Dia Mundial da Diabetes – 14 Novembro
Educação e Prevenção da Diabetes

A Diabetes pode afetar qualquer pessoa.
A Diabetes não discrimina pois atinge jovens e idosos, ricos e pobres, homens e mulheres.
Se não for tratada, pode provocar muitas complicações e até ser mortal.
O que é a Diabetes?
A Diabetes é uma doença crónica que resulta da diminuição
da capacidade de utilização da glicose, que é o açúcar
proveniente da transformação de grande parte dos
alimentos que ingerimos. A glicose só pode ser utilizada na
presença de insulina que é produzida no pâncreas.

A Diabetes resulta da produção diminuída de insulina ou da resistência à sua ação ou de ambos os
fatores.
Que tipos existem?
O pâncreas não produz insulina. Atinge
Diabetes
crianças e pessoas jovens que necessitam de
tipo 1
administrar insulina para o resto da vida.
O pâncreas não produz insulina suficiente ou o
organismo é incapaz de a utilizar eficazmente.
Diabetes
Atinge pessoas na fase adulta da vida e pode
tipo 2
ser controlada com mudanças no estilo de
vida, comprimidos e/ou insulina.
Surge na gravidez e habitualmente
desaparece quando esta termina. Deve ser
Diabetes
Gestacional controlada com exercício, uma alimentação
saudável e por vezes insulina.

Quais os fatores de risco?
Modificáveis, ou seja, que dependem de cada um, podendo ser alterados:
Obesidade/excesso de peso
Colesterol e triglicerídeos elevados
Hipertensão arterial
Sedentarismo
Mulheres que tiveram filhos com peso igual
ou superior a 4kg

Não modificáveis:
 História familiar de Diabetes ou de Diabetes Gestacional
 Idade

Como diagnosticar?
Se apresentar alguns dos sintomas ou fatores de risco apresentados deve consultar o seu médico. O
diagnóstico baseia-se em análises sanguíneas, medindo-se o teor de glicose no sangue.
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Quais os sintomas?
Na maioria das vezes é uma doença silenciosa, de aparecimento lento com os sintomas a poderem
passar despercebidos. Os principais sintomas são:
Urinar frequentemente
Sede intensa
Fome intensa com perda de peso
Feridas de cicatrização lenta
Infeções repetidas
Cansaço sem causa aparente
Prurido (comichão) intenso, em
especial na região genital
Visão turva
Formigueiro nos pés e mãos

Quais as complicações?
Com o passar do tempo a Diabetes pode danificar os olhos, rins, nervos, vasos sanguíneos e coração:
Olhos: lesões da retina, diagnosticadas por fotografia do
olho (retinografia) ou pelo oftalmologista; principal causa
de cegueira
Rins: lesão dos rins detetadas por análise de urina;
principal causa de insuficiência renal
Nervos: lesão dos nervos, levando a perda de sensibilidade
Doenças cérebro e cardiovasculares: doença das
coronárias, com enfartes e AVC
Doença arterial periférica: diminuição da circulação nas
pernas e pés podendo levar a amputações
Hipertensão arterial: os valores na Diabetes devem ser
inferiores a 130/80 mmHg
Pé diabético: lesões dos pequenos vasos e nervos das
pernas e pés, por vezes com úlceras

Como prevenir e tratar?
Modificações no estilo de vida podem evitar ou atrasar a progressão da Diabetes. É importante que:
 Alcance e mantenha um peso adequado,
 Seja fisicamente ativo: uma caminhada diária de 30 minutos,
 Tenha uma alimentação saudável, rica em fruta e vegetais e pobre em açúcar e gordura,
 Não fume e diminua o stress,
 Vigie periodicamente os órgãos mais sensíveis, como olhos, rins, coração e nervos,
 Vigie a tensão arterial e o colesterol,
 Faça a autovigilância e autocontrolo regularmente.
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Alimente-se
de Forma
Saudável

Seja
Ativo

Cumpra a
Medicação

Vença a
Diabetes
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