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Saúde Opinião

Diabetes – Morte silenciosa
DR

total de pessoas no mundo com Diabetes
Mellitus aproxima-se, actualmente, dos 382
milhões e estima-se que, em 2035, esse
valor esteja nos 592 milhões. Em Portugal,
12.7% da população sofre de diabetes.
Sabe-se que esta doença tem um factor genético
associado. Mas, são os factores ambientais a
principal causa do seu aparecimento, com destaque
para o excesso de peso.
A diabetes resulta de um aumento da glicemia
(aumento de glicose - “açúcar” no sangue). A esta
situação dá-se o nome de hiperglicemia.
A diabetes, divide-se em duas categorias gerais:
Diabetes tipo 1 (Pessoas com deficiência de insulina.
A insulina é uma hormona que funciona no nosso
organismo como a chave que abre a porta às nossas
células e permite à glicose entrar para as alimentar);
Diabetes tipo 2 (Pessoas com produção aumentada
de glicose ou que têm a função da insulina
comprometida, não actuando esta da forma mais
adequada).
Se a diabetes não se encontrar controlada,
estando o teor de glicose aumentado no sangue
(hiperglicemia), a médio prazo o organismo vai
entrar em sofrimento e conduzir ao mau
funcionamento de alguns órgãos, principalmente,
olhos, rins e fibras nervosas, dando origem às
complicações crónicas do diabético.
Até há alguns anos, a hiperglicemia, era o foco
prioritário da diabetes. Actualmente, já se está a dar
maior ênfase à hipoglicemia: diminuição abaixo do
normal do açúcar no sangue. As células do nosso
organismo não funcionam sem combustível e o
principal é o açúcar. Daí ser muito importante evitar
a hipoglicemia.
Num estudo recente feito em Portugal concluiu-se que vários diabéticos, tratados principalmente
com insulina, tendem a sofrer de crises sucessivas
de hipoglicemia, que originam problemas de saúde
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graves, levando ao seu internamento e podendo
mesmo levar à morte. Desse estudo também se
concluiu que os episódios constantes de
hipoglicemia podem contribuir para o aumento de
peso dos diabéticos.
Assim, o diabético tem de evitar a hiperglicemia e a
hipoglicemia, porque ambas têm efeitos negativos para
a saúde. Este é um processo complicado e está nas
nossas mãos o seu controlo e prevenção,
nomeadamente, através da alimentação.
Tal como um medicamento, a alimentação de um
diabético deve estar ajustada, em termos de horário e
de quantidade, e adaptada à pessoa, à doença e à
medicação que está a ser administrada. Não é

suficiente evitar alimentos ricos em açúcar, e gordura
ou comer de três em três horas. Temos de ser muito
mais exigentes, objectivos e precisos para sermos bem
sucedidos no tratamento da diabetes através da
alimentação.
Não só o doente diabético, mas também a população
em geral devem ser ensinados e motivados para terem
hábitos alimentares saudáveis. Este passo pode ajudar a
prevenir o aparecimento da doença e leva ao seu
controlo.
Aprenda a comer bem para ajudar a travar a diabetes!
Coma bem, pela sua saúde!
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