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A DOENÇA
SILENCIOSA

O despertar
da adolescência
UM GUIA PARA OS PAIS

Intolerância
à lactose
O QUE É?

editorial

Sempre
ao seu lado
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A sua revista está sempre a pensar em
si. Na rubrica “Saúde” falamos-lhe de
uma doença que, a nível mundial, surge
em idades cada vez mais precoces: a
diabetes. Portugal não foge à regra e esta
patologia afeta uma percentagem elevada
da população. Estar bem informado é
o primeiro passo para prevenir e saber
identificar a diabetes. Leia o artigo e a
seguir não deixe de fazer o quiz!
A adolescência é o tema da rubrica
“Em foco”. Guiamos os pais através
desta etapa, plena de mudanças físicas
e psicológicas, que faz a ponte entre a
infância e a idade adulta.
Nas “Boas Ideias” ensinamos-lhe truques
para estimular o cérebro, contrariando
a tendência atual de deixarmos que a
tecnologia pense por nós. Na rubrica
“Nutrição” falamos-lhe da intolerância à
lactose, um problema muito comum cujos
sinais de alarme, causas e tratamento
deve conhecer. Depois, desafiamo-lo a
experimentar três receitas deliciosas: sem
lactose, claro.
Por último, não se esqueça de recortar as
fichas sobre os dois temas principais e
juntá-las à sua coleção.
Agora... desfrute da sua revista.
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Veja o que a ciência já
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a sua mente.
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Sempre que quiser
saber mais sobre os
temas que abordamos,
consulte os sites e
blogues que indicamos
ao longo da revista.
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„ Breves
O QUE HÁ DE
NOVO NA SAÚDE
EM PORTUGAL
E NO MUNDO
Mantenha-se
informado
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PLATAFORMA PORTUGUESA
FACILITA A VIDA DE DOENTES
DE TODO O MUNDO
Patient Innovation é o nome de uma plataforma
e rede social portuguesa, já distinguida no âmbito
do Harvard Health Acceleration Challenge, que
permite a partilha de soluções inovadoras para
determinado problema de saúde. A proposta
é analisada por uma equipa médica e só fica
disponível online após aprovação. A título de
exemplo, uma mãe israelita cujo filho
tem paralisia cerebral criou uns sapatos
especiais que ficam presos a um adulto,
o que permitiu que a criança conseguisse
voltar a andar.

Uma equipa coordenada por uma
investigadora portuguesa da Faculdade
de Farmácia/Instituto de Investigação
do Medicamento da Universidade
de Lisboa foi premiada pela Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa. O projeto
consiste em conhecer melhor as causas
da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)
e tem como objetivo contribuir para travar
ou prevenir a progressão desta doença
neurodegenerativa para a qual existe
pouca terapêutica eficaz.

t

Visite a plataforma em
www.patient-innovation.com

ESTUDO
PORTUGUÊS SOBRE
A ESCLEROSE LATERAL
AMIOTRÓFICA PREMIADO
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Portugal tem já
mais de 30 000
vegetarianos

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
PUBLICA MANUAL SOBRE
VEGETARIANISMO
Visto Portugal ter já mais de 30 000 vegetarianos, a
Direção-Geral da Saúde (DGS) elaborou um manual
inteiramente dedicado à dieta vegetariana. Este livro,
integrado no Programa Nacional para a Promoção da
Alimentação Saudável, tem como objetivo esclarecer
o público sobre os prós e os contras deste tipo
de alimentação, alertando para os riscos de uma
dieta vegetariana que não conte com os nutrientes
necessários ao bom funcionamento do organismo.
O manual está disponível em nutrimento.pt
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ALIANÇA CONTRA A
OBESIDADE INFANTIL

ACUPUNCTURA:
ÚTIL PARA TRATAR
O STRESS CRÓNICO

O Departamento de Alimentação e Nutrição do
Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) e
a Organização Mundial da Saúde (OMS) uniram-se
e criaram várias áreas de trabalho que pretendem
atuar, sobretudo, ao nível da vigilância e prevenção
da obesidade infantil, um flagelo
que tem vindo a aumentar nos
últimos anos. Esta aliança vai
prolongar-se até 2019.

Pesquisadores da Georgetown
University Medical Center (GUMC),
em Washington, afirmam que um
estudo publicado recentemente na
revista Endocrinology constitui a
maior prova científica, até à data, de
que o mecanismo da acupunctura
atua contra o stress crónico de uma
forma semelhante à dos fármacos
antidepressivos. Numa experiência
feita em laboratório, a acupunctura
revelou-se totalmente eficaz no
tratamento do stress crónico.
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Diabetes
a doença silenciosa
ANA FILIPA NOVAIS LOPES, ENDOCRINOLOGISTA, TRAÇA O
RETRATO DA PATOLOGIA QUE COLOCA PORTUGAL NO TOPO
DAS ESTATÍSTICAS EUROPEIAS
Escrito por
MANUELA VASCONCELOS
Entrevista
ANA FILIPA NOVAIS LOPES,
ENDOCRINOLOGISTA NA
ASSOCIAÇÃO PROTETORA
DOS DIABÉTICOS DE
PORTUGAL (APDP)
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Considerada
(erradamente)
por muitos a mera

consequência do consumo
excessivo de açúcar ou do
avançar da idade, a diabetes é
uma patologia crónica e que deve
ser levada a sério. A Organização
Mundial da Saúde (OMS)
coloca-a no quarto lugar das
principais causas de morte nos
países desenvolvidos, atribuindo
ao nosso país uma das taxas mais
elevadas na Europa. Um cenário
preocupante, na perspetiva
de Ana Filipa Novais Lopes,
endocrinologista na Associação
Protetora dos Diabéticos de
Portugal (APDP): “13 por cento
dos portugueses têm diabetes e
27 por cento tem pré-diabetes
(condição que precede o
aparecimento da diabetes), o
que representa 40 por cento da
população portuguesa afetada
por esta doença.”

