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1 - INTRODUÇÃO 

O trabalho que se propôs realizar, durante o estágio correspondente ao 5 o 

ano da licenciatura em Ciências da Nutrição, foi o de determinar e 
analisar a situação nutricional e hábitos alimentares da população de 
diabéticos que frequenta a respectiva consulta do Serviço de Medicina 
do Hospital Distrital de Vila Nova de Famalicão. 

Para o efeito, elaborou um Protocolo de Avaliação Nutricional e Alimentar 
(ver anexo n° 10 ), que foi aplicado a 58 doentes, enviados pelos médicos 
responsáveis por esta consulta. 

Os doentes enviados à consulta de diabetes deste hospital são os casos que 
os respectivos médicos de família, nos centros de saúde, não conseguem 
controlar em regime ambulatório, correspondendo, portanto, a uma certa 
selecção dos casos mais difíceis em relação à população geral dos 
diabéticos. 

O facto de ter escolhido a "Diabetes Mellitus" para a elaboração deste 
trabalho prende-se com o facto de ser esta uma doença em que uma 
alimentação correcta desempenha um papel fundamental na obtenção do 
equilíbrio metabólico e na prevenção ou retardamento do aparecimento 
e/ou agravamento das numerosas complicações secundárias a esta 
patologia, cuja incidência vem aumentando nos últimos anos, tendência 
essa que importa a todo o custo inverter. Acresce ainda ser esta a doença 
metabólica mais comum, existindo em Portugal cerca de 500.000 casos ( 
aproximadamente 5%da população). 

A diabetes está definida como sendo um estado de hiperglicemia 
permanente, devido à insuficiência de produção de insulina e/ou ao 
aumento da resistência periférica à insulina. Embora o quadro clínico 
possa ser mais ou menos exuberante, o seu diagnóstico é bioquímico. 

Considera-se uma pessoa como sendo diabética quando apresenta um valor 
em jejum igual ou superior a 140mg de glicose / lOOdl de plasma, em pelo 
menos 2 determinações separadas, e ainda um valor igual ou superior a 
200mg de glicose / lOOdl de plasma, 2 horas depois de ingerir 75g de 
glicose (prova de tolerância oral à glicose), também em pelo menos duas 
ocasiões separadas. 
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Ao longo deste trabalho, teve oportunidade de se aperceber de que a 
maioria dos doentes estava já sensibilizada para as linhas mestras do 
padrão alimentar que deve seguir um diabético - que é idêntico ao de 
qualquer pessoa saudável - e para o importante papel que o exercício 
físico desempenha no seu tratamento, embora a maioria deles levasse um 
tipo de vida sedentário. Apenas 2 dos doentes eram fumadores, e 
practicamente todos (2 excepções) faziam as refeições em casa, o que 
poderá eventualmente ajudar na nossa tarefa, e contribuir para uma 
melhoria dos hábitos alimentares de toda a família. No entanto, detectou 
ainda alguns hábitos e crenças alimentares errados (como, por exemplo, o 
eliminar por completo certos alimentos da dieta, tais como o pão, a batata 
ou o arroz, por fazerem engordar, ou o saltar refeições inteiras, tentando 
perder peso de uma forma empírica), o que acabava por os levar a desistir 
de fazer um esforço extra de alteração dos hábitos alimentares, por não 
conseguirem resultados, quer na normalização do peso, quer das glicemias. 

E de realçar ainda o facto de que, para esta camada da população, bastante 
tradicionalista, o peso considerado "ideal" estar situado bastante acima do 
recomendado, tendo um certo receio de perder peso até uma situação 
normo-ponderal, o que dificulta também a actuação de um nutricionista. 



