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Neste Dia Mundial da Diabetes 
o foco é a Família

Epidemiologia da diabetes em Portugal

Em Portugal existem cerca de 700 mil 
pessoas em tratamento da diabetes e 
perto de 400 mil ignoram ser portadoras 
da doença por falta de manifestação de 
sintomas. Ou seja, cerca de 40% das 
pessoas com diabetes tipo 2 desconhece 
o seu diagnóstico, não estando por isso 
em tratamento. 

A diabetes tipo 1 manifesta-se num 
grupo mais pequeno, cujo cálculo apon-
ta para as 30 a 40 mil pessoas. Falamos 
de doentes que carecem de um acompa-

nhamento e aconselhamento diferente, 
feito por equipas multidisciplinares com 
uma preparação distinta da administrada 
à diabetes tipo 2. O título é comum (dia-
betes), mas estamos a falar de doenças 
diferentes, com causas, diagnósticos e 
tratamentos distintos. 

A diabetes é um problema de todos, 
mais de 10% da despesa em saúde é apli-
cada no seu tratamento e especialmente 
nas formas avançadas da doença. É por is-
so fundamental uma mudança de paradig-
ma com a criação de estratégias que me-
lhorem o ambiente social e que facilitem a 
adoção de comportamentos saudáveis por 
parte da população (criação/melhoria de 
espaços verdes que dinamizem a prática 
desportiva; redução do nível de açúcar dos 
alimentos; controlo dos alimentos apre-
sentados em espaços como cantinas esco-
lares ou de empresa, etc.).

Pese embora fatores como a idade, o 
excesso de peso ou a obesidade, a he-
reditariedade, a diabetes gestacional 
sejam fatores que aumentem o risco de 
desenvolvimento da diabetes tipo 2, 
em nenhuma destas situações pode-
mos dizer que é inevitável o apareci-
mento da doença. Ou seja, por um la-
do não compreendemos todos os fato-
res que conduzem à diabetes, e, por 
outro lado, a existência de qualquer um 
destes fatores de forma isolada não é 
por si só condição única de doença. 
Porém, é importante que as equipas de 
saúde estejam atentas a todas estas 
pessoas, e cada indivíduo retifique 
maus hábitos de saúde, dado que essa 
atitude pode adiar em anos o apareci-
mento da patologia. 

A diabetes tipo 2 é grave, dado o nú-
mero de doenças associadas, sendo a 

primeira causa de cegueira, de ampu-
tação, de enfartes do miocárdio, de 
AVCs, etc. Falamos na sua maioria de 
comorbilidades que não podem ser re-
vertidas, infligindo incapacidade, mor-
talidade precoce, e maior esforço fami-
liar, nomeadamente, na figura do cui-
dador.

Torna-se urgente a criação de um pro-
grama nacional de prevenção primária 
bem como de um programa de rastreio 
das complicações, sendo exigível investi-
mento na formação de equipas e na 
aquisição de equipamentos. Por exem-
plo, ainda menos de 30% das pessoas 
com diabetes faz rastreio da retinopatia 
diabética e a observação sistemática do 
pé ainda é insuficiente na maior parte 
dos centros.

João Raposo

Sociedade Portuguesa de Diabetologia

No Dia Mundial da Diabetes pretende-
-se dinamizar a reflexão sobre uma doen-
ça que atinge mais de 1 milhão de portu-
gueses.

Este ano, o tema eleito pela Sociedade 
Internacional da Diabetes é “A Diabetes 
na Família” e foca um aspeto que é es-
sencial: a família como primeira entida-
de coletiva que contribui na prevenção 
primária, secundária, terciária e quater-
nária da doença. 

Com mais de três décadas de ação 
em Portugal, a Sociedade Portugue-
sa de Diabetologia é o fórum de in-
tercâmbio de conhecimento científi-
co de cerca de mil associados, pro-
fissionais de saúde que tratam pes-
soas com diabetes e estudam a 
diabetologia – desde endocrinolo-
gistas, internistas e médicos de me-
dicina geral e familiar, a enfermei-
ros, nutricionistas e até investigado-
res.

Ao longo do seu percurso, a SPD 
tem manifestado uma ação interventi-
va junto da comunidade, no sentido de 
alertar para a prevenção da diabetes, 
estimular a melhoria dos cuidados e do 
estilo de vida das pessoas, cooperando 
com projetos que manifestem esse fim 
e apoiando o trabalho, na prática, dos 
colegas que se dedicam à diabetologia. 

