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É uma doença evitável e, no entanto, avança como um 
tsunami na sociedade portuguesa. Um milhão de pessoas 
já receberam o diagnóstico. Outros dois milhões estão em 
risco. Porque somos recordistas da Europa, com a maior 

percentagem de diabéticos? E o que podemos fazer  
para dar a volta a estes números?

POR LUÍSA OLIVEIRA

A EPIDEMIA 
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A 
cada seis segundos morre uma pessoa com dia-
betes – demora-se mais do que isso a escrever 
esta frase. Apesar do número assustador, é uma 
doença que pode ser bem controlada. Haja von-
tade por parte de quem recebe o diagnóstico e 
vontade do resto da população em nunca chegar 

a receber essa péssima notícia.
A receita, em forma de tríptico, já está esbatida de tanto ser 

prescrita a várias maleitas da modernidade – alimentação saudá-
vel, exercício físico e manutenção do peso ideal.

Álvaro Vasconcelos optou por seguir a fórmula. «Ando a pé e de 
bicicleta, namoro, evito o sal e quanto a doces... só roubo uma co-
lherzinha. Prefiro legumes a hidratos de carbono e não tenho en-
gordado.» A história de Álvaro, empresário de 54 anos, não difere 
muito da maioria dos homens da sua idade. Embora tenha jogado 
rugby durante 22 anos, e com isso mantido os níveis de glicose 
entre os 110 e 115 miligramas por litro (valores que acusam pré-
-diabetes ou hiperglicemia intermédia – situação comum a 27% 
da população), quando parou, a sua vida tornou-se sedentária e o 
peso afastou-se dos limites do bom senso. Foi a boca seca e as idas 
frequentes à casa de banho – sem nunca esquecer que a mãe e o ir-
mão já eram diabéticos – que o levaram ao laboratório de análises. 
Há 10 anos, já estava nos 170 e a sentença veio logo a seguir, junto a 
um colesterol altíssimo e à tensão descontrolada.

Este é o cocktail que normalmente surge associado à diabetes 
(80% tem colesterol elevado e 70% a tensão acima do esperado), 
uma doença que nos coloca no topo dos 28 países da União Eu-
ropeia, com uma taxa de 9,6%, quando a média se fica pelos seis 
por cento. Se a mais de um milhão de diabéticos juntarmos a po-
pulação que tem hiperglicemia intermédia (alteração da glicemia 
em jejum ou tolerância diminuída à glucose, ou ambas), ficando 

9,6%
dos portugueses tem diabetes,  
o valor mais alto dos 28 países 

da União Europeia, onde  
a média é de 6%

13%
é a prevalência estimada 
da doença na população 
portuguesa com idade 

entre os 20 e os 79 anos

25%
da população entre os 60  

e os 79 anos sofre de diabetes

44%
dos doentes ainda não 

sabem que o são
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em situação de pré-diabetes, o problema 
passa a atingir 40% da população portu-
guesa entre os 20 e os 79 anos (3,1 milhões 
de indivíduos).

Somos os primeiros
Este lugar cimeiro do pódio não faz abrir 
a boca de espanto a José Manuel Boavida, 
diretor do Programa Nacional de Diabetes. 
Ele sabe que o País tem uma população re-
pleta de cabelos brancos e que a idade (a 
partir dos 45 anos) é o fator de risco mais 
importante para o desenvolvimento da 
doença. Portugal é o sexto país mais enve-
lhecido do mundo e o quarto da Europa e, 
em quarenta anos, passou da maior taxa 
de natalidade europeia para a mais baixa. 
«Além disso, dois terços dos portugueses 
não faz exercício», acrescenta o especialis-
ta (mais sedentários do que nós só mesmo 
os búlgaros e os malteses). Se já não bas-
tasse, ainda se soma uma taxa altíssima de 
pessoas com excesso de peso: mais de me-
tade da população. Destes, 14,2 por cento 
são casos de obesidade, o que corresponde 
a mais de um milhão e meio de portugueses.

«As cidades são pensadas para os carros, 
a saúde e as autarquias não andam de braço 
dado. E falta dinheiro e vontade política 
para mudar este cenário», acusa José Ma-
nuel Boavida.

