
#AtTheHeartOfDiabetes
Complicações como a doença cardiovascular
Neste documento de uma página, encontrará informação sobre as complicações da diabetes tipo 2. Quer 
saber mais sobre o tema ou está à procura de dicas de estilo de vida úteis? Clique em «Ler mais» para obter 
mais informações.

FACTO: COMPLICAÇÕES NOS PÉS
Para pessoas com diabetes tipo 2, é 
particularmente importante cuidar bem dos 
pés. Devido à diabetes tipo 2, podem ocorrer 
facilmente complicações nos pés porque 
poderá não sentir quando os pés têm lesões.¹

FACTO: A DOENÇA CARDIOVASCULAR 
É A 1ª CAUSA DE MORTE NA DIABETES 
TIPO 2³
O stress e a má qualidade do sono são fatores de 
impacto importantes nas percentagens crescentes de 
doença cardiovascular na diabetes tipo 2.³

DICA: DEIXE DE FUMAR
Os fumadores têm uma probabilidade 30–40% 
maior de desenvolver diabetes tipo 2 do que os 
não fumadores. Fuma e tem diabetes? Então 
tem um maior risco de complicações, como 
doença cardiovascular e renal.²

DICA: CONTROLE O SEU STRESS
O stress não é bom para ninguém, particularmente 
para as pessoas com diabetes. Provoca um risco 
maior de hipertensão e esta é uma causa importante 
de doença cardiovascular como por exemplo, doença 
arterial coronária e acidente vascular cerebral (AVC).⁴ 
O controlo do stress é muito importante para as 
pessoas com diabetes tipo 2.⁵ 
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