2 - MÉTODOS UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO 

2.1 - Identificação do doente 

O nome, a idade, a profissão, o estado civil e a morada foram retirados do 
processo do doente, e também perguntados ao próprio, para confirmação; 

A morada e as habilitações literárias foram obtidos por inquérito ao doente; 

O tipo de actividade foi classificado de acordo com os padrões da 
Organização Mundial de Saúde, baseado nas informações dadas pelo 
doente; 

Padrões da OMS: 

Sedentária: profissões liberais, professores, empregados de escritório, a 
maior parte dos empregados de balcão, costureiras, domésticas com 
electrodomésticos, desempregados e reformados, cozinheiros, motoristas; 

Leve/Moderada: a maior parte dos operários da indústria ligeira, 
domésticas sem equipamento, podadores e jardineiros, estudantes, 
enfermeiros, militares fora de campanha ou de manobras, assentadores de 
azulejo e outros operários de construção civil com trabalho leve; 

Intensa: a maior parte dos operários da indústria pesada, da construção 
civil e da agricultura, mineiros, lenhadores, pescadores profissionais, 
militares em campanha ou manobras, a maior parte dos atletas, dançarinas; 

Violenta: madeireiros, mineiros de fundo, trabalhadores agrícolas na 
estação, carregadores, pedreiros, trabalhadores de pá e pica, alguns 
trabalhadores da construção civil e da indústria pesada, nadadores e 
desportistas de modalidades violentas e prolongadas; 

2.2 - Exame objectivo 

O peso foi avaliado ao doente, descalço, numa balança de cursor, tendo o 
cuidado de recalibrar a balança antes de cada pesagem, bem como de 
posicionar correctamente o doente, e retirar o peso da roupa (entre lKg e 
l,5Kg). 
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A mudança recente de peso foi retirada pelos registos de peso sucessivos 
existentes no processo, e confirmado por inquérito ao doente; 

O peso ideal foi calculado através da média aritmética do peso calculado 
através das duas fórmulas seguintes: 

Butheaut Metropolitan Life Insurance 
I 

P = 0,8 (h -100 + — ) P = 50 + 0.75 (h -150) 
2 

em que: P = peso (em Kg): h = estatura (em cm): I = idade (em 
anos): 

Nas mulheres, retirei 5% ao peso obtido; 

A estatura foi medida ao doente, descalço, num metro de parede com 
cursor; 

A tensão arterial foi retirada do processo; 

As frequência cardíaca foi registada através dos valores do pulso radial; 

O índice de Massa Corporal foi calculado através da seguinte fórmula: 
2 

I.M.C. = P / h: P = peso (em Kg): h — estatura em cm): 

A Classificação de Garrow (modificada) é a seguinte: 

20 a 24.9 - Grau 0 ou normo-ponderal: 
25 a 29.9 - Grau 1 ou sobrecarga ponderal: 
30 a 39.9 - Grau 2 ou obesidade: 
40 ou acima - Obes. mórbida ou super obesidade: 

2.3 - Avaliação do estado nutricional 

A avaliação do estado nutricional foi feita de acordo com a Classificação de 
Garrow(modificada) ; 



2.4 - História clínica 

O diagnóstico médico e as doenças coexistentes foram retirados do 
processo do doente; 

Os diversos sintomas enumerados no protocolo foram retirados do processo 
e confirmados por inquérito ao doente; 

2.5 e 2.6 - Antecedentes pessoais e antecedentes familiares 

Os antecedentes pessoais foram retirados do processo; 

Os antecedentes familiares (até ao Io grau de parentesco - pais e irmãos) 
foram obtidos por inquérito ao doente; 

2.7 e 2.8 - Farmacoterapia e dietoterapia 

A farmacoterapia e a dietoterapia são as indicadas no processo; 

2.9 - Valores analíticos 

Os valores analíticos são retirados igualmente do processo do doente, tendo 
as análises sido efectuadas no laboratório do próprio hospital; 

2.10-Hábitos 

Os hábitos foram inquiridos directamente ao doente; 

2.11 - Inquérito alimentar 

Em relação ao inquérito alimentar, todos os dados obtidos foram fornecidos 
pelo próprio doente, excepto no item TOTAL(g/dia) em que, na maioria 
dos casos, foram calculados com base na tabela do Professor Gonçalves 
Ferreira, tendo alguns sido obtidos com base na quantidade adquirida, 
número de pessoas para quem são confeccionadas as refeições, e outras 
indicações do doentes; alguns ainda não foram quantificados, por 
dificuldade na obtenção de valores credíveis; 
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3 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DE DOENTES 
OBSERVADA 

