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Pontos importantes a favor 

•  Doenças crónicas como diabetes, obesidade 
e dislipidemia : aconselhamento dietético. 

•  Têm elevada prevalência e a maior parte é 
assistida pela MGF. 

• Os médicos de família raramente têm tempo 
ou conhecimentos técnicos em nutrição 
suficientes, para aconselhar os doentes 



Importância da nutrição 

•  Nutrição -  papel importante na prevenção e 
na gestão de muitas doenças que são causa de 
morbilidade e mortalidade elevadas. 

• Estas doenças, assistidas na MGF, são as DCV, 
a diabetes e a obesidade. 



Nutricionistas  

• Especialistas 

• Conhecimentos na área da alimentação e da  
nutrição 

• Treino 

• Implantação pequena para a importância da 
função do nutricionista. 



• Obesidade- doença crónica/ múltiplas co-
morbilidades. 

• Prevenir a obesidade /diabetes. 

• Perdas de peso moderadas - benefícios. 

• Dificil; prevenir a recidiva. 

• Educação alimentar: individual, colectiva. 

Obesidade 



História natural da obesidade 

Eckel R. Diabetes Care 2011 

Período prioritário de intervenção 



 



 



 Tratamento da obesidade 

• Importância do nutricionista. 
• Dificuldades da terapêutica farmacológica. 

 
• Cirurgia bariátrica:  
• Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Interventions for the 

Treatment of Overweight and Obesity in Adults. 

 
 

• Análogos do GLP-1  GLP-1:  
– Saxenda; glucagon-like peptide-1 receptor agonist; liraglutide; obesity; 

weight loss                                         

• Combater a obesidade é lutar contra a diabetes e outras doenças. 



Obesidade e diabetes 

• Relação obesidade/diabetes tipo 2: 

 
–  Todos os obesos desenvolvem diabetes tipo 2 ? 

– Obesidade e IR - descompensação da célula beta;  

– As medidas de prevenção da obesidade reduzem 
a incidência de DM2.Em quanto? 

– Melhorando o conhecimento sobre a relação 
entre obesidade e DM2 pode ajudar avanços 
efectivos e intervenções custo-efectivas nesta 
área. 



 Excesso de peso- factor de risco para 
DM2 

• Citocinas pró-inflamatórias ( TNF e IL-6), IR, 
alteração do metabolismo lipídico e processos 
celulares como disfunção mitocondrial e stress 
do retículo endoplasmático. 

• Interacções complexas, não claramente 
definidas a importância de cada uma. 



 Obesidade e DM2 

• Obesidade – induz IR e falência da célula beta- há 
um defeito comum? 
 

• A  “unified field theory” coloca algumas questões  
• Por exemplo: como é que os defeitos que 

favorecem o aumento progressivo do peso e as 
alterações metabólicas contribuem para a 
descompensação da célula beta? 

• ? Exposição celular a concentrações de 
nutrientes excedendo as necessidades 
energéticas??? 



Hamilton Health Service Organization 
Nutrition Program 

• Quatro objectivos: 

• Aumentar o acesso aos doentes dos cuidados 
primários aos serviços da Nutrição. 

• Expandir o âmbito dos serviços da Nutrição ( 
prevenção e tratamento) disponíveis nos cuidados 
primários. 

• Estreitar as ligações entre cuidados primários e 
programas de nutrição dos hospitais e comunitários. 

• Aumentar o conhecimento dos médicos de família 
sobre Nutrição e na forma de lidar com problemas 
nutricionais. 



Tempo dispendido pelos nutricionistas 
em actividades clinicas directas -HHSONP 



Colaboração com os médicos de 
família 

• MF e Nutricionistas envolvidos activamente nos cuidados 
aos doentes- discussão e revisão de casos. 
 

• Os nutricionistas aconselham e dão assistência que pode 
ser generalizada a outros doentes como responder a 
questões sobre nutrição e follow-up de doentes 
observados anteriormente. 

• Este modelo de EDUCAÇÃO  deve ser   integrado num 
horário determinado e deve ser breve. 

• Os nutricionistas devem trabalhar com os médicos de 
família no sentido de desenvolver actividades práticas que 
facilitem o cuidado aos doentes, tais como um sistema de 
callback para monitorizar o progresso dos doentes. 



Programas de prevenção 

 
• A integração dos nutricionistas nos cuidados primários 

permite a oportunidade de intervenção em fase precoce 
nos problemas relacionados com nutrição.  
 

• Por exemplo identificar e prevenir a obesidade na criança e 
na adolescência. Programa prioritário. 

• IMC crianças e adolescentes. 
• Questionário de hábitos alimentares e de actividade física. 

 
• Aconselhamento alimentar incluindo a família. Follow-up. 



Outras actividades 

• Reuniões mensais: 
– Discutir problemas 

– Aprender com experiências 

– Partilhar recursos 

– Participar em actividades educacionais. 

– Preparar materiais sobre educação nutricional 

– Preparar grupos para educação. 

– Organizar cursos de formação e desenvolvimento 
para nutricionistas 



Equipa central de gestão 

• Funções de coordenação 

• Recrutamento de nutricionistas 

• Avaliação do desenvolvimento do programa 

• Desenvolvimento, implementação e 
monitorização do programa. 



Referenciação  

• O médico de MGF referencia para o 
nutricionista com informações como , ex: 

– Principal razão da referenciação. 

– Peso, estatura,glicemia, PA, etc. 

– Contagem dos HC 

– Tabaco, actividade física e consumo de álcool. 



Principais casos de referenciação - 
HHSONP 



Conclusões  

 

• O trabalho em equipa entre nutricionistas e 
médicos de família melhora e complementa a 
actividade do médico na gestão dos problemas 
de nutrição ( Diabetes, obesidade etc). 

• Melhora a gestão de muitos problemas médicos, 
melhora o acesso à nutrição, reduz tempos de 
espera, ajuda o médico na gestão dos problemas 
nutricionais. 
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