Nomeadamente, em colaboração com 
os coordenadores regionais da diabe-
tes, as Unidades Coordenadoras Fun-
cionais da Diabetes e as Unidades Inte-
gradas da Diabetes, estruturas real-
mente importantes e que não podem 
ser abandonadas.

Entre as várias atividades promovidas 
pela SPD encontra-se a realização de 
congressos anuais que contam com a 
participação massiva – cerca de 1500 
participantes em média – das várias clas-
ses profissionais que se dedicam ao tra-
tamento e/ou investigação da diabetes; 
a elaboração de uma revista científica; e 
a atribuição de bolsas anuais que visam 
premiar a investigação e os trabalhos 
realizados nesta área. 

A SPD e os seus 12 grupos de estudo 
– que refletem as atividades e as princi-
pais preocupações da prevenção secun-

dária, ou seja das complicações da doen-
ça – trabalham sempre em prol da me-
lhoria dos cuidados de saúde das pessoas 
que têm diabetes, procurando contribuir 
para a redução da prevalência da doen-
ça.

Aliás, foi com a SPD, em colabora-
ção com a Associação Protetora dos 
Diabéticos de Portugal e a Direção 
Geral da Saúde, que se realizou o pri-
meiro grande estudo sobre a preva-
lência da diabetes em Portugal (Pre-
vaDiab 2009). Com base neste traba-
lho, o Observatório Nacional da Dia-
betes tem conseguido publicar factos 
e números relativamente à predomi-
nância da doença que se espera ver 
atualizados até ao início de 2019.

Rui Duarte, presidente da Sociedade 

Portuguesa de Diabetologia
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Cuidados de Saúde na Diabetes

Para 2018 e 2019 a Federação Interna-
cional da Diabetes (IDF) escolheu como te-
ma para o Dia Mundial da Diabetes: “Dia-
betes e Família”. Na realidade o papel da 
família na gestão, cuidados, prevenção e 

educação da pessoa com diabetes é de ex-
trema importância. 

É necessário aumentar a conscienciali-
zação sobre o impacto que a diabetes tem 
na família e na rede de apoio das pessoas 
com diabetes. O médico de família, inte-
grado em equipa de cuidados de saúde pri-
mários, detentor e gestor do histórico fa-
miliar é o profissional de saúde que está na 
primeira linha de prevenção, avaliação do 
risco para a diabetes, tratamento e dimi-
nuição das complicações da diabetes. 

A diabetes afeta 425 milhões de adultos 
em todo o mundo,   sendo a maioria dos 
casos diabetes tipo 2. A doença cardiovas-

cular, que inclui acidente vascular cerebral, 
doença coronária e doença arterial perifé-
rica,  é a principal causa de incapacidade e 
morte em pessoas com diabetes tipo 2. 

Cuidar de uma familiar com diabetes é 
uma atribuição complexa que exige gran-
de disposição física e emocional, além de 
conhecimentos científicos atualizados. Pe-
la ligação de proximidade que mantém 
com as famílias, as equipas de cuidados de 
saúde familiar, para além de tratarem as 
doenças, compete-lhes a grande missão 
de informar e promover a educação para 
a saúde e para a autogestão da doença, 
providenciada por uma equipa multidisci-

plinar, diferenciada, acessível nos níveis de 
cuidados adequados e com tempos de 
acesso apropriados. Esta organização per-
mite elevados padrões de qualidade nos 
cuidados, melhoria dos indicadores clíni-
cos, diminuição da letalidade e da morbili-
dade atribuível, com consequente incre-
mento do grau de satisfação para a pessoa 
com diabetes. Acima de tudo, o objetivo é 
controlar a diabetes, atrasando ou evitan-
do as complicações da diabetes, propor-
cionando uma maior qualidade de vida à 
pessoa e família com diabetes.

Helder Ferreira

A Diabetes nos Hospitais

A Diabetes deve ser diagnosticada e trata-
da precocemente com objetivos precisos, 
desejavelmente a nível dos cuidados primá-
rios. No entanto, sendo uma patologia de 
carácter progressivo, poderá necessitar de 
cuidados diferenciados hospitalares em dife-
rentes momentos da sua evolução.