Em 2013, o custo estimado da diabetes 
foi de 1 713 milhões de euros, cerca de 1% 
do PIB nacional e 10% das despesas com 
a saúde. Se pudesse, este médico endocri-
nologista a trabalhar na DGS retirava 1% 
do dinheiro gasto em medicação (100% 
comparticipada) e investia-o na prevenção 
e na melhoria da qualidade de vida dos por-
tugueses. Este investimento a montante 
deveria começar ainda antes do berço, avi-
sando as grávidas de que os bebés que nas-
cem com peso normal correm menos risco 
de vir a sofrer da doença. Depois, acentua 
José Manuel Boavida, haveria que comba-
ter a obesidade infantil, «fazendo stop aos 
cereais de pequeno almoço, aos brindes da 
fast food e aos refrigerantes». Entre a po-
pulação adolescente seria imprescindível 
promover a atividade física, facilitando es-
paços para a prática de exercício.

O programa nacional está à espera de 
financiamento para lançar um modelo de 

aulas nos centros de saúde com o fim de 
motivar e acompanhar os dois focos de 
mudança fundamentais (alimentação e 
exercício), assim como para inaugurar as 
unidades integradas de diabetes nos cui-
dados primários, já pensadas para atuar de 
forma holística junto dos doentes. «Sem 
isto continuaremos a assistir ao tsunami 
da bancada.»

 
Vão-se os dedos…
No Interior, onde as condições são pio-
res, os números ainda sobem mais. Assim 
como junto da população menos letrada: 
não saber ler nem escrever aumenta 30% 
a prevalência da diabetes (contra 12% nas 
pessoas que têm o secundário e 8% nas uni-
versitárias).

Alimento ou veneno? Na era da fast-food  
e da comida processada, com gordura saturada 
e açúcares adicionados, dispararam os casos  
de doenças evitáveis, como a diabetes  

GULBENKIAN  
RASTREIA DIABETES
No início de setembro vai ser lançada 
uma iniciativa da Fundação Gulbenkian 
que aponta diretamente à Diabetes. 
Durante cinco anos serão mobilizados 
vários setores da sociedade civil para 
rastrear um milhão e seiscentas pessoas, 
espalhadas por 160 municípios. Jorge 
Soares, diretor do programa Inovar 
é Saúde, estima que se descubram 
400 mil casos de risco elevado e de 
doença.Os novos casos detetados serão 
encaminhados para os centros de saúde, 
onde haverá programas de educação 
estruturados e médicos para controlar e 
diminuir os danos colaterais desta doença.
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1.    IDADE
    0  Menos de 45
    2  Entre 45 e 54
    3  Entre 55 e 64
    4  Mais de 64

2.    ÍNDICE DE MASSA CORPORAL  
(PESO/ALTURA AO QUADRADO)

    0 Menos de 25
    1  Entre 25 e 30
    3  Mais de 30

3.   MEDIDA DA CINTURA

HOMENS
    0  Menos de 94 cm
    3  Entre 94 e102 cm
    4  Mais de 102 cm

MULHERES
    0  Menos de 80 cm
    3  Entre 80 e 88 cm
    4  Mais de 88 cm

4.    PRATICA, DIARIAMENTE,  
EXERCÍCIO FÍSICO PELO MENOS 
DURANTE 30 MINUTOS (INCLUINDO 
ACTIVIDADES DA VIDA DIÁRIA)

    0  Sim
    2  Não

5.    COM QUE REGULARIDADE  
COME VEGETAIS E/OU FRUTA?

    0  Todos os dias
    1  Às vezes

 6.    TOMA OU JÁ TOMOU MEDICAÇÃO  
PARA A HIPERTENSÃO ARTERIAL?

    0  Não
    2  Sim

7.     ALGUMA VEZ TEVE O AÇÚCAR 
ELEVADO?

    0  Não
    5  Sim 

8.    TEM ALGUM FAMILIAR PRÓXIMO  
A QUEM FOI DIAGNOSTICADO 
DIABETES?

    0  Não
    3  Sim: avós, tios ou primos em 

1º grau
    5  Sim: pais, irmãos ou filhos

RESULTADOS: Nível de risco de vir a 
sofrer, dentro de 10 anos, de diabetes 
tipo 2: <7 – BAIXO (1 em 100 desenvol-
verá a doença); 7-11 – LIGEIRO (1 em 25); 
12-14 – MODERADO (1 em 6); 15-20 – ALTO 
(1 em 3); >20 – MUITO ALTO (1 em 2)

      TESTE  
QUAL É O MEU RISCO?

bebo um tinto, como uma chouriça assada 
e um queijinho e depois já se sabe…»

A enfermeira Irene Silva, que trata dele 
com carinho, explica que está a fazer-lhe 
um acolchoamento interno de algodão 
prensado para o sapato, até que ele volte, 
daqui a um mês, à consulta de podologia 
e para as análises de rotina nesta clínica 
da APDP. Noutro dia foi aqui operado aos 
olhos, mas teve de parar com o anticoagu-
lante para poder livrar-se das cataratas.