Os 58 doentes aos quais foi aplicado o protocolo descrito no número 
anterior foram seleccionados pelos dois médicos responsáveis pela consulta 
de diabetes deste hospital, de entre uma população de 189 diabéticos que 
frequentou a referida consulta, durante o período de Janeiro a Setembro de 
1991; 

O critério usado nessa selecção foi o seguinte: 

- Maior desvio em relação ao peso ideal; 
- Maior desvio em relação aos valores analíticos normais (nomeadamente 
glicemias, hemoglobina glicosada e colesterol/HDL); 
- Resistência e/ou falta de motivação do doente em cumprir dietas 
prescritas anteriormente; 

3.1 - Distribuição por tipo de diabetes (gráfico 1) 

A classificação da diabetes é um assunto em que existe actualmente alguma 
polémica. Esta pode ser classificada nos tipos primário e secundário 
(secundário quando se identifica determinada condição que causa ou 
permite que o síndroma diabético se desenvolva); nesta classificação, o 
termo insulino-dependente não equivale a insulinoterapia mas sim que 
existe risco de cetoacidose na sua ausência. Outra classificação é em tipo I 
(diabetes mellitus insulino-dependente - DMID - doente geralmente magro, 
início da doença antes dos 30 anos - diabetes juvenil - , início brusco e 
rapidamente a depender da insulina, com tendência à cetose) e tipo II 
(diabetes mellitus não insulino-dependente - DMNID - doente obeso na 
maioria dos casos, aparecimento da doença depois dos 40 anos - diabetes 
do adulto - em que esta se vai manifestando de uma forma insidiosa, sendo 
muitas vezes descoberta por acaso, conseguindo-se controlar apenas com 
dieta durante bastante tempo, não requerendo em geral insulina); esta 
classificação também não é a ideal, pois existem numerosos casos que não 
se conseguem encaixar em nenhum destes dois tipos, e uma grande parte 
dos doentes do tipo II vêm, com o evoluir da doença, a tornar-se insulino-
dependentes e com tendência à cetoacidose, enquanto muitos do tipo I têm 
o início da doença depois dos 40 anos. 
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Os doentes deste estudo foram classificados em dois grupos: os que não 
utilizavam habitualmente insulina na sua terapêutica - DMNID - (cerca de 
2/3 do total), e os que estavam já num estado de carência de insulina como 
única forma de evitar o descontrole metabólico. Destes últimos, apenas 2 
se podiam considerar tipo I (DMID), embora não fossem magros mas 
normoponderais; os restantes, eram tipo II que o evoluir da doença tornou 
insulinocarentes (na população diabética portuguesa, 5% são insulino-
dependentes e os restantes são do tipo II). É de salientar que nenhum dos 
diabéticos do meu estudo estava controlado apenas com a dieta, 
necessitando ou de insulina ou de antidiabéticos orais, ou ainda, em poucos 
casos, da conjugação destas duas terapêuticas; (nos 189 diabéticos que 
frequentaram esta consulta, verificou-se que os do tipo I mais os 
insulinocarentes representavam 44%; os restantes não necessitavam 
regularmente de insulina, mas apenas 3% dos doentes estavam controlados 
só com a dieta, sem recorrer aos antidiabéticos orais, o que demonstra a 
grande necessidade de se actuar a este nível). 

3.2 - Distribuição por idades (gráfico 2) 

Mais de metade (57%) dos doentes aos quais foi aplicado o protocolo 
tinham 55 anos ou mais, com apenas três casos com idade inferior a 35 
anos, o que está de acordo com o facto da frequência da diabetes na 
população em geral aumentar com a idade (a distribuição no total dos 189 
doentes desta consulta era a seguinte: menos de 25 anos - 2%; 25 a 34 anos 
- 8%; 35 a 44 anos - 14%; 45 a 54 anos - 23%; 55 a 64 anos - 26%; mais 
de 64 anos - 27%, pelo que não existem diferenças significativas em 
relação à amostra em estudo, embora esta seja ligeiramente mais idosa). 