A nível hospitalar estão organizadas con-
sultas de diabetologia realizadas por endocri-
nologistas ou internistas na sua maioria em 

multidisciplinaridade com a enfermeiros e 
nutricionistas num processo de permanente 
educação terapêutica. São seguidos doentes 
com Diabetes tipo 1 que, para o seu trata-
mento, fazem esquemas intensivos de múlti-
plas injeções de insulina, calculadas de acor-
do com contagem dos hidratos de carbono 
ingeridos, e tendo em conta exercício reali-
zado, eventualmente já portadores de bom-
bas perfusoras de insulina. Este tipo de dia-
betes, frequentemente diagnosticada em 
crianças e jovens, conta também com a in-
tervenção pediátrica. São também tratados 
diabéticos tipo 2 que necessitam de trata-
mentos mais complexos ou quando surgem 
complicações cardiovasculares ou renais, in-
tervindo outras especialidades como cardio-
logia, nefrologia entre outras, e ainda grávi-
das com diabetes gestacional ou gestantes 
previamente diabéticas em colaboração com 

a obstetrícia. No caso das lesões de pé diabé-
tico, novamente o trabalho em equipa se 
torna mais eficaz juntando ainda cirurgiões, 
ortopedistas, enfermeiros com treino podo-
lógico e culminando com o cirurgião vascu-
lar, quando necessária desobstrução de arté-
rias para que se evite a temível amputação. 
Relativamente às complicações oftalmológi-
cas, depois do rastreio de proximidade de 
base populacional realizado em colaboração 
com os cuidados primários, deverão ser con-
vocados pela especialidade os que carecem 
de tratamento. 

Nesta percebida abrangência de cuida-
dos nem sempre estão disponíveis todas 
as especialidades com muitas assimetrias 
entre o litoral e o interior do país, pelo que 
é premente seguir critérios de referencia-
ção com níveis de prioridade adequados 
para a orientação dos doentes.

Um estudo português (DIAMEDINT) re-
velou que em serviços de Medicina Interna 
30% dos doentes internados por qualquer 
patologia, tem diabetes. A SPD em con-
junto com a SPMI publicaram recomenda-
ções, que por todo o país se vão imple-
mentando nos diferentes serviços, para 
otimizar o controlo destes doentes, de mo-
do a evitar a descompensação decorrente 
de outras patologias e obviar os piores re-
sultados que se tem vindo a verificar quan-
do a qualquer motivo de internamento se 
associa a diabetes.

O hospital, local onde muitos diabéticos 
são tratados, deve ter as suas equipas or-
ganizadas e os fluxos de orientação bem 
aferidos para que as devidas respostas 
ocorram em tempo útil. 

Isabel Ramôa

“Diabetes na Mulher”

A epidemia de obesidade e da diabetes 
em curso tem conduzido a um cada vez 
maior número de mulheres em idade fér-
til com Diabetes Mellitus tipo 2. É funda-
mental sensibilizar os profissionais de 

saúde e os doentes para a importância 
da avaliação pré-concecional especiali-
zada, em todas as mulheres com diabe-
tes. A obtenção de um controlo metabó-
lico adequado e o aconselhamento no 
sentido de se atingir um peso saudável, 
antes de iniciar uma gravidez, são passos 
cruciais neste processo, mas ainda mui-
tas vezes esquecidos.

A diabetes durante a gravidez associa-
-se a um aumento do risco de complica-
ções, tanto maternas como fetais. A 
complicação materna mais frequente é a 
hipertensão. O recém-nascido, por seu 
lado, tem um risco aumentado de ma-

crossomia, traumatismos de parto, hipo-
glicemia neonatal, icterícia, entre ou-
tros. Está também aumentado o risco de 
morte fetal.

Em mulheres com diabetes previamen-
te à gravidez existe o risco aumentado 
de malformações no feto, de apareci-
mento ou um agravamento das compli-
cações crónicas da diabetes, como a re-
tinopatia, nefropatia ou a neuropatia.

A Diabetes Gestacional é um subtipo de 
intolerância aos hidratos de carbono diag-
nosticado pela primeira vez no decurso da 
gravidez, surgindo, atualmente, em cerca 
de 7% das gestações, em Portugal.

O tratamento da Diabetes Gestacio-
nal deve ser feito por equipas multidis-
ciplinares e inclui medidas como o pla-
no nutricional, educação e programa-
ção da atividade física e medidas far-
macológicas (insulina e antidiabéticos 
orais). É importante realçar que a Dia-
betes Gestacional se associa ao risco 
de desenvolvimento futuro de Diabetes 
tipo 2 e à “programação” intra-uterina 
do feto para a futura expressão de 
doenças, incluindo a diabetes e a obe-
sidade.

Joana Queirós
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O papel da enfermagem na Diabetes

O desenvolvimento tecnológico na área 
da diabetes tem sido enorme, exigindo aos 
enfermeiros, não só uma atualização per-
manente de conhecimento como a capaci-
dade de atribuir competência aos utilizado-
res. A colocação de bombas infusoras de 
insulina, bem como a utilização dos siste-

mas de monitorização contínua da glicose, 
têm contribuído não só para uma melhor 
qualidade de vida do utente mas também 
para a diminuição das complicações tar-
dias que a elas estão sujeitas.