As estatísticas
atribuem ao nosso
país uma das taxas
de diabetes mais
elevadas da Europa

Crónica e com
complicações

“A diabetes mellitus é uma doença
caracterizada por hiperglicemia
(excesso de açúcar no sangue) crónica”, explica Ana Filipa Novais
Lopes, alertando que a “existência
de níveis relativamente elevados
de açúcar pode, por si só, não levar
ao aparecimento de sintomas
imediatos e, por isso, a pessoa tem
a falsa sensação de que ‘está bem’.”
Quando se manifesta de forma
prolongada, a hiperglicemia pode
dever-se à falta de insulina ou a
uma resistência do organismo à
sua ação. As repercussões na saúde são várias, bem como a gravidade. De acordo com a endocrinologista, “a hiperglicemia continuada,
sobretudo quando não controlada,
pode levar ao aparecimento de
complicações em vários órgãos e a
sua disfunção ser causadora de diminuição da qualidade de vida ou
de incapacidade. São particularmente afetados os olhos, os rins e
os nervos (sobretudo dos membros
inferiores), existindo ainda um
risco muito acrescido de doenças
cardiovasculares. Infelizmente,
a diabetes ainda é a principal
causa de doença renal crónica
com necessidade de hemodiálise e
causa de números significativos de
cegueira e amputações.”

7
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Tipos de diabetes

Pelo contrário, a diabetes tipo
A diabetes pode subdividir-se em 2 surge muito lentamente e os
sintomas podem ser discretos,
vários tipos, alguns deles raros.
Contudo, existem três tipos mais incluindo sede, urinar frequentecomuns: a diabetes tipo 1, tipo 2 e mente, cansaço, comichão intensa
a diabetes gestacional. Como des- (especialmente na região genital)
e, por vezes, perda de peso. Como
creve Ana Filipa Novais Lopes,
o diagnóstico tende a ser tardio
“a diabetes mellitus tipo 1 repredado as queixas não serem muito
senta cerca de cinco a dez por
pronunciadas, nesta fase já pocento do total e surge maioriderão existir complicações como
tariamente em crianças e joproblemas sexuais, mãos e pés
vens. Deve-se a uma destruição
dormentes ou com formigueiro ou
autoimune do pâncreas, ou seja,
diminuição da visão.
o organismo produz células que
Na diabetes gestacional, os sintovão ‘atacar’ o próprio pâncreas
mas podem incluir a necessidade
com consequente ausência da
produção de insulina. Sabe-se que de urinar com mais frequência,
muita fome, sede e visão turva.
certos indivíduos têm genes que
favorecem o desenvolvimento
da doença, enquanto outros apre- Diabetes na infância
e adolescência
sentam genes protetores”.
Já a diabetes tipo 2 “surge em cer- As crianças e jovens são os mais
afetados pela diabetes de tipo 1
ca de 90 a 95 por cento dos casos
e afeta sobretudo adultos a partir e precisam de recorrer à administração diária de injeções de
dos 50 anos.”
insulina para controlar os níveis
A diabetes gestacional, que pode
ocorrer durante gravidez e geral- de glicose. Embora menos frequente do que a diabetes de tipo 2,
mente desaparece após o parto,
aumenta o risco de, mais tarde,
a mãe e o bebé desenvolverem
diabetes tipo 2.

8

Sinais de alarme

O aparecimento da diabetes tipo
1 é repentino e provoca sintomas
como micções frequentes, sede
excessiva, muita fome, emagrecimento rápido, sensação de fadiga
e dores musculares, náuseas,
vómitos ou dores de cabeça.
ou tono /i nve rno 2 0 15
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a variante tipo 1 tem registado um
aumento nos últimos anos.
O envolvimento de toda a família
na adoção de hábitos saudáveis é
fundamental para que a criança
ou jovem aceite melhor a doença
e aprenda a viver com ela. Existe,
inclusivamente, desde 2012, uma

Prevenir a diabetes à mesa

norma da Direção-Geral da Saúde
(DGS) para orientar a comunidade escolar no acompanhamento
de crianças e jovens diabéticos,
tanto na medição da glicemia e
administração de insulina, como
no sentido de estarem alerta aos
sinais de alarme.

|

UMA DIETA SAUDÁVEL PODE SER A

MELHOR ALIADA CONTRA A DIABETES
Atingir
o peso certo

O controlo do peso permite
minimizar o risco de vir
a sofrer desta patologia.
A prevalência de diabetes
em pessoas com obesidade
(IMC ≥ 30) é quatro vezes
maior do que em pessoas
com o índice de massa
corporal normal (IMC ‹ 25),
alerta o Observatório Nacional
da Diabetes.

Gerir
os hidratos
de carbono

Os hidratos de carbono são os
nutrientes que mais inﬂuenciam
a glicemia mas são também
a principal fonte de energia.
Por isso, deve distribuí-los
fazendo várias refeições com
intervalos não inferiores a três
horas durante o dia e de oito
a nove horas durante a noite.
É igualmente importante
associar hidratos de carbono
complexos (pão, bolachas
simples, tostas, cereais integrais,
massa, arroz, leguminosas) aos
simples (fruta, leite ou iogurte).

Beber água

Cerca de dois litros
de água por dia é a dose
recomendada. Bebidas
alcoólicas ou refrigerantes
são desaconselhados.

Optar por
boas gorduras

Para Ana Filipa Novais Lopes,
a “ingestão de gorduras de
melhor qualidade, como o azeite
e as gorduras que existem no
peixe, e a redução do consumo
de sal são igualmente formas de
melhorar as doenças associadas
à diabetes como o excesso
de colesterol e a hipertensão
arterial.”

