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diabetes

diabetes
É uma doença metabólica,
que acontece quando há um
aumento anormal da quantidade
de glicose no sangue.

o diabetes atinge mais de
13 milhões de brasileiros.
Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)

Existem dois tipos de diabetes:

Tipo

1

Tipo

2

Doença autoimune, que se
desenvolve quando o pâncreas para
de secretar insulina repentinamente,
aumentando rapidamente os níveis
de glicose no sangue.
É a mais comum e representa 95%
dos casos de diabetes. É uma doença
ligada ao estilo de vida, uma vez que
é consequência da má alimentação,
obesidade e sedentarismo, entre
outros fatores.

Quais são os principais
sintomas do diabetes?
• Urinar excessivamente,
inclusive acordar várias
vezes à noite para urinar
• Sede excessiva
• Aumento do apetite
• Perda de peso – Em
pessoas obesas a perda
de peso ocorre mesmo
comendo de maneira
excessiva
• Cansaço
• Vista embaçada ou
turvação visual
• Infecções frequentes,
sendo as de pele as mais
comuns

entenda mais

Fatores de risco
•
•
•
•
•
•
•

Histórico familiar
Idade
Obesidade
Sedentarismo
Má alimentação
Hipertensão
Colesterol alto

Diagnóstico
O diagnóstico do diabetes
é feito por meio de exames
de sangue, que vão mostrar
se as taxas de glicose estão
normais (faixa de 60 a 125
mg/dl) ou elevadas.

Tratamento
O tratamento do
diabetes inclui a
administração de
medicações orais e/ ou
insulina, dependendo do
caso, além do controle
nutricional e prática
regular de exercícios
físicos.
Se não tratado a tempo,
o diabetes pode causar
complicações, como:
•
•
•
•
•

Insuficiência renal
Doença cardíaca
Derrame
Cegueira
Dificuldades
circulatórias nos pés

Prevenção
A melhor forma
de prevenir as
complicações
do diabetes é o
controle rigoroso
dos níveis
glicêmicos no
sangue, com uma
dieta adequada,
exercícios físicos e
acompanhamento
médico regular.
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