O papel da enfermagem no tratamen-
to/acompanhamento da pessoa com dia-
betes é essencialmente ao nível da educa-
ção terapêutica. Adaptando de forma indi-
vidual e personalizada a informação que 
lhe é proporcionada, sempre que possível 
envolvendo a família, tendo em conta os 
aspetos socioeconómicos e culturais da 
pessoa com o objetivo principal de a tor-
nar autónoma no tratamento da doença. 
Muito se tem feito e mais haverá para fa-

zer na área da otimização terapêutica, 
pois ainda há muito quem espere pela 
consulta para alterar as doses de insulina a 
administrar, sem que isso seja a autonomia 
desejável para um tratamento que requer 
tanto dinamismo como a diabetes.

O acompanhamento dos enfermeiros às 
pessoas com diabetes e familiares ao lon-
go do seu ciclo de vida, a nível dos cuida-
dos de saúde primários e hospitalares, tem 
uma grande abrangência e transversalida-
de a várias áreas de especialidade em que 
o enfermeiro é o elo de ligação nas várias 
equipas multidisciplinares. A pessoa com 
esta patologia estabelece uma relação 
muito específica com os prestadores de 

cuidados na diabetes, mas também em ou-
tras áreas de especialidade, tendo em con-
ta a relação desta com outras patologias. 
A pessoa com diabetes, pela sua condi-
ção, tem vulnerabilidades. Por essa razão, 
os cuidados dos profissionais de saúde nos 
diversos serviços terão que ser adequados 
e individualizados a cada situação e às ne-
cessidades das pessoas nos diversos con-
textos em que estão inseridas. 

Isto requer formação dos enfermeiros 
em área própria de diferenciação nas es-
colas superiores de enfermagem com 
abrangência global.  A meu ver, esta é 
uma medida que urge ser implementada.

Ema Carvalho

Investigação na Diabetes

Maria Paula Macedo da NOVA Medical 
School da Universidade NOVA de Lisboa e 
do Departamento de Ciências Médicas da 
Universidade de Aveiro, primeira investiga-
dora a assumir um cargo numa direção da 
SPD, considera pertinente tornar mais efeti-
va “a investigação científica translacional, de 
grande qualidade produzida em Portugal, 

com a vertente clínica”. Com este intuito, 
fundou em 2009 o Grupo de estudo de In-
vestigação Fundamental e Translacional 
(GIFT) da SPD que compreende a maioria 
dos investigadores que trabalham em Diabe-
tes em Portugal e hoje presidido pelo Doutor 
John Jones de Coimbra. A SPD, em conjun-
to com a APDP, realizou o estudo Prevadiab 
I que determinou a prevalência dos diferen-
tes tipos da doença em Portugal, com base 
na análise da glicémia. Em 2017, novo estu-
do (Prevadiab II) foi apresentado, desta feita 
com um maior grau de complexidade, tendo 
sido avaliadas mais variáveis. Trabalhos de-
corrente do Prevadiab II têm trazido novas lu-
zes que focam principalmente a população 
pré-diabética – e procuram entender as “alte-

rações fisiológicas” destes indivíduos. “Esta-
mos longe de entender a doença que, tradi-
cionalmente é classificada como diabetes ti-
po 1, diabetes tipo 2, e, numa outra área, 
enquadravam-se as formas de doença menos 
comuns, como a diabetes latente autoimune 
do adulto (LADA)”. Hoje, percebemos que 
os doentes não estão nesta grande caixa. 
Quando fazemos a estratificação da popula-
ção em termos patológicos, os mecanismos 
subjacentes são diferentes e devem ser ajus-
tados à terapêutica. O que prevejo a curto 
prazo? Internacionalmente a par com algu-
mas das descobertas baseadas no PREVA-
DIABII já surgiram artigos que abordam a te-
mática e apontam para uma medicina de 
precisão: diagnóstico mais precoce que olha 

para a diabetes não só como a disfunção da 
glicemia, mas com as alterações de outros 
parâmetros que estão associados às compli-
cações da diabetes. Por exemplo, num grupo 
de 10 indivíduos com o mesmo tipo de dia-
betes as comorbilidades são diferentes de 
pessoa para pessoa. Se conseguirmos arran-
jar bons biomarcadores do prognóstico de 
progressão da doença para cada individuo, 
conseguimos prevenir e antecipar a progres-
são das complicações da diabetes. Esta é 
uma abordagem terapêutica muito diferen-
cial da atual que administra o tratamento nu-
ma escala estabelecida e ascendente sem 
procurar perceber a origem fisiopatológica 
única de cada individuo. 