Na sede da APDP, distribuída por três 
edifícios no centro de Lisboa, cuidam-se 
de todas as complicações da doença a cer-
ca de 18 mil pessoas (apenas 3 500 são do 
tipo 1, ver infografia). «Trata-se de uma das 
maiores clínicas da Europa que faz uma 
abordagem integrada, concentrando tudo 
cá dentro. Até planeamento familiar, por-
que uma diabética tem de estar muito bem 
compensada para engravidar, ou urologia, 
pois a disfunção sexual é muito comum 
nestes casos», descreve Luís Gardete Cor-
reia, presidente da APDP.

 
Medicamentos há muitos
O primeiro passo no sentido de acalmar a 
diabetes tipo 2 é enveredar por uma dieta 
de restrição calórica e abstenção de açúca-
res simples, perder peso e aumentar a ati-
vidade física. Mas nem sempre este passo 
é seguido à risca ou chega para desviar os 
níveis de glicemia (açúcar no sangue) para 
os valores ditos de referência (até 100 em 
jejum). Então, entram em campo as opções 
farmacológicas.

Pelo aumento do número de doentes em 
tratamento, mas também pela introdução 
de novas terapêuticas, os encargos do Ser-
viço Nacional de Saúde com estes medica-
mentos aumentaram significativamente, 
chegando a 210 milhões de euros em 2013. 
Este valor corresponde a 18% do total dos 

O alentejano António Borda D’água, 
70 anos, vive em Silveiras, uma pequena 
freguesia de Montemor-o-novo, mas vai a 
Lisboa amiúde, à Associação Protetora dos 
Diabéticos de Portugal (APDP), tratar das 
úlceras das pernas. Encontramo-lo todo 
vestido de preto, deitado numa cadeira, 
com os pés à mostra, mais acima do que a 
cabeça. O dedo mindinho do lado esquer-
do está amputado e o dedão do outro pé 
é apenas um coto. Do joelho para baixo, 
as pernas às manchas evidenciam uma in-
suficiência vascular grave, típica de quem 
sofre de diabetes e não os tem controlados. 
Nesta manhã, o «senhor António» acor-
dou logo com 174mg/l. Depois de um galão 
e uma torrada, subiu para os 200. «Se abu-
so, passo dos 300… É no jogo das cartas, 

160
NOVOS CASOS SÃO 

DIAGNOSTICADOS TODOS 
OS DIAS, EM PORTUGAL
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ATENÇÃO AOS SINAIS
A doença chega de mansinho, 
sem grandes alaridos. Perante 
as suspeitas, há que fazer 
análises (a glicémia acima de 
126 mg/l em jejum ou acima 
de 200 mg/l, a qualquer hora, 
significa diabetes):
•  Sentir muita sede
•   Urinar com frequência, até 

durante a noite
•   Fome constante e difícil de saciar
•   Visão turva
•   Comichão intensa, em especial na 

região genital
•   Mãos e pés com formigueiros

QUANDO A COISA  
SE COMPLICA…
A diabetes é uma das 
principais causas de morte 
em Portugal, principalmente 
por triplicar o risco de doença 
coronária e de acidente 
vascular cerebral. E também é 
a principal causa de:
•   Cegueira em idade adulta
•   Enfartes em pessoas  

mais novas
•   Falência renal e hemodiálise
•   Disfunção sexual  

em ambos os sexos
•   Amputações não traumáticas

SETE GESTOS QUE FAZEM  
A DIFERENÇA:

1    Comer seis vezes por dia

2    Incluir legumes e fruta 
nas refeições diárias

3   Preferir pão escuro

4    Privilegiar o peixe  
à carne

5   Evitar os açúcares

6    Fazer exercício  
todos os dias

7    Não ter excesso de peso 
nem gordura abdominal

encargos do SNS em ambulatório. Excluin-
do as insulinas (a hormona injetável que 
substitui a que deveria ser fabricada pelo 
organismo), são os inibidores de DPP-4 
(isolados ou em associação com as bigua-
nidas) que comem a maior fatia do bolo. As 
biguanidas reduzem a quantidade de glico-
se produzida pelo fígado e os inibidores de 
DPP-4 induzem a diminuição da glicemia, 
aumentando a quantidade de insulina no 
pâncreas e reduzindo a quantidade de açú-
car produzido no fígado. Mas há muito mais 
oferta: os inibidores da alfa glucosidase que 
abrandam a decomposição e a absorção dos 
hidratos de carbono, as sulfonilureias e me-
glitinidas que estimulam o pâncreas para 
libertar insulina e as glitazonas que ajudam 
a utilizar a insulina e a transportar a glicose 
para o interior das células.

Está provado, no entanto, que quem se 
mantém física e diariamente ativo consegue, 
sem químicos, estimular o organismo a uti-
lizar a glicose para obter energia, ajudando 
a que os níveis de glicemia não subam. E o 
exercício também tem influência na redu-
ção da resistência à insulina (quando esta 
hormona, fundamental para controlar 
a glicose no sangue, não está em plena 
atividade), atrasando as injeções que 
muitos diabéticos de tipo 2 aplicam no 
tecido adiposo todos os dias. Os de 
tipo 1 têm mesmo de compensar 
com uma dose de insulina por 
cada 12 gramas de hidratos de 
carbono que ingerem, ou en-
trarão facilmente em coma 
– morrendo em seguida.

Aos 24 anos, Rita Fra-
dinho é uma expert em 

contas, depois de se introduzir os valores 
ingeridos, mas custa 97 euros. «Funciona 
como uma companhia, pois os diabéticos 
já não se sentem tão sozinhos com esta 
ajuda», resume o médico Bruno Almeida. 
Máquina por máquina, Carlos Neves, 29 
anos, presidente da Associação de Jovens 
Diabéticos de Portugal, prefere destacar a 
da campanha Eu Sou Uma Máquina, lança-
da no Facebook com o objetivo de mostrar 
que as pessoas com diabetes podem ser tão 
extraordinárias como as outras.

A bomba que Rita tem presa ao corpo por 
um cateter foi comparticipada (200 em 
todo o País), senão teria gasto três mil eu-
ros para comprar este aparelho do qual só 
se separa para tomar banho e aprimorar as 
danças de salão com que se apresenta nas 
competições. A jovem dentista não precisa 
que lhe recordem o valor do exercício. Mas 
nem todos os diabéticos são assim, espe-
cialmente os de tipo 2 que chegam às con-
sultas com um historial de «má vida».

O hábito faz o monge
Maria Conceição Morgado, 49 anos, ainda 
se lembra como era antes de descobrir a 
sua doença, há 10 anos. «Ia lanchar à paste-
laria e comia um bolo, ia ao supermercado 
e comprava uma sobremesa, nem pensava 
nisso.» Hoje, de vez em quando lá vai uma 
«bolachinha» ou um «geladinho», mas 
fica logo marcado no medidor de glicemia: 
«portaste-te mal». Por não conseguir con-
trolar os valores apenas com medicação 
oral, faz uma picada de manhã (insulina 
lenta) e outra antes de dormir (mais rápi-
da). Não sente nada, nem a injeção, nem 
o que a diabetes lhe está a fazer ao corpo: 

25%
DOS PORTUGUESES  
QUE MORREM NOS 

HOSPITAIS  
TÊM DIABETES

insulina. Desde os 12 anos, quando desco-
briu a diabetes de tipo 1 (em Portugal são 
ainda raros os casos de crianças e jovens 
com tipo 2, embora a alimentação proces-
sada esteja a criar doentes cada vez mais 
novos), passou a injetar-se sem dramas. E 
aprendeu tudo sobre hidratos de carbono: 
«Tenho de saber sempre o que estou a co-
mer para poder compensar. Quando não 
há rótulo que me indique a quantidade de 

hidratos de determinado alimento, 
é a olhómetro, pois já ganhei a no-

ção do que como.» Desde há cin-
co anos tem o seu «pâncreas» 

de fora, a alcunha da bomba 
que traz no bolso das calças 

justas. «De três em três 
minutos dá-me golinho 
de dose basal. E de cada 
vez que como, carrego 
no botão para regular a 
dose de que preciso.» 
Já há uma máquina no 
mercado que faz as 
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também toma medicação para o colesterol 
e para a tensão, o rim já acusa qualquer coi-
sa, sente dormência nos pés e vai no oitavo 
tratamento de laser para reduzir as áreas 
da retina que têm falta de oxigenação.

