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Gosto, Projeto Educativo de Prevenção da Diabetes  

 

 

A diabetes mellitus é um problema de saúde pública em crescimento e 

com impacto a nível mundial e nacional, o que afeta seriamente os 

recursos em saúde. A diabetes foi responsável por 12% dos gastos em 

saúde em 2015, provocando 5 milhões de mortes. 

A cada seis segundos morreu uma pessoa por diabetes.  

Em 2015 a prevalência estimada da Diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 

20 e os 79 anos (7,7 milhões de indivíduos) foi de 13,3%. A esta data 1 em cada 11 adultos tinha Diabetes e 

estima-se que em 2040, 1 em cada 10 adultos (642 milhões) terá Diabetes. 

Verifica-se a existência de uma diferença estatisticamente significativa na prevalência da Diabetes entre os 

homens (15,9%) e as mulheres (10,9%), sendo que existe um forte aumento da prevalência da Diabetes com 

a idade, mais de um quarto das pessoas entre os 60-79 anos tem Diabetes. 

A prevalência da Diabetes nas pessoas obesas (IMC› = 30) é cerca de quatro vezes maior do que nas pessoas 

com IMC normal (IMC ‹25). (Relatório anual do observatório nacional da diabetes - ed.2016) 

O programa “Não à Diabetes” promovido pela Fundação Gulbenkian visa responder ao desafio que a 

Diabetes representa em Portugal e pretende suster o crescimento da incidência da diabetes. Após a 

implementação de avaliação de risco da diabetes, os utentes com mais de 18 anos e identificados com 

moderado, alto e muito alto risco de desenvolverem diabetes tipo 2 são convidadas pelo seu medico de 

família a participar no projeto GOSTO, um projeto educativo para prevenção da Diabetes que tem como 

finalidade incentivar os participantes para a adoção e manutenção de estilos de vida saudável, diminuindo 

assim o risco e evitando o aparecimento da Diabetes. No Aces Porto Oriental o projeto está a ser 

desenvolvido pela UCC Campanhã. 

A implementação do projeto Gosto será feita ao longo de um ano com a realização de 7 sessões em grupo 

onde pretendemos promover a aquisição de conhecimentos e competências. Ao longo destas sessões são 

trabalhadas temáticas como a motivação, a criação de um plano de atividade física e de alimentação, entre 

outras. 
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A referenciação para o projeto deve ser feita pelo seu médico de família após: 

 verificado o risco de vir a desenvolver a diabetes, e este apresentar o score de moderado, alto ou 

muito alto risco 

 inclusão do utente na iniciativa “Não à Diabetes”,  

 realizados os MCDT`s (Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica) sugeridos no Clínico 

para confirmação do risco de desenvolver a Diabetes, 

 confirmado o risco o utente deve ser referenciado por referenciação interna no Clínico ao projeto 

Gosto. 

 

Acreditamos que na resposta a este problema de grandes dimensões só o trabalho conjunto que vise o 

empoderamento do utente trará resultados efetivos com impacto real na sua qualidade de vida. 

 

 

 

Mónica Martins, Enfermeira Comunitária UCC Campanhã 

Vitória Leal, Coordenadora UCC Campanhã 

 


