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Diabetes 
P O R  G O R D O N  B O T T I N G ,  D R P H ,  C H E S ,  C F C

T
odos os anos o Menu 
do Mordomo traz-nos 
um questionário! Para o 
questionário de 2017, escolhi 

um tema relacionado com a mordomia na 
saúde. Todos temos de ser bons mordomos 
da nossa saúde para que possamos viver a 
vida abundante que Deus tem em mente para nós.
 O que sabe sobre a diabetes? Quando eu estudava na 
Universidade de Loma Linda, no início dos anos 80, a diabetes não 
se encontrava entre as 10 principais doenças crónicas nos Estados 
Unidos. No entanto, mais de 35 anos depois, está na lista das 10 
principais causas de morte nos Estados Unidos.1 Um dia, poderá 
chegar ao topo da lista. Em vários condados da Califórnia, mais de 
40 por cento da população tem pré-diabetes ou diabetes Tipo 2!2 
Isto não é um bom sinal para o futuro!
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Diabetes Coalition of 
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Hoje e Amanha

6. Resposta: a (Os cientistas estão atualmente a identificar vários subtipos da diabetes
Tipo 1 e Tipo 2. Alguns estão a referir-se à doença de Alzheimer como diabetes Tipo 3.)
Fonte: Gebel, Erika, “The Other Diabetes: LADA, or Type 1.5.” Diabetes Forecast, May
2010, www.diabetesforecast.org/2010/may/the-other-diabetes-lada-or-type-1-5.html.
Fonte: Eliaz, Isaac. “Alzheimer’s: Is It ‘Type 3’ Diabetes?” Bottom Line Inc., Nov. 1, 2013,
bottomlineinc.com/health/memory/alzheimers-is-it-type-3-diabetes.

7. Resposta: b (Esta é a estimativa mais baixa, por isso poderá
ser superior.) 
Fonte: Tucker, Miriam E. “Gestational Diabetes Affects 1 in 20
Pregnancies.” Diabetes Forecast, Oct. 2014, www.diabetesfore-
cast.org/2014/10-oct/gestational-diabetes-affects.html.

8. Resposta: c (Resposta d é o resultado ideal para alguém que
não tem diabetes.)
Fonte: “Understanding a Type 2 Diabetes Diagnosis.” www.

healthline.com/health/type-2-diabetes/diagnosis#tests-and-diagnosis3.

9. Resposta: a (Num estudo feito na Nova Zelândia, os primogénitos eram, em média, 21
por cento menos sensíveis à insulina em comparação com os seus pares, colocando-os 
num risco mais elevado de contraírem diabetes.)
Fonte: “Birth Order and Diabetes Risk.” The Week, March 2013.

10. Resposta: b (Para alguns fumadores, d é a resposta correta.)
Fonte: “The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the
Surgeon General.” Jan.17, 2014, www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-
-progress.

11. Resposta: a
Fonte: Berkeley Wellness Letter, University of California, Berkeley, Nov. 2006.

12. Resposta: b (Aqueles que têm níveis mais elevados de vitamina C no sangue tinham
cerca de 60 por cento de risco inferior—d!)
Fonte: Berkeley Wellness Letter, University of California, Berkeley, Nov. 2008.

13. Resposta: c (Se a sua tensão arterial está abaixo de 120/75, então d seria a percenta-
gem correta.) 
Fonte: Lyon, Lindsay. “High Blood Pressure and Higher Diabetes Risk Go Hand in Hand.” 
Orlando Sentinel, Feb. 17, 2008, articles.orlandosentinel.com/2008-02-17/entertain-
ment/bpdiabetes_1_blood-pressure-higher-diabetes-risk-develop-diabetes.

14. Resposta: c (Entre 1997-1998 e 2003-2004, a taxa de mortalidade entre as pessoas
com diabetes nos Estados Unidos baixou 23 por cento. Esta estatística inclui uma queda
de 40 por cento nas mortes causadas por 
doença cardíaca!) Fonte: “Good Diabetes
Care Increases Life Span.” Diabetes Fore-
cast, Aug. 2012, www.diabetesforecast.
org/2012/aug/good-diabetes-care-in-
creases-life-span.html.
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U m a  m i s c e l â n e a  d e  i d e i a s  p r á t i c a s
para o ajudar a ser um melhor mordomo.