Nem assim, Maria da Conceição se con-
vence que tem de se mexer. Os cartazes a 
anunciar os sábados desportivos estão por 
todas as paredes da APDP, mas são poucos 
os utentes que lhes prestam alguma aten-
ção. E por isso, contam-se pelos dedos das 
mãos as pessoas que estão na Quinta das 
Conchas, em Lisboa, às 10 da manhã, para fa-
zerem exercício em conjunto. João Susano, 
28 anos, o professor que orienta o aqueci-
mento, rodando os braços, elevando as per-
nas ao peito, andando em rodinha, fazendo 
agachamentos, sabe os nomes de quase to-
dos os participantes, porque são assíduos. 
Como Conceição e Anacleto Cadete, 76 e 
71 anos, que não falham es-
tes encontros mensais ao ar 
livre. Conceição nem tem 
diabetes, mas faz questão 
de arrastar o marido para 
aqui, doente desde os 40 
anos, altura em que deixou 
o tabaco, o álcool e as «por-
carias». Mas, «se eu não o 
acompanhar à piscina e nas 
caminhadas, ele não vai», la-
menta. Depois de meia hora 
a aquecerem, pegam cada 
um na sua maçã e partem, 
em grupo, e animados, para 
uma volta energética a todo 
o perímetro do parque.

Soubesse Conceição que aos domingos, 
também de mês a mês, os participantes do 
estudo D2fit, coordenado por João Maga-
lhães, 28 anos, da Faculdade de Motrici-
dade Humana (FMH), se encontram em 
Belém para fazerem um circuito de manu-
tenção, e estaria lá batida com o marido. 

Treino como um medicamento
Quem não perde uma oportunidade é Fer-
nando Mourão, 74 anos, o participante nú-
mero um deste projeto científico que arran-
cou há um ano. Inscreveu-se pouco depois 
de ter percebido que ia ser diabético, apesar 
de os seus valores nunca subirem muito. 
Foi integrado no grupo de aconselhamen-
to – aqueles que apenas recebem conselhos 
de alimentação e estilos de vida. Emagreceu 
oito quilos e agora começou a ir ao ginásio da 
APDP para aprender a mexer-se como deve 
ser, sempre de cardiofrequencímetro ligado.

É lá que estão os outros participantes do 
estudo (são 80 neste momento, precisam-
-se de 110). Ricardo Mesquita, 22 anos, in-
vestigador na FMH, explica que se preten-
de avaliar qual o tipo de exercício aeróbico 
que se revela mais eficaz no combate à dia-
betes. «Um dos grupos faz treino contínuo, 
sempre à mesma intensidade, a 50% da sua 
capacidade máxima; o outro intervala um 
minuto de mais rápido (a 90%) com outro 
a mais lento.» O restante treino muscular é 
personalizado e consiste em dar autonomia 
para quando o estudo acabar (e o exercí-
cio e acompanhamento grátis) os pacientes 
continuem a tratar da sua condição física. 
Fernando promete fazê-lo.

Antes de os candidatos entrarem nesta 
experiência, João Magalhães trata de lhes 
fazer uma prova de esforço e um questio-
nário sobre o estilo de vida que garanta se-
rem de baixo risco. De três em três meses 

RISCOS 
TRIPLICADOS

OS DIABÉTICOS MORREM  
TRÊS VEZES MAIS DO QUE 

QUALQUER OUTRO DOENTE 
NA MESMA SITUAÇÃO:  

A DIABETES É UM FATOR  
DE RISCO EM TODAS  

AS PATOLOGIAS

FO
TO

S
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U
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 B
A
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Mudar de vida Na Associação dos Diabéticos 
há cursos de cozinha, ginástica e consultas  
de várias especialidades. Rita Fradinho  
usa uma das 200 bombas de insulina 
comparticipadas em Portugal
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O açúcar é o combustível do corpo humano – que
precisa de insulina para funcionar bem