3.3 - Distribuição por sexos (gráfico 3) 

A esmagadora maioria (84%) eram do sexo feminino, sabendo-se que 
existe apenas uma ligeira maioria de mulheres com diabetes do adulto na 
população geral. Em relação ao concelho de V. N. Famalicão, os dados 
mais recentes que se conseguiram obter (na Administração Regional de 
Saúde de Braga) dizem respeito ao ano de 1989, e referem que nesse ano 
houve um total de 702 primeiras consultas a diabéticos, dos quais 439 eram 
do sexo feminino (63%) e 263 do sexo masculino (37%); no mesmo ano, 
houve ainda 3936 consultas seguintes, das quais 2528 do sexo feminino 
(64%) e 1408 do sexo masculino (36%). Daqui ressalta uma clara 
predominância de mulheres diabéticas a procurarem a consulta, não 
r.nnsp.tniinrln en ohte.r Hadns siifirip.ntes mie. e.xnlimip.m este. far to 
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3.4 - Distribuição por zonas (gráfico 4) 

Podemos considerar que esta amostra de doentes é característica de uma 
população rural, porque, exceptuando os 6 doentes residentes na cidade de 
Famalicão (10% do total), os restantes, ou moravam mesmo no campo 
(43%), ou nas zonas limítrofes de Famalicão, geralmente conciliando um 
emprego no sector secundário (têxtil), ou já reformados (na sua maioria), 
com a actividade agrícola para auto-consumo (este facto tem vantagens, tais 
como um elevado consumo de productos hortícolas e frutos, mas também 
inconvenientes, como por exemplo, tendência a consumir leite de vaca de 
produção própria, provavelmente em más condições higiénicas e com um 
teor em gordura elevado). 

3.5 - Distribuição por habilitações literárias (gráfico 5) 

Com 36% dos doentes analfabetos e 52% apenas com a instrução primária 
(muitas vezes incompleta), existe uma dificuldade aumentada em fazer com 
que as pessoas compreendam e adiram aos regimes alimentares que lhe 
foram propostos, sendo necessário dispor de mais tempo e utilizar uma 
linguagem bastante acessível. O nível económico médio era também baixo, 
facto que foi necessário levar em conta quando da prescrição do plano 
alimentar individual e do aconselhamento alimentar. 

3.6 - Distribuição por tipo de actividade (gráfico 6) 

Poderá ser este um dos responsáveis pelo desiquilíbrio ponderal e 
metabólico desta amostra de doentes, pois quase 70% deles tinham 
actividade sedentária (53%) ou leve, e deram a entender (ao longo da 
consulta, pelas afirmações e reacções dos próprios doentes) que não seria 
com facilidade que iniciariam a prática de exercício físico com 
regularidade, sendo necessária persistência (junto do doente e família) por 
parte de todo o pessoal de saúde para iniciarem esse hábito ( mesmo a este 
nível se colocam problemas culturais, sendo de referir o caso de uma 
doente - que certamente não será um caso isolado - a quem foi aconselhado 
que andasse bastante, e que afirmou não lhe ser possível andar muito na 
rua, pois uma mulher que andasse muito fora de casa era logo vista com 
maus olhos pela comunidade). 
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3.7 - Distribuição por estado nutricional (gráfico 7) 

90% dos doentes tinham peso superior ao recomendado, com 70% de 
obesidades (2 das quais mórbidas), sabendo-se que é este um dos principais 
factores predisponentes à diabetes do tipo II (adulto). Para esta situação 
contribui o tipo de vida sedentário praticado pela maioria dos doentes 
estudados, aliado a um excesso de ingestão calórica diária, reduzido 
número de refeições diárias (3 ou 4 por dia na maioria dos casos, por vezes 
apenas 2), e um certo receio (cultural) de perder peso (que associam a falta 
de saúde). Na população em geral, sabe-se que 80% dos diabéticos são 
obesos ou têm sobrecarga ponderal, logo esta amostra não se afasta da 
média. 

