congresso 
Mundial de Diabetes, organizado 
pela International Diabetes 
Federation (IDF). A cidade de 
Melbourne, Austrália, acolheu, 
entre 2 a 6 de dezembro de 2013, 
milhares de especialistas em 
diabetes, entre eles profissionais 
de saúde, pessoas com diabetes, 
promotores, educadores, 
entusiastas que se reuniram 
para promover, discutir ou 
simplesmente assistir a palestras 
e eventos que se realizaram no 
decorrer do congresso. 

A Alexandra Costa, 
coordenadora do Núcleo Jovem 
APDP (NJA), foi convidada para 
fazer uma apresentação sobre o 
tema “Como construir uma boa 
relação com os profissionais de 
saúde” na perspetiva da pessoa 
com diabetes. 

Em paralelo, ocorreu o programa 
Young Leaders in Diabetes 
(Jovens Líderes em Diabetes), 
que visa formar promotores 
da diabetes num panorama 
internacional. Os líderes, uma 
vez concluída a formação, irão 
durante os dois anos que se 
seguem criar, desenvolver ou 
dar continuidade a projetos 
que eles mesmo propuseram, 
nos seus países, seguindo as 

competências adquiridas ao 
longo da semana que precedeu o 
congresso. Os dias eram passados 
em conferências onde os jovens 
tiveram a oportunidade de ouvir e 
travar conhecimento com nomes 
sonantes na diabetes como Dr. 
Francine Kaufman, Sir Michael 
Hirst, Paul Madden, Debbie Jones 
ou Riva Greenberg. O espírito de 
união era evidente, pois tanto 
os líderes em formação como os 
responsáveis pela organização 
conviviam juntos durante todos 
os dias. 

O programa, que voltará a 
repetir-se em Vancouver em 
2015, tem um cariz educativo 
muito forte, a maioria dos jovens 
que nele ingressa provem de todo 
o mundo e entra em contato com 
realidades muito distantes das 
suas. Trabalha-se em conjunto 
para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com diabetes 
a nível global. Portugal esteve 
representado por três membros 
do NJA, a Alexandra Costa, a 
Júlia Silveira e o Manuel Laginha 
Gonçalves. São os Young Leaders 
portugueses que têm como 
missão partilhar ao mundo o que 
se faz em Portugal e trazer ideias 
e exemplos do que se passa nos 
outros países. 

testemunho

w Por João Pedro, tem diabetes tipo 1. Membro do Núcleo Jovem APDP
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Peter Ustinov foi um dos mais 
conhecidos e conceituados atores 
do século passado. Para além de ator, 

Ustinov foi realizador, escritor e jornalista. 
Escreveu muitas das peças onde participou e 
dirigiu muitas produções internacionais. 

Nasceu em 1921 em Londres. Tinha 
ascendência russa, alemã, francesa, italiana 
e etíope. Tinha mesmo ascendência real da 
parte da família real Etíope e Russa. A sua 
mãe, Magdalena, era filha de um engenheiro 
militar suíço e de uma princesa etíope. O seu 
pai era piloto da Luftwaffe na primeira Guerra 
Mundial. 

Ustinov casou em 1920 com Nádia Benois, 
artista do Teatro Mariinsky Ballet, em S. 
Petersburgo, Rússia. Pouco depois, quando 
Nádia estava grávida de sete meses, o casal 
emigrou da Rússia para Inglaterra como 
consequência da Revolução Comunista.

Peter Ustinov estudou no Westmister 
College de 1934 a 1937, participando já no 
final em peças do London Theatre Studio. A 
partir de 1939 entra regularmente em peças 
do Aylesbury Repertory Company. Em 1940 
entra pela primeira vez num filme, “Hullo 
Fame”. De 1942 a 1946, serviu como soldado 
na British Army’s Royal Sussex Regiment. 
Estabelece nesse tempo amizade com David 
Niven e participa com ele na Army Cinema 
Unit, onde trabalhou realizando filmes 

e participando como ator. Nessa altura, 
escreveu e dirigiu o filme “The Way Ahead” 
(O Batalhão Imortal) (1944).

Peter Ustinov participou em mais de cem 
filmes e produções de televisão. Foi laureado 
com dois óscares, um pelo seu papel em 
“Spartacus” (1960) e o outro pelo seu papel 
em “Topkapi” (1964) e foi nomeado outras 
duas vezes como ator e escritor. Nos anos 
70, atuou como Hercule Poirot na “Morte 
no Nilo” (1978) com grande sucesso. Nos 
anos 80 representa Poirot em várias séries 
de televisão e filmes. Mais tarde aparece 
como um simpático doutor no filme policial 
“Lorenzo´s Oil” (1992).

O seu à-vontade, boa disposição, sentido 
de humor e facilidade de comunicação fá-lo 
entrar em vários talk shows e em programas 
de comédia com um enorme sucesso. Serviu 
também como embaixador para o United 
Nations Children’s Fund e foi feito cavaleiro 
de Sua Majestade Britânica em 1990, 
passando a Sir Peter Ustinov. 

Desde 1971 até à sua morte em 2004, 
Ustinov viveu na Suíça, na vila de Bursins no 
cantão de Vaud. 

Peter Ustinov costumava dizer: “Eu sou 
um cidadão internacional concebido na 
Rússia, nascido em Inglaterra, trabalhando 
em Holywood, vivendo na Suíça e andando 
permanentemente pelo mundo”. 

Sir Peter UStinov 
A carreira brilhante de um dos mais conceituados atores do século 
passado, que se destacou também como realizador, escritor e jornalista.

w Texto Luís Gardete Correia w Ilustração Raquel Pinheiro w

«Foi Feito 
cavaleiro de 
Sua majeStade 
Britânica em 
1990, paSSando 
a Sir peter 
uStinov.»
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A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal está a promover uma campanha de angariação de sócios. 
Paula Moura Pinheiro, Luís Suspiro, Maria de Lourdes Modesto, Rui David, Débora Monteiro, 
Paulo Bento e Maria Lurdes Rodrigues são as personalidades que dão a cara pela diabetes.

Junte-se a esta causa.
Faça-se sócio pelo telefone 213 816 107 ou vá a www.apdp.pt
Seja amigo da APDP em www.facebook.com/apdp.pt

1 MILHÃO DE PORTUGUESES TEM DIABETES. 
400 MIL TÊM E NÃO SABEM.
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