
COMBATE

ao AÇÚCAR
Se tiver diabetes tipo 2 pode ter

acompanhamento médico com direito

a exercício físico, tudo gratuito. Trata-se de

um projeto científico. Quer saber como?

Percebi
que ero diabé-

tico há quase quatro
anos, porque estava a

ficar muito gordinha. Fui ao

médico, fiz todos os exa-
mes e foi-me diagnosticada
o doença. Fiquei ossustodo

como é óbvio. "
Quem o diz

é Fátima Reis, de 57 anos,

cuja experiência com a dia-

betes, cujo Dia Mundial se

assinalou a 14 de novembro,
fez com que não hesitasse

em voluntariar-se para o

projeto D2Fit, uma parceria

entre a Associação Protetora
dos Diabéticos de Portugal
(APDP), a Faculdade de Me-
dicina da Universidade de

Lisboa (FMUL) e a Faculda-

de de Motricidade Humana

(FMH). 0 objetivo? Perceber

de que forma o estado de

saúde dos diabéticos tipo 2

pode melhorar através da

atívidade física.

"Com base nos artigos já
publicados do conhecimen-
to científico sabemos que
a atividode física é muito

importante para as pessoas

que tenham diabetes tipo 2,

porque na verdade o maior

porte tem excesso de peso e

obesidade. Por um lado tem

de aumentar o otividode fí-

sico, por outro deve contro-

lar a sua alimentação. Na

verdade, sabe-se que o tra-

tamento da diabetes deve

ser individualizado, então o

prescrição da atividade físi-

ca também deve ser reco-
mendado de acordo com a

condição física da pessoa e

com o tratamento que tem",

explicou João Filipe Raposo,
diretor clínico da APOP e en-

docrinologista, parte envol-
vida no projeto D2Fit.

Como funciona o protoco-
lo? Basta contactar a APOP e

depois dar início ao processo,

começando com uma entre-
vista e o preenchimento de

questionários. Depois, segue-
-se uma sessão de esclareci-

mentos na Escola da Diabe-
tes - pertencente à APDP -,
onde os voluntários poderão
conhecer o espaço, incluin-

do o ginásio onde irão trei-

nar, neste caso sob o olhar
atento de João Magalhães, a

colaborar no âmbito do seu

doutoramento. "No caso da
diabetes os exercícios quan-
do são feitos em diferentes
intervalos têm uma respos-
to diferente no organismo.
Propõe-se três grupos, sendo

que um deles faz um tipo
de exercícios, de intensidade
moderada com musculação.
0 segundo grupo faz outro

tipo de exercícios, interva-
lado, mas que tem um pou-
co mais de intensidade, de

peso e de força e um tercei-

ro grupo que é de controlo,

que não faz exercício formal,
mas faz uma rotina no sua

caso. Todos vão ter interven-

ção [cerca de uma hora, três

vezes por semana], no en-

tanto, a este terceiro grupo
em acompanhamento, vai

ser prescrito o exercício com

base nas recomendações
normais de hoje em dia, ou

seja, uma caminhada de 30
minutos por dia", explicou.

0 que é mais importante?
"É que este grupos possam
ser avaliados de igual forma.

Através dos exames corpo-
rais e de exercícios - tudo

muito detalhado - vai fazer-

se uma parte cardiovoscular

bastante intensivo. É bas-
tante profundo e é tudo gra-
tuito. Os exames de sangue
também", refere a nutricio-
nista Isanete Alves de Alon-

so, responsável pela conce-

ção das dietas, adaptadas es-

pecificamente a cada um dos

voluntários, cerca de 12 nes-

te momento. "Estamos numa
fase de divulgação. Os par-
ticipantes já estão divididos
nos três grupos, é completo-
mente aleatorizodo", escla-

rece a nutricionista que tam-
bém acrescenta um fator que
pode alterar o processo da

investigação. "Além dos bio-
marcadores normais, existe

uma porte genético que vai

ser feita na FMUL, que pode
dor móis dados específicos
sobre os diabéticos." No fim

de contas, "conseguimos ter

©DIABETES: Qual é a diferença entre tipo 1 e 2?
A doença caracteriza-se pelo aumento anormal dos niveis de açúcar no sangue, isto é,

a glicemia. Ao aumento da glicemia, chama-se: hiperglicemia. A diabetes é uma situação muito

frequente na nossa sociedade e a sua frequência aumenta muito com a idade, atingindo os dois

sexos. Em Portugal, calcula-se que existam entre 400 a 500 mil pessoas com diabetes. No tipo 1

o pâncreas deixa de produzir insulina pois existe uma destruição maciça das células produtoras

de insulina. No tipo 2, a função mantém-se e surge geralmente em pessoas mais velhas.

Os participantes vão fazer análises
e ter acompanhamento durante um ano



maior qualidade de vida e

uma maior utilização da in-

sulina", explica, visto que os

diabéticos tipo 2 mantém a

função do pâncreas ativa (ver
caixa).

Foi por estes motivos que
também Fernando Moura,
de 73 anos, empreiteiro de

obras públicas, decidiu acei-

tar o desafio de integrar o

projeto D2Fit. "Descobri que
tinha diabetes há cerca de

um ano e qualquer coisa,
quando de repente apareci
com glicemio de 110. E o
médica de família mondou -

-me para aqui poro fazer
análises. Nos últimos exa-
mes tinha uma média de
112 e explicaram-me não
era diabético, mas sim pré-
-diabético. No entanto, disse

que era importonte ter cui-
dados e hábitos alimentares
saudáveis. Agora tomo só
um comprimido e já estou
no projeto há uns meses",

contou. Desconhece que ou-
tros membros da família ti-
vessem tido diabetes tipo 2,
à semelhança da "colega"
Fátima, cuja ocupação está
relacionada com uma segura-
dora, e por isso sabe de cor

que tipo de patologias afe-
tam a sua família. "Não te-
nho nenhum coso de um fa-
miliar com diabetes, somos

oito irmãos e eu sou o pri-
meira, tive azar", brincou.
Com sentido de humor refe-
riu que na realidade até en-
tende como é que lhe surgiu
a diabetes, já que os doces

são a sua perdição. Fátima
recorda que foi através de
uma farmácia que tomou co-
nhecimento do projeto. "Des-

cobri o panfleto e achei que
era uma aposta, que me ia

obrigar a ter mais disciplina.
E estou aqui já há um mês,

já fiz todos os exames." a

Os voluntários são divididos em três

grupos com atividades físicas diferentes
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