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Diabetes  
 

O que é? 

Chamamos diabetes a um conjunto de doenças crónicas, caracterizadas por 

um aumento da glicose (açúcar) no sangue, designado de hiperglicemia, e 

que resulta da falta de ação da insulina (uma hormona), da diminuição da 

sua produção, ou de ambas. 

 

Como atua a insulina? 

A insulina é produzida pelo pâncreas, sendo libertada para o sangue. A sua 

função é facilitar a passagem da glicose do sangue para as células, 

reduzindo os níveis de açúcar no sangue. Uma vez no interior das células, a 

glicose é utilizada para produzir energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tipos de diabetes existem? 

 

Diabetes tipo 1 

É menos frequente, sendo o diagnóstico feito essencialmente em crianças. 

Neste tipo de diabetes, a glicose no sangue está aumentada, porque o 

pâncreas deixa de produzir insulina.  

 

 

 

Célula Célula 
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Insulina é 
necessária para 
a glicose entrar 

nas células 
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Diabetes tipo 2 

É o tipo mais comum. A insulina é produzida, mas como existe resistência à 

sua ação, esta não cumpre eficazmente a sua função de baixar os níveis de 

açúcar no sangue. 

 

Diabetes Gestacional  

Surge durante a gravidez, em mulheres que não tinham Diabetes antes de 

engravidarem, e habitualmente desaparece após o parto. A hiperglicemia 

pode ser controlada com dieta, e por vezes medicação, para prevenir 

complicações para grávida e para o bebé. 

 

Existem outros tipos, menos frequentes, não abordados neste Guia. 

 

Epidemiologia 

A Diabetes é uma das doenças não transmissíveis mais comuns. 

Atualmente, afeta cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo, 

prevendo-se um aumento do número de pessoas com diabetes nos 

próximos anos. A prevalência da doença em Portugal, na população dos 20 

aos 79 anos, está em cerca de 10 e 13%, sendo uma das mais elevadas da 

Europa. 

 

Sinais e sintomas  

Existem três sintomas típicos da doença, conhecidos pelos 3 P’s: 

 

Existem também outros sintomas mais característicos de cada tipo de 

Diabetes. 
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Diabetes tipo 1:  

• Emagrecimento rápido; 

• Cansaço excessivo e falta de energia; 

• Dores de cabeça e visão turva. 

Tendencialmente, estes sintomas surgem de forma repentina e exuberante.  

 

Diabetes tipo 2: 

• Sensação de formigueiro nas mãos e pés; 

• Infeções recorrentes por fungos, na pele; 

• Cicatrização lenta de feridas. 

O surgimento dos sintomas costuma ser lento e gradual, e nem sempre é 

valorizado. 

 

Causas 

O aparecimento da diabetes tipo 1 não está relacionado com o estilo de vida 

da pessoa, sendo as suas causas ainda pouco conhecidas. Por outro lado, a 

diabetes tipo 2 associa-se a estilos de vida e hábitos alimentares não 

saudáveis, sendo os principais fatores que aumentam o risco de desenvolver 

esta doença:  

• Obesidade; 

• Sedentarismo; 

• História familiar de diabetes. 

 

Princípios básicos do tratamento 

 

Objetivo do tratamento: Prevenção das complicações agudas e crónicas, 

mantendo ou melhorando a qualidade de vida da pessoa. 

 

Quais os 3 pilares fundamentais do tratamento? 

1. Alimentação  

a. É fundamental para o controlo da doença. A suas outras 

vantagens são:  

i. Promover a redução de peso (importante nos indivíduos 

obesos); 
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ii. Ajudar a combater a dislipidemia (níveis altos de 

colesterol e/ou triglicéridos no sangue); 

iii. Atuar contra a hipertensão arterial (determinante na 

prevenção do enfarte agudo do miocárdio e AVC). 

b. Dicas simples para uma dieta equilibrada e saudável:  

i. Comer regularmente e trocar: 

1. Pão branco por pão integral ou escuro; 

2. Massa e arroz por legumes, por exemplo 

espiralizados; 

3. Batata branca por batata doce; 

4. Açúcar por adoçante;  

5. Carne rica em gordura ou processada por carne 

mais magra como perú e frango; 

6. Sumos de fruta por uma peça de fruta 

ii. Tentar limitar o consumo de bebidas alcoólicas, não 

devendo tomá-las de estômago vazio; 

iii. Beber 1,5 L a 2 L de água por dia. 