9

Reduzir
o açúcar

Este hidrato de carbono
simples deve ser “minimizado
e preferencialmente excluído
da dieta não só pelo seu
grande efeito hiperglicemiante,
mas também pela sua ação
negativa no peso. O aumento
do consumo de ﬁbra, saladas,
legumes e sopas pode ser uma
forma de evitar alimentos mais
açucarados”, elucida Ana Filipa
Novais Lopes.

q

Uma dieta
saudável pode
ser a melhor
aliada contra
a diabetes
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Tratamento
da diabetes

No caso da diabetes tipo 1, o tratamento engloba a administração
de insulina, uma alimentação
adequada e a prática de exercício
físico regular. É necessária a autovigilância para avaliar diariamente os níveis de glicemia e ajustar a
insulina, alimentação ou exercício
físico. Na diabetes tipo 2, segundo
a endocrinologista, “o rastreio
das complicações na diabetes tipo
2 deve ser feito logo na altura do
diagnóstico porque, muitas vezes,
a doença já existe há vários anos
sem que a pessoa tenha conhecimento”. Estas medidas assentam sobretudo no estilo de vida
saudável – alimentação, atividade
física regular e eventual perda
de peso. Por vezes, estas medidas
são suficientes para restabelecer
os valores normais, noutras é
necessária a toma de fármacos ou
a administração de insulina.
Como a diabetes gestacional
termina, na maior parte dos casos,
a seguir ao parto, o tratamento da
diabetes gestacional passa pela
vigilância dos níveis de açúcar no
sangue de forma a assegurar que
estes se mantêm estáveis.
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Autocontrolo vital

Como explica Ana Filipa Novais
Lopes, “a avaliação do controlo da
diabetes é baseada num parâmetro denominado Hemglobina
glicada (HbA1c), apurado através

6 passos
Mantenha a diabetes controlada
Fáceis de implementar, estas medidas
podem fazer toda a diferença
q Mantenha-se ativo:
pratique exercício físico no
mínimo três vezes por semana
e por períodos não inferiores a
30 minutos.
q Vigie o seu peso.

q Tenha uma alimentação
equilibrada e nunca fique
mais de três horas em jejum.
q Controle regularmente
a tensão arterial
e o colesterol.

q Não fume.
q Cumpra a terapêutica
que lhe foi prescrita e
discuta as suas dúvidas com
a equipa de saúde.

de análises sanguíneas. A HbA1c
reflete a glicemia dos últimos três
meses e, por isso, é um indicador
dos valores médios de açúcar nesse período.” No entanto, isso “não
permite perceber as variações da
glicemia ao longo do dia e com certos estímulos como a alimentação
ou o exercício físico. Assim, é através da autovigilância que se torna
possível a avaliação do controlo
da diabetes não só como complemento da interpretação da HbA1c,
mas essencialmente para a gestão

ou tono /i nve rno 2 0 15

Book_miolo geral.indb 10

22/10/15 16:30

saúde

«Estudos demonstraram
que caminhar cerca
de 30 minutos por dia
pode ser o suficiente
para reduzir em 30 por
cento o risco de vir
a desenvolver diabetes.»

13%

ANA FILIPA NOVAIS LOPES,
endocrinologista

da doença pela própria pessoa.”
A autovigilância traduz-se em
“picar o dedo” com um dispositivo
de punção e avaliar os valores de
glicemia recorrendo a um pequeno
aparelho portátil (glucómetro).”
A autovigilância é realmente imprescindível nos casos da terapêutica com insulina, como sucede na
diabetes de tipo 1. O diabético ou a
família recebe orientação médica
para gerir as doses de insulina mediante os resultados, tornando-se dúvida, a melhoria da sensibilidaproactivos na gestão da doença.
de à insulina. Esta é uma ação direta que é também reforçada pela
Prevenção
perda de massa gorda e ganho de
da diabetes
massa magra. Por outro lado, exisA alimentação equilibrada é
tem muitas vezes outros fatores
fulcral na prevenção da diabetes.
associados à diabetes que elevam
Mas está ao seu alcance fazer
o risco cardiovascular, e o exermais para prevenir esta doença.
cício físico ajuda a diminuí-los.
Como explica Ana Filipa Novais
Alguns estudos demonstraram
Lopes, “o exercício físico é um dos que caminhar cerca de 30 minutos
pilares da prevenção da diabetes
por dia pode ser o suficiente para
tipo 2. São várias as suas ações
reduzir em 30 por cento o risco de
benéficas. A principal é, sem
vir a desenvolver diabetes.”

“13 por
cento dos
portugueses
têm diabetes
e 27 por
cento tem
pré-diabetes,
o que
representa
40 por cento
da população
afetada por
esta doença.”

11

ANA FILIPA
NOVAIS LOPES,
endocrinologista
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O despertar
da adolescência

12
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É A ETAPA MAIS
MARCANTE NA VIDA
DE UM FILHO E
O PRINCIPAL DESAFIO
PARA OS PAIS, MAS NÃO
TEM DE SER UM DRAMA
Texto por MANUELA VASCONCELOS
Com HUGO DE CASTRO FARIA, PEDIATRA
NA UNIDADE DA CRIANÇA, HOSPITAL CUF
DESCOBERTAS

“Idade
do armário”

A expressão não tem fundamento científico mas resume de forma clara os receios
dos pais com a chegada da
adolescência. Aquela que
pode ser considerada a fase
mais rica da vida está marcada por profundos desafios
para os filhos e para os pais.
Estar informado sobre
as alterações fisiológicas
e psicológicas que podem
surgir é fundamental para
garantir que os laços saem
fortalecidos desta prova de
fogo e que as portas permanecem abertas ao diálogo.

Quando começa
a adolescência?

A resposta a esta questão
não é fácil, explica Hugo
de Castro Faria, pediatra
especializado em Medicina
do Adolescente: “Parece-me
que atualmente a definição mais aceite é a de que

corresponde ao período entre os 10 e os 18 anos e, para
alguns autores, até aos 21
anos, sendo dividida em três
fases: adolescência precoce
ou pré-adolescência (entre
os 10 e os 13 anos), adolescência média (entre os 14 e
os 16 anos) e tardia, acima
dos 17 anos”. A maturidade
biológica antecede a psicológica, por isso os primeiros
sinais da adolescência
surgem no corpo e só mais
tarde no comportamento.

13

O que muda?

