5 formas de reduzir o risco de desenvolver
doença cardiovascular em doentes com
diabetes tipo 2
Uma vez que as pessoas com diabetes tipo 2 têm pelo menos 50% mais probabilidades de morrer de
doença cardiovascular (DCV) do que as pessoas sem diabetes, é muito importante saber como reduzir os
riscos.¹ Nesta lista, explicamos 5 formas de reduzir os riscos de DCV no doente com diabetes tipo 2. Procura
conselhos adicionais sobre este tópico? Não hesite em falar com o seu médico. #AtTheHeartOfDiabetes

1. Manter um peso corporal saudável
Um dos maiores fatores de risco para as doenças cardiovasculares (DCV) na diabetes
tipo 2 é o excesso de peso. A obesidade tem sido associada à resistência à insulina. O
risco de desenvolver DCV pode ser diminuído através da perda de peso. A perda de
peso ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina. Assim, é muito importante manter
um peso corporal saudável.¹
Sugestão: Debater a DCV com o seu médico. O seu médico pode avaliar os seus
fatores de risco associados à DCV, entre os quais o excesso de peso.¹

2. Praticar regularmente exercício físico
Uma forma de manter um peso corporal saudável é fazer exercício regularmente.
Para pessoas com diabetes tipo 2, o exercício é extremamente importante, pois uma
vida sedentária é um fator de risco importante para desenvolver doença
cardiovascular.¹,² A investigação mostra que os exercícios aeróbicos (por exemplo,
correr ou nadar) combinados com exercícios de resistência (por exemplo, flexões e
agachamentos de pernas) ajudam no controlo glicémico e perímetro abdominal.²
Sugestão: Fazer exercício acompanhado! Um parceiro de desporto pode motivá-lo/a.

3. Tenha uma alimentação saudável

1.

Além de fazer exercício regularmente, é importante ter uma alimentação saudável. Esta
combinação ajuda a controlar o seu peso corporal. Ajustar a sua dieta pode contribuir
para diminuir o risco de doença cardiovascular. Em geral, comer de forma saudável
significa seguir um padrão de refeição regular, comer legumes e frutas, etc. No entanto,
existem algumas sugestões alimentares relevantes para as pessoas com diabetes tipo 2.
Por exemplo, se ingerir muita gordura saturada, poderá atingir níveis mais elevados de
mau colesterol designado LDL no sangue. Este tipo de colesterol aumenta o risco de DCV,
acumulando gordura nos vasos sanguíneos. Por isso, tente evitar a gordura saturada e
faça uma dieta que contenha gorduras insaturadas.³
Sugestão: Tente diminuir a ingestão de sal, pois o sal está associado
ao aumento da pressão arterial. Este é um fator importante para evitar
o risco de doença cardiovascular.³

4. Gerir o stress
Quando o seu corpo produz demasiada hormona do stress 'cortisol', pode ocorrer
hipertensão.⁴ Como a hipertensão é um dos factores de risco mais importantes de
doença cardiovascular, como a doença coronária e o acidente vascular cerebral⁵, as
pessoas com diabetes tipo 2 devem controlar o stress. Por exemplo, dormindo o
suficiente, planeando momentos para relaxar e escolhendo os desportos que
realmente gosta de praticar.⁶
Sugestão: Sente stress no trabalho? Faça uma caminhada para aliviar a tensão.⁷

5. Deixar de fumar
O tabagismo está associado à resistência à insulina e aumenta 2 a 3 vezes a
incidência de doença coronária. Além disso, fumar aumenta o risco de ataque
cardíaco e de acidente vascular cerebral. Assim, é altamente recomendável deixar de
fumar para reduzir os riscos de DCV em doentes com diabetes tipo 2.⁸ Há muitas
coisas que pode fazer para aumentar a probabilidade de sucesso. Por exemplo,
experimentar a terapia de substituição de nicotina e evitar o álcool e outros factores
desencadeantes.⁹
Sugestão: Partilhe o seu plano para deixar de fumar com a sua família e
amigos e com o seu médico. Eles podem encorajá-lo/a a continuar.

Procura aconselhamento sobre como reduzir
o risco de desenvolver doença cardiovascular?
Não hesite em falar com o seu médico.
#AtTheHeartOfDiabetes
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