3.8 -Complicações e patologias associadas à diabetes (gráfico 8) 

As complicações mais comumente associadas à diabetes estavam bastante 
representadas neste grupo de doentes, devido à idade relativamente 
avançada da sua maioria, associada ao descontrolo ponderal e metabólico, 
e aos erros alimentares praticados. 

Pude verificar uma correlação entre os que afirmaram preferir os alimentos 
salgados (28% do total) e que tinham hipertensão (38%), enquanto que dos 
que disseram preferir usar pouco sal (20% do total), apenas 16% tinham 
hipertensão (nos 189 doentes da consulta, verifiquei que igualmente 26% 
tinham hipertensão, embora não possua dados suficientes para estabelecer a 
mesma correlação). 

3.9 - Sintomas da diabetes (gráfico 9) 

Novamente, o grande desiquilíbrio metabólico dos doentes desta amostra 
está de acordo com a elevada percentagem que apresentava os vários 
sintomas associados à diabetes (com excepção da anorexia). 
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4 - ESTUDO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA AMOSTRA DE 
DOENTES OBSERVADA 

O reduzido número de casos aos quais foi aplicado o Protocolo de 
Avaliação Nutricional e Alimentar e o escasso espaço de tempo em que 
decorreu este estudo, associado ao facto dos doentes terem sido 
seleccionados (de acordo com critérios já atrás referidos) e não escolhidos 
aleatoriamente, impossibilita que se extraiam conhecimentos novos 
aplicáveis à população em geral. No entanto, é possível chegar a algumas 
conclusões que permitam detectar quais os principais erros praticados por 
estes doentes, e o que deve ser feito para os corrigir. Os dados obtidos 
neste estudo poderão ainda ser relevantes se usados em conjugação com 
outros obtidos em trabalhos similares. 

4.1 - Principais erros alimentares detectados 

Como primeiro erro alimentar praticado por este conjunto de doentes, devo 
referir o reduzido número de refeições (contrariando a dieta fraccionada 
que repetidamente lhes havia já sido recomendada), sendo que apenas 10 
deles faziam 6 refeições por dia e 2 afirmaram fazer 7 ref./dia. Grande 
parte deles concentravam a sua alimentação no almoço e jantar, fazendo 
mais 1 ou 2 refeições bastante ligeiras (gráfico 10). De referir que cerca de 
1/4 dos que afirmaram fazer primeiro-almoço, o reduziam a uma chávena 
de cevada, acompanhada ou não por 1 pão. De referir ainda 2 casos de 
primeiros-almoços constituídos apenas por uma peça de fruta (o consumo 
de fruta isoladamente era, aliás, um dos erros vulgares entre estes doentes, 
com os problemas resultantes da absorção rápida de açúcar que isso 
provoca). Depois do jantar, a maioria já não ingeria mais nada, expondo-se 
a um acrescido risco de hipoglicemia noturna. 

Outro problema que verifiquei foi a grande utilização dos fritos como 
modo de confecção preferido, em detrimento de outras formas de cozinhar 
mais saudáveis, como o grelhado ou na brasa (gráfico 11). 

Em relação à dieta diária média desta amostra de doentes, houve 
alimentos que consegui quantificar (gráfico 12), enquanto que em relação a 
outros, apenas consegui ficar com uma ideia aproximada do seu consumo -
casos do grupo das gorduras que se usam para temperar, do açúcar (e 
refrigerantes, pastelaria, marmelada), da cenoura, do álcool e da água. 
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Fazendo agora uma análise por grupo de alimentos: 

