
Tal como a alimentação da qualquer pessoa saudável, a alimentação das 

pessoas com diabetes deve ser equilibrada e variada, que permita obter 

prazer nas suas refeições. A Alimentação Mediterrânica representa um 

padrão alimentar saudável, que contribui para um melhor controlo me-

tabólico e do peso corporal.  

Alguns princípios alimentares a relembrar: 

 Consumo frequente de pescado; 

 Consumo pouco frequente de carne vermelha; 

 Ingerir mais fruta e legumes; 

 Usar azeite como principal fonte de gordura; 

 Consumo de produtos da região na sua época; 

 Optar por produtos pouco processados; 

 Reduzir o consumo de sal e utilizar ervas aromáticas para temperar. 

 

Para variar a sua alimentação e inspirar as suas refeições, consulte os 

exemplos das receitas saudáveis e irresistíveis. Para verificar os seus 

conhecimentos sobre alimentação para cuidar e prevenir a diabetes cli-

que aqui.  

 

 

5 COMPONENTES DA 
SAÚDE DA PESSOA 
COM DIABETES 

 

Alimentação saudável 

Atividade física 

Saúde emocional 

Prevenção e controlo 

das complicações asso-

ciadas 

Literacia em saúde  

 

DIA MUNDIAL DA 

DIABETES 

SIGA  AOS PRINСÍPIOS DA ALIMENTAÇÃO  

SAUDÁVEL  

Cumprir as recomendações do profissional de saúde é essencial para a saúde 

das pessoas com a diabetes.  Para ajudar a controlar a sua doença não se es-

queça os seguintes princípios. 

https://apdp.pt/aprender-a-comer-bem/alimentacao-mediterranica-e-diabetes/
https://apdp.pt/nutricao/receitas/
https://controlaradiabetes.pt/ferramentas-educacionais/quiz-diabetes-e-alimentacao
https://controlaradiabetes.pt/ferramentas-educacionais/quiz-diabetes-e-alimentacao


PERCURSOS 

1. Corredor Ecológico—9000 m, 

grau de dificuldade baixo/médio  

2. Percurso Amarelo—2000 m, grau 

de dificuldade intermédio  

3. Percurso Pedestre do Regadio de 

Ponte Ferreira—3000 m,  

4. Percurso Vermelho-3200 m  

 

ROTEIROS  

 

1. Roteiro da Arquitetura Religiosa 

2. Roteiro do “Grão ao Pão”  

3. Roteiro da Lausa  

 

 Geralmente recomenda-se pelo menos 30 minutos por dia de atividade 

física moderada, durante a maioria dos dias da semana. Para diminui-

ção de peso, às pessoas que têm diabetes, é aconselhado  aumentar a 

continuidade da prática até 60 minutos de exercício moderado ou até 1 

hora e 30 minutos de exercício ligeiro.  

 No entanto, qualquer atividade física em qualquer volume traz benefí-

cios, por isso escolha a que mais gosta e com intensidade mais confortá-

vel. O mais importante é começar a agir.  

 A marcha rápida é um dos exemplos da atividade física acessível para 

todos, que não precisa dos recursos adicionais. No município de Valon-

go há vários percursos e roteiros, que permitem fazer os passeios a pé, 

disfrutando paisagens naturais ou descobrindo lugares históricos.    

 Antes de iniciar a sua atividade física fale com o seu médico para ajustar 

os exercícios planeados à sua condição de saúde. Além disso, se neces-

sário, antes de qualquer atividade física, não se esqueça a controlar o 

seu nível glicémico, que não deve ser inferior a 100 mg/dL. Quando 

praticar exercício tenha sempre consigo uma merenda que contenha 

hidratos de carbono de absorção rápida (açúcar/ pastilhas de glucose / 

gel de glucose), para o caso de um baixa do nível glicémico. 

Os níveis de stress elevados podem provocar alterações nos seus níveis 

de glicemia (açúcar no sangue).  

Escolha as estratégias mais apropriadas para si para ajudar a lidar com 

o stress (relaxamento, atividade física, adesão ao grupo de apoio) e/ou 

fale com o seu médico.   

ESTEJA ATENTO/A  À SUA SAÚDE EMOCIONAL  

MEXA-SE SEMPRE QUE POSSÍVEL 

https://www.cm-valongo.pt/pages/436


CUIDE A SUA SAÚDE FÍSICA  

As pessoas com diabetes podem viver uma vida ativa, longa e saudá-

vel, se forem diagnosticadas e tratadas correctamente. Para evitar as 

complicações: 

 Mantenha valores de glicemia o melhor controlados possível  

 Mantenha o seu colesterol e a pressão arterial controladas 

 Não se esqueça de fazer anualmente o rastreio de retinopatia 

diabética  

 Observe diariamente e cuide do seu pé   

 Mantenha o peso corporal saudável  

 Limite o consumo de bebidas alcoólicas  

 Não fume  

MANTENHA-SE INFORMADO/A SOBRE             

DIABETES 

Mantenha-se informado sobre controlo e gestão da diabetes  para per-

ceber melhor a sua doença e saber melhor as estratégias de controlo,   

(para verificar os seus conhecimentos sobre diabetes clique aqui).  

 

Tenha cuidado com as informações que circulam na rede Internet, pro-

cura a informação nas fontes fiáveis tal como linhas de apoio ou recur-

sos informativos na área de diabetes (link 1, link 2, link 3).  

 

Utilize a oferta educativa e formativa existente destinada a pessoas com 

diabetes e seus familiares, promovida pela Associação Protectora de 

Diabéticos em Portugal.    

CUIDADOS DE SAÚDE DE 

VALONGO  EM TEMPO DE 

COVID-19 

 

Antes de se dirigir à sua Unidade 

de Saúde telefone ou envie e-

mail para agendamento de 

consulta.  

 

Para pedir a sua medicação 

habitual envie um mail à unida-

de de saúde ou ligue para a Linha 

Municipal de Apoio nº 800 

105 700 (gratuito), onde o 

ajudaremos a fazer o pedido.  

 

RECURSOS ÚTEIS 

A Linha Saúde 24 (800 24 24 

24) pode ser usada como apoio para 

qualquer situação relacionada com a sua 

saúde e não somente em caso de suspeita 

de COVID-19.  

Associação Protectora dos 

Diabéticos em Portugal  

 

Controlar a diabetes—site com 

informação sobre prevenção, 

controlo e tratamento da Diabetes 

 

Diabetes365 - recurso informativo 

criado para aumentar a literacia 

sobre a diabetes 

  

http://metis.med.up.pt/index.php/Cuidados_a_ter_com_o_seu_colesterol
http://www.arsnorte.min-saude.pt/ratreios/retinopatia-diabetica/
http://www.arsnorte.min-saude.pt/ratreios/retinopatia-diabetica/
https://www.usfvalongo.com/documentos/edu/pe_diabetico.pdf
https://www.diabetes365.pt/prevenir/peso-saudavel-imc-diabetes/
https://controlaradiabetes.pt/ferramentas-educacionais/quiz-diabetes
https://apdp.pt/
https://apdp.pt/apdp/
https://controlaradiabetes.pt/
https://www.diabetes365.pt/diabetes-365o/
https://apdp.pt/formacao/cursos-para-pessoas-com-diabetes/
https://apdp.pt/diabetes/abc-da-diabetes/
https://apdp.pt/diabetes/abc-da-diabetes/
https://controlaradiabetes.pt/
https://www.diabetes365.pt/diabetes-365o/