2. Exercício físico 

a. Promove a diminuição do peso corporal, da tensão arterial e da 

dislipidemia e o controlo da glicemia.  

b. Para os adultos, a Direção Geral de Saúde recomenda a prática 

de 150 minutos de atividade física de intensidade moderada 

(ex. marcha rápida ou andar de bicicleta), ou 75 minutos de 

atividades vigorosas (ex. corrida), por semana; 

c. Pode ainda aumentar a sua atividade física diária optando por 

andar a pé, em vez de usar o carro ou outros transportes, e 

usando as escadas em vez do elevador. 

i. O importante é também pensar qual a atividade física 

que lhe dá prazer! 

3. Vigilância regular e Medicação 

a. A monitorização dos níveis de açúcar no sangue e a toma 

correta dos medicamentos prescritos são extremamente 

importantes para a qualidade de vida da pessoa com diabetes, 

a curto e longo prazo. 
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Quais as opções terapêuticas mais utilizadas? 

 

Diabetes tipo 1: Insulina, através da sua injeção com uma agulha muito 

pequena e fina, na região das coxas, no abdómen (barriga), nas nádegas ou 

na parte de trás dos braços. Seguem-se algumas dicas para a sua 

administração: 

• Opte por não injetar sempre no mesmo local! Uma sugestão é 

dividir cada local de injeção em metades ou quartos, utilizando uma 

metade ou um quarto diferente todas as semanas. No início de cada 

semana, pode mover o local de injeção no sentido dos ponteiros do 

relógio, tendo por base a largura de um dedo; 

• Tente mudar a agulha a cada injeção, para diminuir o risco de 

infeção; 

• Certifique-se de que a pele está limpa e seca; 

• Pode administrar a insulina que esteja à temperatura ambiente, 

porque é mais confortável do que quando está fria. Para o efeito, opte 

por retirar a insulina do frigorífico antes de a utilizar; 

• “Anestesiar” o seu local de injeção, para que esta não seja tão 

dolorosa. Como? - utilizando uma colher congelada, um cubo de gelo 

embrulhado num pano, ou simplesmente aplicando pressão com o 

polegar no local da injeção durante alguns segundos, antes de injetar. 

• Como se pode distrair? Tente ouvir música ou falar com um ente 

querido, enquanto faz a sua administração de insulina, para diminuir 

o nervosismo. 

 

Diabetes tipo 2: Dependendo da gravidade da doença, pode ser controlada 

apenas com a adoção de uma dieta saudável e prática regular de exercício 

físico, em casos menos graves, ou implicar a toma de insulina e/ou de 

outros medicamentos, para controlar a glicose no sangue, nos casos mais 

severos. 

 

Complicações 

As complicações podem ser agudas, resultado de variações acentuadas na 

glicemia (hipoglicemia ou hiperglicemia), ou crónicas, fruto do mau 
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controlo da doença e fatores que aumentam o risco para a mesma (como a 

hipertensão arterial, dislipidemia e o tabagismo).  

A sua presença deve alertar o médico para a necessidade de correção da 

medicação e/ou de comportamentos da pessoa. 

 

As complicações crónicas mais comuns surgem: 

• No rim, podendo causar insuficiência renal, com necessidade de 

hemodiálise ou transplante renal; 

• No olho, sendo a principal causa de cegueira entre os 20 e os 74 anos; 

• Nos nervos, levando a alterações da sensibilidade das mãos e pés; 

• Nos vasos sanguíneos do coração, cérebro e membros inferiores, 

aumentando o risco de enfarte agudo do miocárdio (ataque 

cardíaco), AVC e amputação dos membros inferiores, respetivamente. 

 

Uma das complicações crónicas mais frequentes é o pé diabético. Este 

desenvolve-se a partir de pequenas calosidades e feridas, que não dão 

sintomas aos doentes (porque há perda de sensibilidade nos pés), passam 

despercebidas durante muito tempo e vão aumentando de tamanho, 

evoluindo para úlceras -   feridas muito profundas e que podem infetar. Por 

esta razão, é muito importante que as pessoas com diabetes observem e 

cuidem dos seus pés diariamente, mantendo-os secos, em especial entre 

os dedos, e tentem utilizar um calçado adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar os pés 
diariamente 

Lavar todos os 
dias 

Hidratar (porém, evitar 
zona entre os dedos) 

Limar as unhas Usar meias de lã 
e algodão 

Usar sapatos 
apropriados 

Evitar andar 
descalço 

Evitar fontes de 
calor 

Não usar produtos 
químicos nas calosidades 
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Onde se pode fazer o controlo da doença? 