Começando pelo grupo do leite e derivados. 8 dos doentes afirmaram não 
consumir este tipo de alimentos (situação que eu tentei corrigir, tentando 
introduzi-los muito lentamente, começando por yogurte e queijo e passando 
gradualmente ao leite, embora com grande resistência por parte deles, pois 
afirmavam não tolerar esse tipo de alimentos); os restantes, ingeriam, na 
sua maioria (58%), leite meio-gordo - o que é positivo, pois a maioria 
destes doentes recorria excessivamente às gorduras, e tinha uma actividade 
sedentária. O yogurte era consumido por menos de metade dos doentes (em 
parte por factores culturais, pois estes doentes ofereciam uma certa 
resistência - e até desconfiança - em relação aos alimentos que 
consideravam mais sofisticados). O queijo era também consumido por 
menos de metade dos doentes, penso eu que por razões económicas. No 
geral, o consumo de alimentos deste grupo estará, na maioria dos casos, 
dentro dos valores recomendados. 

No grupo das gorduras usadas para tempero ou confecção, verifiquei uma 
preferência notória dos óleos vegetais em relação ao azeite, e das 
margarinas (principalmente de origem animal) em relação à manteiga, 
penso eu que em ambos os casos por razões económicas. Na generalidade, 
os doentes confessaram (conscientes de que estavam a proceder mal !) 
exagerar na utilização deste tipo de gorduras - atendendo até ao 
sedentarismo em que vivia a maioria e ao razoável consumo de carne, 
peixe e ovos -, e o tipo de confecção mais vulgarizado, os fritos, vai 
implicar um sobreaquecimento das mesmas, e consequente transformação 
em fornecedores de ácidos gordos saturados, atendendo até ao facto de (por 
razões económicas, novamente) estas gorduras serem frequentemente 
reaquecidas. O azeite era usado (e muito bem, embora houvesse 
paralelamente um certo abuso na utilização do vinagre) para o tempero de 
saladas e na sopa (em cru). Em relação à banha, apenas 5 doentes 
afirmaram utilizá-la, e em pequena quantidade, logo o seu consumo não era 
significativo. Os erros alimentares atrás expostos contribuem, certamente, 
para o facto de 25% destes doentes apresentarem dislipidemias 
(nomeadamente hipercolesterolemia e HDL baixas), embora esta patologia 
seja associada à diabetes, com os consequentes riscos aterogénicos daí 
resultantes. 

Em relação ao grupo dos principais fornecedores de proteínas de origem 
animal, penso que a sua representação (na globalidade) nesta amostra não 
está HPisiniiiHhraHa temhnra ligeiramente, em e/jrressní enntrihiiindn nara 



um aporte proteico suficiente (80 a 100gr/dia) para suprir um certo 
aumento da conversão de proteínas em hidratos de carbono, problemas 
estes normalmente associados à diabetes desiquilibrada, como é o caso 
deste grupo em estudo. Existe uma predilecção da carne em relação ao 
peixe, proporção esta que importava inverter, dada a menor quantidade de 
gordura do peixe e ao facto do nível económico da camada populacional 
em que esta amostra se integra adquirir preferencialmente as carnes mais 
baratas, que são, na generalidade, as mais gordas. As vísceras eram muito 
pouco utilizadas por estes doentes, e, embora sejam boas fornecedoras de 
proteínas completas no que diz respeito a aminoácidos essenciais, penso 
que o seu consumo não é de estimular, atendendo ao elevado número de 
dislipidemias registadas. 

Passando agora ao grupo dos principais fornecedores de hidratos de 
carbono (cereais, leguminosas secas e tubérculos), não são de registar 
grandes desiquilíbrios, embora se verifique uma certa monotonia de 
hábitos, com um quase monopólio da batata, do arroz e do pão (de trigo 
refinado), em detrimento das leguminosas secas (feijão, grão, ervilhas, 
favas) da broa e do pão de farinhas menos refinadas, que são melhores 
fornecedores de fibras. Houveram ainda doentes que afirmaram consumir 
aquilo a que chamavam "pão para diabéticos", e que, na realidade, era 
apenas pão (por vezes em tostas) feito com farinhas menos refinadas. 
Embora este pão seja mais rico em fibras, vitaminas e minerais, a sua 
designação levava os doentes a pensar que o podiam consumir 
indiscriminadamente, sem controlar a quantidade, e a pagar um preço mais 
elevado. 

