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Proposta de Ação Estratégica para 
a Convocatória 2017 

 
  

Área da Saúde: Investigação da 
diabetes, sobrepeso e obesidade na 
Ibero-América: desenvolvimento de 
tecnologias para prevenção, 
diagnóstico e tratamento 
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ÁREA 2 SAÚDE 
 

OBJETIVOS E IMPACTO DA PROPOSTA 



	 Proposta	de	Projeto	Estratégico	
Investigação	da	Diabetes	e	Obesidade	

	

	
	 Programa	CYTED	

	
	

3	
	

A. - RAZÕES HISTÓRICAS (ligação com ações previamente financiadas pela Área) ou 
CONJUNTURAIS (Cumprimento das recomendações e conclusões do Comité de Áreas e 
Instrumentos, ou dos Documentos de Focalização aprovados pela Assembleia Geral) que 
justificam a escolha da temática.  
A área de Saúde do CYTED desenvolveu convocatórias de redes temáticas em problemas de 
saúde de grande impacto na população de países ibero-americanos. Nas últimas convocatórias foi 
dado ênfase a uma melhoria das condições gerais de saúde da população da Ibero-América 
potenciando o desenvolvimento, avaliação, utilização e transferência de modernas tecnologias, 
inovações e recursos humanos nos âmbitos relacionados com doenças infecciosas, saúde pública 
e epidemiologia, biotecnologia médica, doenças crónicas e degenerativas, produtos diagnósticos, 
terapêuticos, e outros produtos profiláticos e através da sinergia entre os participantes, que 
atendem as numerosas necessidades decorrentes da diversidade ambiental e do índice de 
desenvolvimento entre os diferentes países. Como exemplo destas atividades, presentemente, o 
CYTED está na vanguarda do estabelecimento de redes que atendam doenças virais emergentes 
na região ibero-americana.  
  
Um dos problemas de saúde de maior impacto a nível mundial é o sobrepeso, a obesidade e as 
suas consequências para a saúde, entre as que destaca a diabetes. Dentro das doenças crónicas, 
a diabetes tipo 2 (DM-T2) é uma doença com uma prevalência muito elevada nos nossos países. 
De acordo com a OMS, no ano 2014 existiam cerca de 422 milhões de adultos no mundo afetados 
pela DM-T2, quando em 1980 eram cerca de 108 milhões as pessoas afetadas por esta doença. A 
prevalência mundial (normalizada por idades) da diabetes quase duplicou desde 1980, passando 
de 4,7% para 8,5% na população adulta. A progressão desta doença está associada a 
complicações graves a nível do coração, artérias, olhos, danos renais e no sistema nervoso. 
 
O sobrepeso e a obesidade (acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode ser prejudicial 
para a saúde) constituem um problema de saúde de grande impacto a nível mundial. De acordo 
com a OMS, em 2014, mais de 1900 milhões de adultos com 18 ou mais anos tinham sobrepeso, 
dos quais, mais de 600 milhões eram obesos. 39% das pessoas adultas com 18 ou mais anos 
tinham sobrepeso, e 13% eram obesas. Mais dramático ainda é que 41 milhões de crianças 
menores de cinco anos tinham sobrepeso ou eram obesos. A nível ibero-americano o sobrepeso e 
a obesidade constituem um importante problema de saúde de pública com repercussão não só na 
saúde da população mas também no enorme investimento realizado pelos estados para atender 
esta doença e as suas complicações. Valores da OMS mostram a elevada prevalência de 
obesidade e diabetes nos países ibero-americanos: mais de 50% da população sofre de 
sobrepeso (México 63,4%, O Salvador 53,5%, Espanha 65,6%, Venezuela 61,3%, Brasil 54,2%) e 
mais de 20% de diabetes (México 27,6%, O Salvador 20,1%, Espanha 26,5%, Venezuela 24,3%, 
Brasil 20,1%). A obesidade e o sobrepeso são uma das causas fundamentais da diabetes. Por 
isso, é necessário estabelecer mudanças imediatas na análise e no estudo epidemiológico desta 
doença visando reduzir as consequências da diabetes. 
 