Após o diagnóstico de diabetes pelo médico, a pessoa passa a ser seguida 

regularmente em consulta. Nas consultas é feita a análise do valor da 

hemoglobina glicada (HbA1c), com o objetivo de o médico avaliar como 

esteve a glicemia nos últimos três meses. Os valores alvo estão geralmente 

entre 6,5% e 8%. Conforme os resultados desta análise e os sintomas que a 

pessoa relate, pode ou não ser feito o ajuste terapêutico. 

Entre consultas, a pessoa com diabetes deve optar por fazer a 

autovigilância periódica da sua glicemia, através de um medidor da 

glicemia capilar (picada no dedo) ou de um sensor de glicemia, colocado 

na parte de trás do braço. Os valores da glicemia variam ao longo do dia, e 

devem estar o mais próximo possível do normal: 

• 80 - 110 mg/dL, antes das refeições; 

• 100 - 140 mg/dL, 2 horas após as refeições. 

Estes valores devem ser discutidos com as equipas de saúde. 

 

Como detetar uma hipoglicemia? 

Estes são os sintomas para os quais deve estar alerta: 

• Confusão e dificuldade em raciocinar; 

• Tremores dos braços e pernas; 

• Palidez; 

• Visão turva. 

 

Em casos mais graves, a pessoa pode ter convulsões, perder a consciência 

ou entrar em coma.  

 

Causas mais comuns de hipoglicemia: 

• Toma incorreta ou em excesso da medicação; 

• Jejum prolongado; 

o É importante planear as suas refeições e comer com 

regularidade! 

• Exercício físico extenuante.  
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Como detetar uma hiperglicemia? 

Sintomas a que deve estar atento: 

• Cansaço; 

• Vontade frequente de urinar; 

• Sede persistente; 

• Visão turva; 

• Dor de cabeça. 

 

Em casos mais severos, pode ter dor abdominal, náuseas, vómitos, apatia ou 

lentificação.  

 

Causas mais comuns de hiperglicemia:  

• Administração de uma dose insuficiente de insulina; 

• Esquecimento da toma da medicação;  

• Ingestão de dose mais elevada de hidratos de carbono (massa, batata, 

arroz); 

o Manter um registo da ingestão de hidratos de carbono, 

também conhecido como "contagem de hidratos de 

carbono", pode ser complicado, mas existem muitas 

ferramentas, aplicações e recursos online disponíveis para o 

ajudar a começar! 

• Stress. 

 

Se tiver algum dos sintomas de hipo ou hiperglicemia, o 1º passo é medir a 

glicemia: 

• Se demasiado baixa: tente ingerir um sumo de fruta ou um 

refrigerante, que rapidamente irão corrigir os níveis de açúcar no 

sangue.  

o Se tiver dificuldades em normalizar os seus níveis de açúcar no 

sangue e/ou estes episódios forem frequentes, deverá procurar 

a ajuda do seu médico.  

• Se demasiado alta: opte por recorrer ao serviço de urgência. 
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Estas descompensações da diabetes, se não tratadas rapidamente, podem 

ter consequências graves, e pôr a vida em risco! No entanto, a educação da 

pessoa com diabetes e familiares para as medidas preventivas e sintomas 

que podem anteceder estas situações é crucial, podendo evitar a evolução 

do quadro e necessidade de recorrer ao hospital. 

 

Monitorização da Diabetes 

 

Quem contactar se tiver dúvidas? 

Durante as consultas, ou entre as mesmas, opte por falar com a sua equipa 

de saúde, de forma a esclarecer as suas questões.  

Em caso de necessidade, a APDP (Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal) e a Unidade de Diabetes e Obesidade do Centro Hospitalar do 

Médio Tejo possuem linhas de apoio, que estão disponíveis todos os dias do 

ano, para as pessoas com diabetes em todo o país. Verifique se a unidade de 

saúde, ou associação de pessoas com diabetes da sua zona, também 

disponibiliza este serviço. 

• Linha de Apoio da APDP, disponível todos os dias, das 9h às 17h. 21 381 

61 61  

• Linha de Apoio “Sem Dúvidas”, disponível todos os dias, das 9h às 21h. 

918 768 164 

 

Fontes 

• Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP).  

• Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF) da 

Direção-Geral da Saúde (DGS). 

• Relatório do Programa Nacional de Diabetes de 2019. 

• https://www.diabeteswhatsnext.com/pt 

 

Revisto por João Filipe Raposo, médico especialista em 

Endocrinologia/Nutrição e Diretor Clínico e Pedagógico da Associação 

Protetora dos Diabéticos de Portugal. 
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