Em relação ao açúcar, à excepção de 4 doentes, todos afirmaram utilizar 
edulcorantes artificiais para adoçar os alimentos ou bebidas. No que diz 
respeito à pastelaria, já 30% deles admitiram comer pasteis, na maioria 
sem creme, e esporadicamente. 10 doentes disseram que bebiam 
refrigerantes, pelo menos uma vez por semana, e fora das refeições, o que 
é mais grave. 

No grupo dos produtos hortícolas e frutos, não se detectam grandes erros, 
mas o seu consumo global deverá ainda ser incrementado. Apenas o 
consumo, embora por parte de poucos doentes, de bananas em quantidade 
superior ao recomendado, de uvas ou diospiros (sazonalmente) em excesso, 
e, principalmente, o consumo generalizado de fruta isoladamente, se 
podem apontar como incorrectos. 



No que diz respeito às bebidas, é de salientar o excessivo consumo de 
álcool. 62% dos doentes da amostra em estudo admitiram consumir bebidas 
alcoólicas todos os dias, 64% dos quais mais do que uma vez por dia (ao 
almoço e ao jantar). 8 dos doentes afirmaram ainda consumir bebidas 
alcoólicas às refeições e nos intervalos entre as refeições. É de admitir que 
estes números estejam diminuidos em relação à realidade, visto a reticência 
e o pouco à vontade que verifiquei existir (e até certo ponto considero 
natural) por parte da maioria deles quando eram questionados sobre este 
aspecto, e que os levava, julgo eu, a indicar valores inferiores à realidade. 
O álcool (etanol), para além de todos os malefícios que o seu consumo 
provoca a nível psico-somático e social, e que é escusado estar aqui a 
enumerar, provoca uma hipoglicemia (por vezes severa, mesmo nos 
obesos) por inibir a neoglicogénese hepática durante a oxidação do etanol, 
e potencia a resposta da insulina à glicose, contribuindo para aumentar o 
descontrole metabólico a que estes doentes são tão propensos. Ainda, e 
atendendo à elevada percentagem de obesos em causa, as calorias extra 
fornecidas pelo álcool (7 Kcal/gr) só vêm dificultar todos os esforços feitos 
para normalizar o peso. Quando em conjugação com sulfuniloreias, pode 
fazer aparecer rubor, náuseas e tonturas. Do exposto se conclui da 
vantagem e necessidade de reduzir o consumo de bebidas alcoólicas nesta 
população de diabéticos, consumo esse tão enraizado na cultura popular do 
nosso país. 

Em relação ao café, o seu consumo constituia um hábito para pouco mais 
de metade dos doentes em estudo, que tomavam em média dois por dia, 
depois do almoço e depois do jantar. Não creio que o seu consumo, nestes 
casos, seja de combater, embora se pense que possa ser prejudicial em caso 
de patologia cardíaca (o mesmo acontece em relação ao chá). No entanto, 
verifiquei vários casos que referiam o café como sendo a única ocasião em 
que utilizavam o açúcar para adoçar, sendo de ter em consideração este 
facto. Em relação ao descafeinado (utilizado por poucos destes doentes), 
dados recentes indicam-no como favorecendo a elevação da 
coleresterolemia, pelo que se poderá, como precaução, desaconselhá-lo em 
casos de hopercolesterolemia. 

4.2 - Aspectos positivos da alimentação destes doentes 

Na generalidade, pode-se afirmar que este grupo de doentes escapou, até 
ao momento, a grande parte dos prejuizos que a alimentação dos dias de 
hoje (dos meios mais urbanos) tem trazido às populações, tais como o 
rnnsnmn He alimentos refinaHns em exeessn ronsnmn He alimentos m m 



muitos aditivos, os refrigerantes, os gelados, a alimentação em pizzerias, 
em hamburguer-houses, as refeições apressadas, e toda essa alimentação 
tão divulgada nos e pelos E.U.A. (através de poderosa e eficaz 
publicidade), que tantos prejuizos tem provocado na saúde das populações 
com padrão de vida ocidental. 