Quase tudo. A entrada na
puberdade corresponde a
um crescimento significativo, não só em estatura
(regra geral, mais cedo
no sexo feminino) como a
vários níveis do organismo – aumento das células
e ligações cerebrais ou formação da massa óssea – e ao
desenvolvimento dos carateres sexuais secundários.
Pilosidade, alterações na
massa muscular e na massa
gorda são as transformações mais visíveis, mas
existem outras como a acne
o uto no /i nver no 20 15
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Guia para pais
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Hugo de Castro Faria, pediatra, aponta estratégias
a seguir para lidar com as mudanças que marcam
a adolescência e os erros a evitar.

q Comunicar
Mantenha uma
comunicação ativa e
eficaz (compreendida
pelos jovens) desde o
início. “O conhecimento
do desenvolvimento
normal da adolescência
é muito útil para os
pais. Muitas vezes,
a explicação das razões
por trás das atitudes
dos adolescentes
é suficiente para que
os pais encarem de uma
forma mais aberta e
menos crítica os seus
filhos.”
q Acompanhar
A progressiva
construção da
autonomia e identidade
deve ser facilitada
pelos pais, mas de
forma acompanhada
e vigiada de perto.
Dar total liberdade
é um erro a evitar.

q Proteger

demasiado

Esta atitude reflete
o medo dos diversos
riscos mas dificulta
a autonomia e a
construção da
identidade, podendo
criar situações de crise
e de rotura entre pais
e filhos.
q Regressar

à adolescência

A tentação por
parte dos pais de se
posicionarem de uma
forma excessivamente
próxima, na tentativa
de melhorar a
comunicação, acaba
por colocá-los quase
ao mesmo nível dos
amigos adolescentes
dos filhos, perdendo
ou diminuindo o papel
de pais.

ou transpiração, associadas
às mudanças hormonais.
“No rapaz há um significativo aumento da massa
muscular, desenvolvimento
de pelos com a distribuição
típica do homem adulto e
aumento do pénis e testículos, bem como alterações
do aparelho reprodutor. Na
rapariga ocorre desenvolvimento da mama, desenvolvimento muscular (não tão
marcado como no rapaz),
desenvolvimento de pelos
com a distribuição típica da
mulher adulta, alteração da
distribuição da gordura corporal para uma distribuição
típica da mulher e desenvolvimento do aparelho
reprodutor (assinalado pelo
início do ciclo menstrual)”,
explica o pediatra.

Falar de
sexualidade
é preciso

A transformação que se
dá nesta fase interfere na
forma como o adolescente
se vê (e vê os outros) e um
tema ganha relevância: a
sexualidade. “As alterações
morfológicas da puberdade
despertam habitualmente
uma curiosidade progressiva no adolescente. Ao longo
das primeiras manifestações da puberdade nota-se
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É fundamental
haver diálogo
entre pais
e filhos
para evitar
situações que
podem
ser graves.

15

um crescente interesse pelo
corpo, que desencadeiam
comportamentos exploratórios e uma preocupação
crescente com a autoimagem. Após esta fase exploratória inicial, inicia-se
o interesse e curiosidade
pelo sexo oposto, seguido
das primeiras experiências e interações sexuais”,
explica Hugo de Castro
Faria. Estas etapas fazem
parte do desenvolvimento
da identidade sexual, “um
processo de grande importância” mas que gera crises
e múltiplas problemáticas.
A falta de diálogo entre pais
e filhos é “um erro frequente
e potencialmente grave”
alerta o médico.

Na mente de
um adolescente

Na opinião de Hugo de Castro Faria, “provavelmente as
mais importantes mudanças
que ocorrem nos adolescentes são do foro psicossocial”.
Manifestam-se a três níveis
– identidade, autonomia e
pensamento abstrato – e
compreendê-los “é fundamental para interpretar
os momentos de crise dos
adolescentes”, defende. A referência deixa de ser apenas
a família, o leque de contactos sociais alarga-se, bem
como as influências. A busca
de autonomia prepara a
transição para a idade adulta, mas nem sempre é fácil.
“Não é raro encontrarmos

Crescer...
em segurança
Por tudo isto, o
especialista salienta:
“É fundamental que os
pais não se inibam de
conversar com os seus
filhos, atempadamente,
sobre todas estas
problemáticas.
A informação e
discussão de temas
“sensíveis” como a
sexualidade não induz
comportamentos nem
passagem à ação. Pelo
contrário, são fatores
protetores fundamentais
na prevenção de
comportamentos de
risco.
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Os primeiros sinais
da adolescência
surgem no corpo
e só mais tarde no
comportamento.

16

dificuldades e disfunções,
seja por resistência dos
pais em perder o controlo
da vida dos filhos, seja
pela impaciência do jovem
que encara o processo
da autonomia como algo
lento. Numa fase tardia da
adolescência há uma redução da importância do
grupo de pares, surgem as
primeiras relações a dois e
uma certa ‘pacificação’ da
relação com os pais”, comenta o pediatra. Quanto
ao pensamento abstrato,
competência vital na idade adulta, a evolução vai
sendo gradual.

Comportamentos
de risco

Na busca da identidade e
independência, o adolescente tenta traçar o seu
caminho. “Este processo
implica muitas vezes
comportamentos exploratórios e de experimentação”, observa o pediatra,
e deve ser acompanhado
pelos pais, “procurando
minimizar o risco de
comportamentos perigosos e que possam colocar
em risco a vida, a saúde e
a segurança.” De acordo

«São mais frequentes nas raparigas
as perturbações do comportamento
alimentar, de ansiedade
e as situações de auto-mutilação»
HUGO DE CASTRO FARIA,
pediatra

com a sua experiência, é
frequente ver em consulta “perturbações depressivas, comportamentos
suicidários e de automutilação, perturbações de
ansiedade, perturbações
do comportamento
alimentar, a problemática
dos hábitos de consumo,
da violência e bullying
e comportamentos de
risco (sexual, consumos,
na estrada, entre outros).
Podemos encontrar estas
situações em ambos os
sexos, contudo são mais

frequentes nas raparigas
as perturbações do comportamento alimentar,
de ansiedade e as situações de automutilação.
Os comportamentos
violentos verificam-se
habitualmente entre
rapazes”, refere o médico.
“Começa-se a ver situações de dependência em
redes sociais e videojogos
com gravidade relevante.
O cyberbullying é uma
outra problemática de
grande dimensão,” alerta
Hugo de Castro Faria.
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Diabetes

