
#AtTheHeartOfDiabetes 
Factos, sintomas e dicas de estilo de vida
Neste documento de uma página, encontrará informação sobre factos e sintomas da diabetes tipo 2. Quer 
saber mais sobre o tema ou está à procura de dicas de estilo de vida úteis? Clique nos botões «Ler mais» para 
obter mais informações.

FACTO: 400 MILHÕES
Em 2015, mais de 400 milhões de 
pessoas em todo o mundo tinham 
diabetes.¹ Em 2030, prevê-se que o 
número de doentes com diabetes 
seja de 438 milhões de pessoas.²

DICA: COMA MAIS VEGETAIS
Para pessoas com diabetes tipo 2, é recomendado 
escolher vegetais que sejam ricos em fibras. As 
cenouras (quando comidas cruas) proporcionam 
um melhor controlo da glicose no sangue e um 
menor risco de aumento de peso.⁵

DICA: FAÇA EXERCÍCIO PARA 
CONTROLAR OS SEUS NÍVEIS DE 
GLICOSE E AUMENTAR A 
SENSIBILIDADE À INSULINA
Para pessoas com diabetes tipo 2, é particularmente 
importante fazer exercício regularmente, como caminhar, 
andar de bicicleta ou outros desportos, como jogar   
futebol ou correr. Para além de estimular a perda de peso, 
fazer exercício ajuda a controlar os seus níveis de      
glicose (a quantidade de açúcar no seu sangue) e    
aumenta a sensibilidade à insulina.⁴

FACTO: VISÃO DESFOCADA
Os níveis elevados de açúcar no sangue 
retiram fluidos dos seus tecidos, incluindo do 
cristalino dos seus olhos. Isto afeta a sua 
capacidade para focar.³
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