Estes doentes, na generalidade, tinham já recebido alguma educação 
alimentar, e estavam cientes de certas regras e hábitos alimentares que 
deviam seguir (embora em muitos casos não as cumprissem), tais como 
evitar os alimentos muito ricos em gorduras (consumir preferencialmente 
leite desnatado, queijo magro, retirar cuidadosamente a pele e a gordura 
subcutânea do frango e do peixe e ter cuidado ao confeccionar os molhos) e 
nunca estar muito tempo sem comer nada, nem fazer refeições "pesadas". 
O açúcar (e refrigerantes, bolos, geleias, etc, assim como todas as bolachas 
que não as de água e sal) era já assumido como alimento proibido para 
eles, e esforçavam-se por reduzir o consumo de sal (embora com grande 
resistência por parte dos outros membros da família, segundo diziam). 

O consumo de ovos estava, a meu ver, correcto (cerca de dois por semana, 
em média), e o consumo de produtos hortícolas era bastante razoável (é de 
referir ainda que a grande maioria dos doentes conservava o hábito de 
tomar sopa de legumes, geralmente duas vezes por dia). O consumo de 
fruta (principalmente maçãs, laranjas, pêras) era também equilibrado (uma 
média de duas peças de fruta por dia). 

O consumo de água era referido por quase todos os doentes como sendo 
bastante elevado (e ainda bem), principalmente nos intervalos das 
refeições. 
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5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Em minha opinião, o principal papel de um nutricionista deverá ser, não 
apenas calcular e determinar qual a alimentação que determinada pessoa 
deve praticar (quer esteja doente ou saudável), e limitar-se a transmitir-lhe 
essa informação, mas sim, através de um trabalho demorado e dedicado, 
conseguir que as alterações que pretende introduzir nos hábitos alimentares 
sejam de facto efectivas, e esses novos hábitos sejam depois transmitidos 
às novas gerações. 

E uma missão difícil, pois a alimentação constitui um aspecto de tal forma 
básico e interiorizado em todos nós que dificilmente é alterada. Acontece 
muitas vezes que as pessoas aprendem e aceitam quais as mudanças 
alimentares que devem levar a cabo, mas acabam por não as implementar 
na sua vida quotidiana, ou então fazem-no apenas de forma passageira, o 
que acaba por não produzir praticamente nenhuns resultados. 

O pessoal médico não dispõe do tempo necessário nem da formação 
específica para actuar completamente nesta área, onde o êxito implica uma 
mudança de hábitos culturais e familiares sempre muito difícil e morosa 
(Isto reflecte-se, por exemplo, no aumento de peso que geralmente 
acompanha a introdução da insulinoterapia nos diabéticos do tipo II; o que 
acontece, provavelmente, e entre outros factores, é que subsiste erro 
alimentar não detectado ou não corrigido, isto é, não se esgotaram todas as 
hipóteses da nutrição antes de se introduzir a insulina). 

Devemos ter ainda sempre presente que a alimentação constitui também um 
prazer, que não deve ser retirado com regimes alimentares muito severos, 
sob pena de não se conseguirem resultados. Acresce ainda o facto de que 
os interesses da indústria alimentar nem sempre coincidirem com os da 
alimentação racional e aquela, apoiada no poder reconhecidamente 
persuasor da publicidade, constitui muitas vezes mais um obstáculo à nossa 
missão. 

Não quero deixar de referir o interesse de que se revestiu para mim este 
estágio, pela possibilidade que me proporcionou de adquirir prática no 
contacto com os doentes e adquirir novos conhecimentos, nomeadamente 
no que diz respeito à diabetes. Quero acrescentar ainda a boa receptividade 
que tive, quer por parte dos doentes, quer por parte dos médicos, sendo 
apenas de lamentar a inexistência neste hospital (como em tantos outros 
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neste país) de um serviço de nutrição organizado, necessidade essa 
reconhecida por todos os profissionais de saúde com quem contactei. 
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