O que é

Trata-se de uma doença crónica caracterizada
pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue
devido a uma insuficiente produção ou
ação da insulina no organismo. Pode surgir
em qualquer fase da vida, sendo a diabetes
tipo 1 mais comum em crianças e jovens e a
diabetes tipo 2 mais associada ao avançar da
idade – mais de um quarto das pessoas entre
os 60 e os 79 anos tem diabetes – estima-se
que seja mais frequente no sexo masculino,
com uma prevalência de 15,6 por cento,
comparativamente aos 10,7 do sexo feminino,
revelam dados do Relatório Anual de 2014
do Observatório Nacional da Diabetes.

t

Uma das funções
do pâncreas é
a produção de
hormonas, entre
as quais a insulina,
que regulam a forma
como o organismo
utiliza o açúcar.

A origem

“A génese da diabetes tipo 1 não é totalmente
conhecida mas parecem existir “gatilhos”
para que se desenvolva o processo autoimune,
sendo as infeções virais as mais comummente
implicadas”, esclarece Ana Filipa Novais
Lopes. Já a diabetes tipo 2 está associada
a “fatores hereditários e ambientais.
Por exemplo, quando pai e mãe têm diabetes,
o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2
é de 60 por cento”, exemplifica.

Fatores de risco

re c orte e c ol e c i o ne
Book_miolo geral.indb 17

“O sedentarismo, a má alimentação e
a obesidade são outros dos fatores que
contribuem para o surgimento da diabetes.
Pessoas obesas têm igualmente um risco
acrescido – que pode atingir três a sete vezes o
risco de uma pessoa com peso normal. Assim
sendo, é fácil perceber que, no caso da diabetes
tipo 2, pode existir prevenção através da
adoção de vários comportamentos saudáveis”,
salienta Ana Filipa Novais Lopes.

LEMBRE-SE QUE...

“Numa fase inicial,
a melhoria de
estilo de vida
com orientação
dietética e de
exercício físico
podem ser
suﬁcientes.
No entanto, a não
adesão ou atraso
na terapêutica
podem favorecer
o desenvolvimento
das complicações
da diabetes.”

22/10/15 16:30
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O que é

A adolescência é um período da vida no qual
ocorrem modificações físicas, psicológicas,
intelectuais, sociais entre outras. Esta
transformação marca a transição da infância
para a idade adulta e, atualmente, considera-se que pode ter início cerca dos 10 anos e
prolongar-se até aos 18 anos – embora alguns
autores defendam que pode estender-se até
aos 21.

Riscos atuais

Hoje em dia os desafios que o adolescente
enfrenta são inúmeros. O fácil acesso a drogas
ou outras substâncias e as novas tecnologias
são disso exemplo.

O papel do médico

Os adolescentes devem ser observados de
forma rotineira e frequente pelo médico
assistente (pediatra ou médico de família),
tal como as crianças mais novas. A consulta
é fundamental não só para rastreio precoce
de patologias mais ou menos graves, mas
também para deteção precoce de fatores de
risco e comportamentos de risco e para uma
adequada educação para a saúde.

Book_miolo geral.indb 18

É fundamental
os pais estarem
disponíveis
para esclarecer
eventuais
dúvidas do
adolescente.

LEMBRE-SE QUE...

Parte da consulta
poderá ser feita
sem a presença dos
pais, para maior
conﬁdencialidade.
Isto permite ao
médico detetar
sinais e sintomas
que o adolescente
não partilha
com facilidade,
comportamentos
de risco e intervir
no sentido da
promoção da
saúde.

re c or te e c ol e c i on e

Adolescência

9

22/10/15 16:30

„ Quiz
ESTAR ATENTO
É ESSENCIAL
Teste os seus
conhecimentos

19

Diabetes

O que sabe
sobre a
diabetes?
A PREVALÊNCIA DA
DIABETES TEM VINDO
A AUMENTAR DE
FORMA ALARMANTE.
TER UM ESTILO DE VIDA
SAUDÁVEL É O PRIMEIRO
PASSO PARA PREVENIR
ESTA DOENÇA.
o uto no /i nver no 20 15
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„ Quiz perguntas
O diabético
deve vigiar
a tensão arterial e os níveis
de colesterol
regularmente.

20

1.
A DIABETES É UMA
DOENÇA CRÓNICA
CAUSADA PELO CONSUMO
EXCESSIVO DE ALIMENTOS
AÇUCARADOS.
□ Verdadeiro
□ Falso

2.

3.

5.

O EXCESSO DE AÇÚCAR
NO SANGUE, QUANDO
NÃO CONTROLADO,
PODE LEVAR AO
DESENVOLVIMENTO DE
COMPLICAÇÕES GRAVES.

A DIABETES TIPO 2 É O
TIPO DE DIABETES MAIS
FREQUENTE.

O TRATAMENTO DA
DIABETES TIPO 2 ASSENTA,
OBRIGATORIAMENTE, NA
TOMA DE FÁRMACOS OU
NA ADMINISTRAÇÃO
DE INSULINA.

□ Verdadeiro
□ Falso

□ Verdadeiro
□ Falso

4.

□ Verdadeiro
□ Falso

A DIABETES TIPO 1 SURGE
MUITO LENTAMENTE.
□ Verdadeiro
□ Falso

ou tono /i nvern o 20 1 5
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„ Quiz soluções
1

3

5

Falso.

Verdadeiro.

Falso.

A diabetes, apesar de
ser uma doença crónica
que se caracteriza
pelo excesso de níveis
de açúcar no sangue,
não é provocada pelo
consumo exagerado
de açúcar mas, sim,
por uma insuficiente
produção ou ação da
insulina no organismo.

