
6 passos para melhorar a sua vida como diabético tipo 2

OLHE PARA OS SEUS PÉS DIARIAMENTE08:00

08:30

 

 

CONTE OS CARBOIDRATOS PARA VERIFICAR OS SEUS NÍVEIS DE GLICOSE

 

Lesões nos nervos (neuropatia) podem diminuir a capacidade de sentir 
dor, calor e frio. Para diabéticos tipo 2, a perda de sensibilidade nos pés 
pode resultar em feridas ou cortes que passam despercebidos.1 É por 
isso que é recomendado veri�car diariamente os seus pés.2 Sente-se 
inseguro sobre o que vê ou como cuidar dos seus pés? Não hesite em 
falar com o seu médico ou farmacêutico.

Há muitas coisas que pode fazer para melhorar a sua vida como diabético tipo 2. Nesta infogra�a, destacamos 6 
passos que pode realizar num dia. Alguma preocupação em relação à diabetes tipo 2 (DMT2)? 
Não hesite em falar com o seu médico ou farmacêutico. #AtTheHeartOfDiabetes

LEIA SOBRE AS COMPLICAÇÕES DA DMT221:30
Existem várias complicações que os diabéticos tipo 2 devem 
conhecer. Talvez saiba que os diabéticos tipo 2 podem ter      
complicações oculares ou tensão alta.7 Mas sabia que os doentes 
com DMT2 têm maior risco de sofrer ataques cardíacos ou 
acidentes vasculares cerebrais?8 É recomendável ler sobre as 
complicações e, se tiver alguma dúvida, discuta o assunto com o 
seu médico ou farmacêutico.

ALIVIE A TENSÃO ATRAVÉS DE UM PASSEIO ANTI-STRESS15:30
A hormona do stress "cortisol" torna o seu corpo menos sensível à insulina. 
Por isso, é importante evitar tanto quanto possível situações stressantes.4 
Isso nem sempre é fácil, mas há várias coisas que pode fazer. Por exemplo: 
se sentir stress durante o trabalho ou em casa, saia para um passeio 
anti-stress. Ao fazê-lo, aliviará a tensão por um momento, o que o torna 
capaz de lidar melhor com a situação e fazer escolhas mais ponderadas.5

Os carboidratos têm um efeito mais pronunciado sobre o seu nível de açúcar no 
sangue do que a gordura ou a proteína porque são decompostos em glicose 

rapidamente.3 Por isso, é importante saber a quantidade ingerida por dia. Para 
chegar à quantidade ideal, é recomendável começar a contá-los.

carbohydrates

20:00EXERCÍCIO PARA REDUZIR O NÍVEL DE GLICOSE E 
AUMENTAR A SENSIBILIDADE À INSULINA

Para diabéticos tipo 2, é especialmente importante fazer exercício regularmente. Por 
exemplo, caminhar, andar de bicicleta ou praticar outros desportos como futebol ou 

corrida. Além de promover a perda de peso, o exercício diminui os níveis de glicose e 
aumenta a sensibilidade à insulina.6

22:30 GUARDE O SEU TELEFONE
Para melhorar a sua noite de descanso, existem algumas coisas que pode fazer. A 

partir desta noite! Por exemplo: evite luzes brilhantes antes de dormir. 
Certi�que-se de que o seu quarto está escuro e não use o seu telemóvel, 

televisão ou computador antes de ir para a cama. A exposição à luz brilhante 
pode aumentar a resistência à insulina, o que torna o uso de telemóvel na cama 

particularmente prejudicial para os diabéticos tipo 2.9
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Sugestão: Descarregue uma aplicação que o vai 
ajudar a contar os carboidratos.

Sugestão: Uma caminhada anti-stress pode ser um 
evento social. Convide um amigo para ir consigo.

Sugestão: Beba bebidas sem açúcar para se manter 
hidratado e com energia. 

Sugestão: Tente encontrar fontes de informação médica confiáveis. 
Por exemplo: o site da Associação de Diabetes do seu país.

Sugestão: Leia um livro!

Está pronto para melhorar a sua vida?
         Não hesite em falar com o seu médico ou farmacêutico. 

          #AtTheHeartOfDiabetes
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Sugestão: Inclua na sua rotina a verificação diária dos pés 
associando-a ao momento em que calça as meias. 
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