Paula Macedo 

A importância da Nutrição na Diabetes

A alimentação é muito importante na 
prevenção e tratamento da diabetes. Es-
tudos baseados na evidência têm de-
monstrado que a terapêutica nutricional 

instituída por um nutricionista especialis-
ta em diabetes tem um contributo muito 
importante na autogestão da diabetes, 
levando à melhoria do controlo dos ní-
veis de glicose no sangue e outros facto-
res de risco.

Ao prescrever planos alimentares 
que têm em conta as necessidades in-
dividuais, respeitando as preferências 
pessoais, culturais e religiosas, man-
tendo o “prazer de comer”, através 
de mensagens positivas sobre esco-
lhas alimentares e apenas limitando 
alimentos quando sustentado por evi-

dência científica, o nutricionista está 
a contribuir para aumentar a adesão 
ao plano alimentar da pessoa com 
diabetes.

O nutricionista, ao promover e apoiar 
padrões de alimentação saudáveis, que 
podem contribuir para o controlo de pe-
so, estabilização dos valores glicose no 
sangue, da tensão arterial e da ficha lipí-
dica, está a contribuir para uma maior e 
melhor qualidade de vida da pessoa com 
diabetes, dado que estes fatores podem 
prevenir complicações agudas e crónicas 
ou evitar a sua progressão. 

A terapêutica nutricional, a educação 
e apoio à autogestão da diabetes, o 
apoio psicossocial, a atividade física e a 
cessação tabágica fazem parte das reco-
mendações de estilo de vida, baseadas 
na evidência, que têm um contributo 
muito importante no tratamento da dia-
betes. O nutricionista integra a equipa 
multidisciplinar que faz a educação para 
a diabetes, sendo um elemento insubsti-
tuível.

Júlia Figueiredo



SaúdeSociedade Portuguesa de Diabetologia 5

Nov2018

Diabetes na Família

As famílias com pessoas com diabetes 
devem procurar adotar estilos de vida 
saudáveis, recomendadas a todas as fa-
mílias, independentemente de terem ou 
não familiares com diabetes, evitando 
hábitos que progressivamente se têm 
instalado na nossa sociedade, como o 
abandono de uma alimentação saudável, 

a prática insuficiente de exercício físico e 
a privação de horas de sono e de lazer. 

A família tem ainda um papel primor-
dial na aceitação da doença e na integra-
ção da pessoa com diabetes de forma a 
minimizar o eventual impacto emocional 
e consequente diminuição da sua quali-
dade de vida.

Finalmente a família é um elemento 
crucial na terapêutica em particular nas 
faixas etárias mais dependentes. 

Portugal tem a terceira maior preva-
lência de obesidade infantil da Europa 
(uma em cada três crianças portugue-
sas são obesas ou têm excesso de pe-
so). A obesidade é um dos fatores de 
risco mais importante para o desenvol-
vimento do tipo mais frequente de dia-
betes, a diabetes tipo 2. Felizmente 

que esta tendência parece estar a ser 
revertida nos últimos anos. Atualmente 
estão em curso várias campanhas de 
sensibilização para este problema, co-
mo a redução açúcar e do sal nas 
ementas escolares e nalguns alimentos 
mais dirigidos ao público infantil. Por 
outro lado, tem havido um esforço por 
parte das autarquias em promover o 
aumento do exercício físico de progra-
mas específicos.

Mais uma vez a família revela-se essen-
cial na implementação uma escolha cri-
teriosa dos alimentos saudáveis e de ati-
vidades lúdicas que incluam o exercício 
físico. Recorre-se de forma excessiva ao 
entretenimento com dispositivos eletró-
nicos descurando-se atividades como 
brincar ao ar livre. 

O diagnóstico de diabetes num ele-
mento da família pode servir como 
catalisador de mudanças positivas no 
comportamento de todos os elemen-
tos. A opção de hábitos saudáveis, 
que visem evitar o excesso de peso e 
obesidade deverá ser adotada. Esta 
opção pode evitar o desenvolvimento 
da doença ou atrasar o seu diagnósti-
co. 

Deve-se acreditar nos profissionais de 
saúde, que têm à sua disposição um con-
junto de medidas educacionais, fárma-
cos e tecnologia que permitem atual-
mente uma melhoria do controlo da dia-
betes, centrado nas características espe-
cíficas de cada pessoa.

Sandra Paiva 
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