2
Verdadeiro.

Sim, a hiperglicemia
continuada pode
provocar complicações
que afetam os olhos,
os rins e os nervos
(em especial os dos
membros inferiores).
A hiperglicemia
também conduz
ao aumento do risco
cardiovascular.

A diabetes tipo 2 é
responsável por cerca
de 90 a 95 por cento dos
casos de diabetes, sendo
que a diabetes tipo 1 é
responsável por cinco a
dez por cento dos casos.

4
Falso.

Não. Ao contrário da
diabetes tipo 2, que
surge lentamente,
o aparecimento de
diabetes tipo 1 é súbito
e manifesta-se através
de sintomas como
sede e fome excessiva,
necessidade de urinar
frequentemente,
náuseas, vómitos ou
dores de cabeça.

Em certos casos,
as mudanças ao
nível do estilo de
vida (alimentação
saudável, prática de
exercício físico e, se
necessário, perda de
peso) são suficientes
para manter a diabetes
controlada. Caso
contrário, pode então
ser preciso recorrer à
toma de fármacos ou à
administração
de insulina.

21
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Estimule
o seu cérebro!
10 conselhos
SE PENSA QUE TEM UM STOCK LIMITADO
DE NEURÓNIOS QUE DIMINUIRÁ
COM A IDADE, DESENGANE-SE.
O CÉREBRO TEM UMA CAPACIDADE
FASCINANTE DE SE REORGANIZAR
E SÓ PRECISA QUE PUXE POR ELE.
VEJA O QUE A CIÊNCIA JÁ DESCOBRIU
E EXERCITE A SUA MENTE.
Escrito por
MANUELA VASCONCELOS
o uto no /i nver no 20 15
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1

Surpreenda-se
Está provado que
as situações novas
estimulam os neurónios.
Aprender a tocar um
instrumento ou a falar
outro idioma, por
exemplo. E a idade não
é desculpa. Ao longo
da vida o cérebro pode
mudar e para melhor,
revela estudo divulgado
pelo Journal of Cognitive
Neuroscience.

24

Estudo que analisou
as alterações
cerebrais de alunos
que aprendiam
chinês concluiu
que a aprendizagem
desenvolve
o cérebro mesmo
na idade adulta.

2

Um a dois cafés
por dia
Os benefícios na
prevenção da doença de Alzheimer,
Parkinson ou até da
depressão mostram
como o café é um
aliado do cérebro.
Mas tudo depende do
tipo de consumidor
que é. Investigadores
italianos acompanharam um grupo de 1445

participantes entre 65 e
84 anos, durante mais de
três anos e constataram
que o efeito neuroprotetor da bebida está
associado aos hábitos
de consumo. Quem
bebe café de uma forma
regular e moderada – um
a dois por dia – ao longo
da vida tem menor risco
do que quem aumenta o
consumo ou quem o bebe
raramente ou nunca.

ou tono /i nvern o 20 1 5
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3

Dormir aguça a memória
Uma equipa de investigadores
britânicos e espanhóis demonstrou
que o sono não só ajuda a preservar
a memória como facilita o acesso
às recordações, permitindo até
lembrarmo-nos de factos que
julgávamos ter esquecido quando
estávamos acordados.
Segundo os investigadores, ao
acordar duplicam as possibilidades
de recordar informação,
um fenómeno que acreditam
dever-se à ação do hipocampo.

4

Mais exercício físico,
mais neurónios
Embora o cérebro
corresponda a apenas
cerca de três por cento
do peso corporal, utiliza
15 por cento do volume
sanguíneo e 20 por cento
do oxigénio. A atividade
física aumenta o aporte
de oxigénio a nível
celular, favorecendo a
oxigenação do cérebro,
e está associada à
libertação de uma
proteína que promove a
produção de neurónios.

25

9

Uma boa
noite de
sono ajuda
a manter
a memória
“fresca”.

5

Reduzir o stress
Um estudo, divulgado
na publicação Molecular
Psychiatry, revela que
a exposição a stress
crónico pode interferir
nas funções cerebrais
e aumentar o risco de
ansiedade, dificuldade
de aprendizagem ou
perturbações do humor.
Por isso, reserve, todos
os dias, cinco a dez
minutos para relaxar.
o uto no /i nver no 20 15
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Meditar, meditar
Investigadores descobriram
recentemente uma ligação
entre a meditação e a massa
cinzenta, cujo volume
tende a diminuir a partir
da idade adulta. A equipa
da University of California
(UCLA) comparou dois
grupos e concluiu que quem
meditava há vários anos
tinha menos zonas afetadas
pelo envelhecimento,
bem como uma perda de
massa cinzenta inferior
à do outro grupo. As
conclusões reforçam outros
benefícios já atribuídos
à meditação, como o
menor risco de doenças
neurodegenerativas.

7

Criar laços fortes
Participar ativamente
na comunidade fortalece os laços sociais
e mantém o corpo e
a mente saudáveis.
Estima-se que as relações sociais reduzam
o risco de problemas
cognitivos, bem como
de depressão e stress.
A nível familiar,
os laços também
influenciam a química
cerebral.

Cientistas de Yale
constataram que a
paternidade pode
alterar a zona do
córtex pré-frontal
masculino, tornando
os homens empáticos
e capazes de desempenhar várias tarefas
em simultâneo. Estas
alterações verificam-se, em especial, nos
recém-pais que participam desde cedo nos
cuidados do bebé.

9

A paternidade
pode tornar
os homens
empáticos
e capazes de
desempenhar
várias tarefas
em simultâneo.
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O cérebro necessita
de situações novas
e intelectualmente
desafiantes para
se manter em forma.