Bendita insulina Tipo 1
O próprio sistema imunitário ataca
   e destrói, por razões desconhecidas,
      as células do pâncreas responsáveis
        pela produção de insulina. Sem essa
         hormona, a glicose não entra
         nas células e acumula-se no sangue

     Tipo 2
   O sedentarismo, uma má alimentação
e o stresse (muitas vezes associado
a uma tendência familiar para a diabetes)
tornam o corpo cada vez mais resistente
à insulina. O pâncreas, no início, reforça
a produção da hormona, mas, com
o passar do tempo, o organismo fica
imune à sua acção. O resultado final não
é muito diferente do da diabetes tipo 1:
o açúcar fica na corrente sanguínea

 B   A glicose entra na corrente
sanguínea

 A   Os amidos e os açúcares dos alimentos
ingeridos são processados no
aparelho digestivo e transformados
em glicose

 C   O pâncreas deteta a
existência de glicose na corrente
sanguínea e produz insulina, uma
hormona que permite a entrada
de glicose nas células

 E   A glicose entra na célula e é queimada,
produzindo energia

 D   A insulina chega à corrente sanguínea

Vaso
sanguíneo

Estômago

INFOGRAFIA AR/VISÃO

Pâncreas

analisa-lhes o sangue, a composição cor-
poral, a aptidão cardiovascular e a função 
arterial.

Sem grande surpresas, os dados prelimi-
nares mostraram uma redução da hemo-
globina glicada e em jejum. E a literatura 
aponta para os benefícios de treinos com 
maior intensidade. Resultados definitivos 
só lá mais para o ano.

Comer bem é para todos
É por isso que a APDP abriu um mini gi-
násio na escola da diabetes. Por 30 euros, 
qualquer pessoa pode frequentá-lo, mas 
o objetivo é que os diabéticos sejam bem 
acompanhados e monitorizados. «Em res-
posta aguda ao exercício, a glucose baixa, 
como um medicamento», garante João 
Susano, 28 anos, um dos professores que 
prescreve os treinos mais eficientes, nor-
malmente para perder peso.

Já se sabe, ninguém emagrece se não mo-
dificar a alimentação e diminuir a carga ca-
lórica ingerida. Aproveitando a moda 
da cozinha, nesta mesma escola 
de diabetes organizam-se, des-
de 2013, cursos de culinária 

(€30), direcionados a quem tem mesmo de 
controlar o que come. Se bem que a dietista 
Joana Oliveira, 29 anos, coordenadora do 
projeto para a prevenção de saúde, goste 
de sublinhar que «a alimentação saudável 
deveria ser prescrita a toda a população, 
doente e não doente».

O diabético só tem de estar mais atento 
ao índice glicémico (o efeito de diferen-
tes alimentos na subida do açúcar). Tarefa 
difícil, porque o teor de fibra e de gordura 
afetam a velocidade de absorção e a diges-
tão dos hidratos de carbono. Por isso, para 
tentar avaliar não só a qualidade mas tam-
bém a quantidade de hidratos, foi criado o 
conceito de carga glicémica que quantifica 
o efeito na glicemia de uma porção padrão. 
Por exemplo, a abóbora tem um elevado 
índice glicémico (75), mas apenas 3 de car-
ga glicémica.

Mas não é disso que se trata neste cur-
so. Aqui ensina-se a confecionar um menu 
completo, amigo dos diabéticos, com ge-
lado (sem açúcar), ceviche, creme de grão 
e espargos, beringelas grelhadas e rolo de 
frango. O chef Ivo Maurício, 28 anos, vai ro-
dando entre as diversas estações por onde 
os participantes se espalharam e oferece 
algumas dicas: «Os legumes verdes cozem-
-se sempre com sal para não perderem a 

cor e sem tampa para não ficarem ama-
relados.» Todos, sentem que aprendem 

alguma coisa nesta cozinha-escola. E, 
nem que seja por um dia, provam coi-
sas diferentes, saudáveis e saborosas. 
As beringelas grelhadas com tomate, 
por exemplo, demoram mais do que 
seis segundos a apreciar. 

PARAR É MORRER
O EXERCÍCIO, ALÉM 

DE MELHORAR 
TODO O SISTEMA 

CARDIOVASCULAR, 
ESTIMULA A PRODUÇÃO  
DE INSULINA E FACILITA  

O SEU TRANSPORTE  
ATÉ ÀS CÉLULAS

    


