
Tenho diabetes e hipertensão arterial

A hipertensão e a diabetes são duas doenças que aumentam o risco de acidentes cardiovasculares. Quando estão

associadas, o risco aumenta de forma sinérgica e é necessário tratar as duas doenças.

Tenho hipertensão e diabetes, quais são os riscos para a minha saúde?

A hipertensão e a diabetes têm efeitos nefastos sobre as artérias, o coração, os rins, os olhos e o cérebro. Quando as doenças

surgem associadas, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares (enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral...) aumenta

consideravelmente.

Qual das duas doenças devo tratar prioritariamente?

Deve dar tanta importância a uma como à outra e tomar os medicamentos que lhe tiverem sido prescritos.

Entre que valores deve estar a minha tensão arterial?

O objectivo é que a sua tensão arterial seja inferior a 140/80 (mmHg). Se conseguir fazer baixar a sua tensão arterial para valores

inferiores aos acima referidos, conseguirá reduzir de forma importante o risco de complicações cardiovasculares. Por isso é

indispensável tomar todos os dias os medicamentos prescritos.

Quais são os conselhos para o meu regime alimentar e um estilo de vida saudável?

Tenho diabetes e hipertensão arterial

Deixe de fumar:

* Para deixar de fumar deve procurar ajuda. Não hesite em tomar um substituto de nicotina à sua escolha. Existem

programas de acompanhamento e, se for necessário, medicamentos que diminuem a sensação da falta do tabaco.

* Vigie a sua alimentação: Faça sempre três refeições por dia para repartir convenientemente a energia e o aporte de

açúcares lentos (cereais integrais, pastas e arroz integral), para evitar grandes variações da taxa de açúcar no sangue.

Em cada refeição deve ingerir a quantidade adequada de lípidos, glúcidos e proteínas. Junte sempre legumes e

feculentos. Ingira alimentos com pouco sal e não adicione sal quando se sentar à mesa. Evite consumir produtos

açucarados (artigos de pastelaria, compotas, açúcar mel). Reduza o seu consumo de álcool para dois copos de vinho tinto

por dia e aumente o seu consumo de legumes e fruta. Deverá ter em atenção que certos frutos são mais açucarados do

que outros.

* Pratique actividade física com regularidade: Concretamente, recomenda-se a prática de exercícios de resistência ao seu

ritmo (marcha rápida, natação, ciclismo, jogging...), durante pelo menos 30 minutos seguidos, três vezes por semana,

sendo o ideal 2 h 30 por semana.

* Tome atenção ao seu peso: Se tiver peso excessivo, a perda de 10 % do seu peso permitirá diminuir de forma importante
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a tensão arterial, o que facilitará o tratamento da sua diabetes.

A minha hipertensão é uma complicação da minha diabetes ou é o contrário?

A hipertensão é efectivamente uma das complicações de uma diabetes mal equilibrada. A vigilância da tensão arterial faz parte do

acompanhamento da diabetes.

A hipertensão pode igualmente coexistir com a diabetes tipo II sem ter sido directamente a sua causa, porque estas duas doenças

são influenciadas por factores comuns: o peso excessivo, o sedentarismo e a idade.

Cuidar da sua hipertensão é tão importante como tratar a sua diabetes. Cada tratamento prescrito é importante. É preciso aprender

a gerir estas duas doenças ao mesmo tempo. O acompanhamento regular dos tratamentos obrigatoriamente associado a um estilo

de vida saudável tem um efeito benéfico sobre as duas doenças e diminui o risco de acidentes cardiovasculares graves.
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