O Menu do Mordomo

A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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1. Quantas pessoas nos 
Estados Unidos têm 
diabetes?
a. 10 milhões
b. 15 milhões
c. 22 milhões
d. 29 milhões

2. Qual é o custo estimando 
resultante da diabetes nos 
Estados Unidos?
a. 153 mil milhões
b. 174 mil milhões
c. 245 mil milhões
d. 354 mil milhões

3. Quantos Americanos têm 
diabetes ou pré-diabetes?
a. 70 por cento
b. 50 por cento
c. 35 por cento
d. 28 por cento

4. A nível mundial, quantos 
têm diabetes?
a. 380 milhões
b. 321 milhões
c. 286 milhões
d. 246 milhões

5. Quais são os sintomas 
típicos da diabetes Tipo 2?
a. sede
b. infeções fúngicas
vaginais
c. urinar frequentemente
d. perda de peso
inexplicável
e. todos os mencionados

6. O que é a diabetes Tipo 
1.5?
a. diabetes autoimune
latente nos adultos
b. diabetes gestacional
c. doença de Alzheimer
d. Tipo 1 sem
dependência de insulina

7. Quantas grávidas nos 
Estados Unidos poderão 
ter diabetes gestacional?
a. 1 em 15
b. 1 em 20
c. 1 em 30
d. 1 em 40

8. Que resultado de um teste 
de glicemia plasmática 
em jejum confirma que a 
pessoa tem diabetes?
a. 200 mg/dl
b. 140 mg/dl
c. 126 mg/dl
d. 95 mg/dl

9. Qual é o filho que tem um 
risco mais elevado de contrair 
diabetes?
a. o primeiro
b. o segundo
c. o do meio
d. o último

10. Para os atuais fumadores, 
qual é a percentagem do 
risco acrescido de contrair 
diabetes?
a. 63 por cento
b. 54 por cento
c. 23 por cento
d. 14 por cento

11. Quem tem risco mais elevado 
de acabar por contrair 
diabetes Tipo 2?
a. pessoas que ganham 
peso entre os 25-40 anos
b. pessoas que ganham 
peso entre os 40-55 anos

12. As pessoas que comem frutas e vegetais ricos 
em vitamina C têm ____ por cento menos de 
probabilidade de contrair diabetes durantes os 
próximos12 anos.
a. 10 
b. 22
c. 34 
d. 60

13. Mesmo que não tenham excesso de peso, que 
percentagem de mulheres com hipertensão arterial 
(de pelo menos 140/90) tem probabilidade de contrair 
diabetes?
a. 20,6 por cento
b. 14,7 por cento
c. 9,4 por cento
d. 1,4 por cento

14. Devido à melhoria dos cuidados prestados a quem tem 
diabetes, a taxa de mortalidade entre as pessoas com 
diabetes baixou ___ por cento durante um período de 
seis anos.
a. 5 por cento
b. 12 por cento
c. 23 por cento
d. 40 por cento

Responda ao 
questionário e 
veja o que sabe 
sobre a diabetes. 
Provavelmente, 
também irá aprender 
alguma coisa.

Respostas
1. Resposta: d
Fonte: “Diabetes Latest,” www.cdc.gov/features/diabetesfactsheet.

2. Resposta: c (Esta quantidade equivale às despesas médicas totais, o trabalho perdido e os salários de 2012.
Em 2007, a resposta teria sido b.)
Fonte: “Diabetes Latest,” www.cdc.gov/features/diabetesfactsheet.

3. Resposta: b
Fonte: Glatter, Robert. “Half of Adults in The U.S. Have Diabetes or Pre-Diabetes, Study Finds.” Forbes, Sept. 8,
2015, www.forbes.com/sites/robertglatter/2015/09/08/50-percent-of-adults-in-u-s-have-diabetes-or-pre-dia-
betes-study-finds/#79d8fa8447bd.

4. Resposta: d (Estima-se que dentro de 10 anos a resposta será a.)
Fonte: McCoy, Krisha. “How Diabetes Became an Epidemic.” Everyday Health, Nov. 3, 2009, www.everydayhealth.
com/diabetes/type2/the-diabetes-epidemic-in-a-nutshell.aspx.

5. Resposta: a e c (Estes são os sintomas mais comuns, juntamente com visão desfocada e sentir cansaço sem
qualquer razão. Contudo, b e d também são sintomas, por isso se escolheu e, também está certo.)
Fonte: Richmond, Mardi. “35 Things Everyone Should Know about Diabetes,” Journeyworks Publishing, 2008
edition.
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