8

Acelerar o passo
Investigadores do
centro de Alzheimer
da Universidade
do Kansas (EUA)
descobriram que a
prática física regular
melhora os níveis de
atenção, a capacidade
de concentração
e a memória
visual-espacial. Ao
analisarem pessoas
com mais de 65
anos, comparando
quem praticava 75,

9

150 (recomendação
geral) e 225 minutos
semanais de atividade
física, concluíram
que o exercício traz
sempre benefícios.
Mais importante do
que contar os minutos
é a intensidade a
que pratica. Para
garantir benefícios
cardiovasculares o
esforço deverá ser no
mínimo moderado, por
exemplo, caminhar a
um passo rápido.

Quebra-cabeças
Xadrez ou palavras-cruzadas não são os
aliados exclusivos de
um cérebro em forma.
São apenas exemplos,
dizem os especialistas,
frisando que o segredo
está no desafio, ou
seja, confrontar
os neurónios com
situações novas e
intelectualmente
exigentes. Diversificar
o tipo de atividade é
também importante,
para estimular áreas
cerebrais distintas
como a memória,
o raciocínio, a
concentração ou
a perceção visual.
Importa ainda não
esquecer o prazer,
pois só isso garante
uma experiência
enriquecedora e
duradoura.

27
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9

O uso
excessivo
da Internet
para obter
informação
pode
“enferrujar”
o cérebro.

10

Tecnologia q.b.

A internet pode afetar
o cérebro? Pelo menos
parece mudar a forma
como o usa. O estudo
Google Effects on
Memory: Cognitive
Consequences of
Having Information
at our Fingertips,
divulgado na revista
Science, concluiu que
as pessoas tendem
a recordar melhor
informação à qual
julgam não ter acesso
posteriormente do
que dados disponíveis
online.

Demonstram ainda
mais facilidade
em recordar
onde guardam a
informação do que o
seu teor. Embora nem
todos os especialistas
apontem defeitos
ao uso da internet,
contar demasiado
com a “memória
externa” pode
aumentar a
dependência
das tecnologias
e, sobretudo,
desperdiçar o
potencial do cérebro.
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Intolerância
à lactose:
o que é?
EXPLICAMOS-LHE
O QUE ACONTECE
QUANDO O ORGANISMO
TEM DIFICULDADE EM
PROCESSAR O AÇÚCAR
QUE ESTÁ PRESENTE
NO LEITE E NOS SEUS
DERIVADOS, OS SINAIS
DE ALARME E COMO
TRATAR ESTE PROBLEMA.

29

Escrito por SOFIA SANTOS CARDOSO
Entrevista PAULA DO CARMO MARTINS,
NUTRICIONISTA, CLÍNICA CABRAL
SACADURA, LISBOA
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«Um correto
diagnóstico é
fundamental,
porque os
sintomas podem
ser confundidos
com outro tipo
de patologias
do trato
gastrointestinal»
PAULA DO CARMO
MARTINS,

30

nutricionista

9

Com o
processo de
envelhecimento há
também
uma diminuição
gradual da
produção
da enzima
lactase, o
que leva a
que a idade
avançada
seja um
importante
fator de
risco.

Por vezes,
o açúcar que
está presente
no leite e nos seus

(inchaço), náuseas,
cólicas, flatulência
e diarreia, após a
ingestão de alimentos
derivados – a lactose
ou bebidas que têm na
– não é bem digerisua composição este
do pelo organismo,
tipo de açúcar.
devido à incapacidade Em Portugal, segundo
do intestino delgado
a Sociedade Portuproduzir quantidades guesa de Gastrentesuficientes de lactase, rologia, cerca de 30%
a enzima necessáda população sofre de
ria para processar a
intolerância à lactose.
lactose. Esta insufiEsta poderá surgir
ciência enzimática
logo nos primeiros
provoca intolerância à anos de vida, quando
lactose, que se traduz já há uma propensão
em sintomas como
genética. Noutros cadistensão abdominal sos, surge mais tarde,

«quando a intolerância é desenvolvida ao
longo da vida, devido
a determinadas doenças gastrointestinais
ou cirurgias», explica
Paula do Carmo Martins, nutricionista.

Fatores
de risco

Com o processo de
envelhecimento há
também uma diminuição gradual da
produção da enzima
lactase, o que leva a
que a idade avançada
seja um importante
fator de risco, assim
como a etnia, visto a
intolerância à lactose
ser mais comum em
negros, asiáticos e

ou tono /i nvern o 20 1 5
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hispânicos. O tipo
e a quantidade de
bactérias presentes
na flora intestinal de
cada pessoa também poderão estar
relacionados com o
desenvolvimento da
intolerância à lactose.
Por outro lado, algumas patologias que
afetam o intestino
delgado podem causar
alterações na produção de lactase.
As gastroenterites virais ou bacterianas, os
tratamentos com quimioterapia, a diabetes
em fase mais avançada, a doença celíaca ou
a doença de Crohn são
alguns exemplos.

complementares,
como o teste de tolerância à lactose, entre
outros.
A redução da quantidade de lactose ingerida é também uma das
primeiras estratégias
aconselhadas pelos
especialistas e também umas das mais
eficazes para diminuir
alguns sintomas.
Depois de confirmada
a intolerância à lactose, deverá ser iniciado
o tratamento. Este
passa por retirar todos os alimentos que
contenham lactose da
dieta alimentar, durante um determinado período de tempo.
Nesta fase, a intervenção e o acompanhaDiagnóstico
e tratamento mento de um nutricio«Um correto diagnós- nista é fundamental.
«É importante haver
tico é fundamental,
uma avaliação nutriporque os sintomas
cional porque, com
podem ser confunfrequência, esta é uma
didos com outro tipo
de patologias do trato fase de moderado
risco nutricional, com
gastrointestinal»,
alerta Paula do Carmo uma baixa ingestão de
cálcio, que aumenta o
Martins. O diagnósrisco de osteoporose,
tico inclui a história
bem como de perda de
clínica e queixas do
paciente, mas também peso e desnutrição»,
justifica Paula do
poderá envolver a
realização de exames Carmo Martins.