O objetivo da criação de um projeto prioritário é convocar para a participação de equipas 
multidisciplinares constituídas por institutos de investigação, universidades, entidades 
governamentais e empresas para promover a investigação científica, desenvolvimentos e geração 
de novos produtos que permitam conhecer dados de prevalência, mortalidade, fatores de risco e 
disponibilidade de grupos de investigação que permitam estabelecer políticas de prevenção e 
tratamento, medicamentos disponíveis, novas alternativas terapêuticas, técnicas e procedimentos 
básicos para a prevenção, diagnóstico e tratamentos da diabetes e obesidade. 
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B. - OBJETIVOS  
Objetivo Geral: Apoiar a investigação da diabetes, sobrepeso e obesidade visando 
contribuir para o conhecimento destas doenças, a formação de recursos humanos e a 
transferência de tecnologias na região Ibero-Americana. 
 
Objetivos Específicos:  

• Integrar equipas multidisciplinares de investigação para o estudo da diabetes, 
sobrepeso e obesidade em países da Ibero-América 

• Desenvolver estudos epidemiológicos em torno da diabetes, sobrepeso e 
obesidade.  

• Conhecer as capacidades de I+DDT+i para a investigação da diabetes.  
• Desenvolver projetos-piloto em países da região que permitam aplicar estratégias 

para a prevenção da diabetes: desde a escola até os meios sociais. 
• Identificar marcadores de risco (por exemplo: genéticos, bioquímicos ou clínicos) 

com potencial aplicação no diagnóstico ou na prevenção de doenças infecciosas, 
crónicas, degenerativas e genéticas. 

• Fomentar a inovação tecnológica para o desenvolvimento de kits, tratamentos e 
estudos epidemiológicos na diabetes 

• Identificar novos agentes de origem natural ou sintéticos de utilidade potencial 
para a prevenção e tratamento da diabetes, sobrepeso e obesidade. 

 
C. - IMPACTO ESPERADO (Científico, Inovação, Comercial, .......)  
 
Este projeto estimularia a investigação e desenvolvimento de tecnologias para atender a 
população que sofre de diabetes, sobrepeso e obesidade na região. Os resultados deste 
projeto não só beneficiariam diretamente milhões de pessoas nos países ibero-
americanos, mas também produziriam o empoderamento de novos conhecimentos sobre 
hábitos alimentares e estas doenças na sociedade. Além disso, seria possível 
estabelecer grupos de investigação de alto nível em diabetes, sobrepeso e obesidade. 
Adicionalmente, o consumo das dietas tradicionais das regiões, frequentemente mais 
saudáveis seria incentivado, assim como o desenvolvimento de empresas alimentares 
que produzam alimentos adequados para a população 
 
 
D. - A proposta é apoiada ou avalizada por outras Áreas do CYTED?  
A presente proposta tem o apoio das Áreas de Desenvolvimento Industrial e 
Agroalimentar, que poderiam ser unidas ou complementadas para maior eficiência da 
presente Convocatória de Ações Estratégicas. 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 

Investigação da diabetes, sobrepeso e obesidade na Ibero-América: 
desenvolvimento de tecnologias para prevenção, diagnóstico e tratamento 

 
 Detalhe 
Empresas que poderiam participar Grandes, médias e pequenas empresas 

dos setores agrícolas, desenvolvimento 
industrial e cooperativas de setores 
relacionados. 

Identificação de grupos de investigação 
com experiência comprovada neste 
âmbito (destinatários potenciais) 

Os grupos de investigação que 
participaram nas redes do CYTED e que 
têm experiência neste âmbito seriam os 
candidatos idóneos para participar. 

Organismos/Instituições que possam ter 
interesse 

Instituições de Investigação, entidades 
vinculadas com a saúde e desenvolvimento 
social, setores Agrícolas 

Outras Áreas do CYTED que poderiam 
estar relacionadas com a proposta 

Área Agroalimentar e de Promoção do 
Desenvolvimento Industrial. Área de 
ciência e sociedade 

 

 

 

 