Opções
saudáveis para
intolerantes
à lactose

31

O leite e os seus derivados
sem lactose disponíveis no
mercado são, segundo a
nutricionista, alternativas
saudáveis. Mas também
poderá optar pelas bebidas
de soja, arroz ou amêndoa,
enriquecidas em cálcio,
ou pelos iogurtes de soja.
O creme vegetal de soja
para barrar, tofu ou seitan
também integram a lista de
alimentos tolerados. Para
garantir os níveis de cálcio
adequados, os brócolos e
os vários tipos de couve
(galega, portuguesa e
chinesa) são uma excelente
opção.
«As pessoas podem
recuperar completamente
ao fim de algumas semanas,
contudo, noutros casos,
só ao fim de vários meses.
Quando a recuperação não
é total, a pessoa poderá
ingerir alimentos contendo
lactose mas, apenas, em
pequenas porções e de
forma moderada», elucida a
especialista.
o uto no /i nver no 20 15
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Conselhos
para quando
for às compras…

1.

 labore previamente uma
E
lista de compras.

2. Evite ir ao supermercado
32

com fome, o que
leva a que se façam
compras por impulso e,
geralmente, alimentos
hipercalóricos.

3. Faça uma leitura

cuidada dos rótulos,
principalmente da lista
dos ingredientes da
composição nutricional.

4. Na lista dos ingredientes,
deverá estar atento aos
termos «soro de leite»,
«coalho», «derivados
do leite», «leite em pó»
e «leite em pó magro»,
que também significam
que o alimento contém
lactose.

5. Evite alimentos em que

os primeiros ingredientes
sejam gordura, açúcar
ou sal.

6. Evite a aquisição de

refeições pré-cozinhadas.
São ricas em gordura
e sal e podem conter
lactose.

7. Prefira legumes

e frutos frescos.
É importante variar.

8. Escolha os congelados
sem gelo solto na
embalagem.

É também o nutricionista que aconselhará
os alimentos a evitar
e as quantidades
adequadas de lactose
a ingerir, de acordo
com o perfil de cada
pessoa.

são alguns exemplos,
assim como pratos
pré-preparados,
adoçantes artificiais,
entre outros.
A restrição de
nutrientes é regra
frequente nestas
dietas. “Um dos prinOs alimentos cipais erros de quem
que deve
quer perder peso é,
reduzir
precisamente, o de
ou evitar
retirar da alimentação os farináceos e
Além dos alimentos
optar por ingerir mais
mais óbvios como o
leite e os seus deriva- carne apenas com
legumes ou saladas.
dos, existem muitos
Nada mais errado!
outros que contêm
Desta forma, ingere
lactose e que devemaior quantidade
rão ser evitados ou
de gordura presente
cuja ingestão deverá
na carne e como a
ser reduzida. Gelaingestão de alimentos
dos, pudins, bolos,
biscoitos, chocolates, saciantes é reduzida
ou mesmo ausente, a
bolachas, tostas,
leite condensado, café fome vai surgir mais
cedo”, alerta.
instantâneo e cacau
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Sopa de
castanha
com aipo
q 4 pessoas | P 60 min. | ✓ Fácil

Vai precisar
350 g
500 g
250 g
1
3
1
1/2
q.b.

castanhas
abóbora
cogumelos
cebola
dentes de alho
colher de sopa de salsa picada

33

cubo de caldo de legumes
aipo
Azeite
Sal
Pimenta

Preparação

1: Dar um golpe nas castanhas e
levar ao forno a 230º durante 15
minutos. Retirar, e descascar.
2: Refogar a cebola e os alhos
num fio de azeite. Quando estiver
transparente, adicionar os
cogumelos laminados e a abóbora
cortada em cubos. Deixar cozinhar
10 minutos.
3: Adicionar as castanhas, um litro
de água e o caldo de legumes.
Deixar ferver durante 20 minutos.
4: No liquidificador, juntar
um pouco de aipo e triturar até
obter um creme homogéneo.
5: Voltar a levar a lume brando
durante 15 minutos. Retirar do
lume, acrescentar a salsa picada
e temperar com sal e pimenta.

O aipo é muito rico
em vitamina C.

o uto no /i nver no 20 15
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Camarões salteados
com brócolos
Os brócolos são
uma fonte de ferro.

q 4 pessoas | J 30 min. | ✓ Fácil

Vai precisar
q.b.
800 g
1

Brócolos
Miolo de camarão
Curgete com casca cortada
em cubos

300 g
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
4-5
1 ﬁo

Cogumelos cortados em cubos
Coentros frescos picados
Pimento vermelho grelhado
Sumo de limão
Sal q.b.
Molho de soja
Gengibre
Alhos picados
Azeite

Preparação

1: Cozer os brócolos com água e sal.
Escorrer e reservar.
2: Temperar os camarões com alhos,
limão e gengibre.
3: Levar ao lume num wok ou frigideira
com um fio de azeite e os alhos picados.
4: Em lume médio/alto saltear os camarões
alguns minutos, adicionar os restantes legumes
e regar com o molho de soja, envolvendo.
5: Deixar em lume brando cerca de 5 minutos
e desligar.
6: Polvilhar com coentros frescos picados
na altura.

ou tono /i nvern o 20 1 5
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Peras em chá
e especiarias
q 4 pessoas | M 45 min. | ✓ Fácil

Vai precisar
4
2
1/4
2
5
2
20

peras
sacos de chá de cidreira
chávena de mel
laranjas em rodelas
cravinhos
paus de canela
grãos de pimenta rosa

O chá de cidreira tem
propriedades calmantes.

Preparação

1: Lave as peras cuidadosamente e corte-as ao meio.
2: Coloque-as numa panela média e adicione água
suficiente até as cobrir.
Junte os restantes ingredientes.
3: Aqueça em lume médio até começar a ferver.
4: Baixe o lume e deixe ferver por 20 minutos ou
até as peras ficarem tenras (dependerá do seu estado
de maturação).
5: Retire as peras da panela e deixe-as arrefecer.
6: Deixe o líquido ferver por mais de 10 minutos
ou até reduzir e começar a ficar espesso.
7: Sirva as peras regadas com o molho e polvilhe
com canela.
o uto no /i nver no 20 15
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