Falando de Coração:
Diabetes

Novembro Azul - Diabetes

1 em cada 10 adultos
vive com diabetes.

537 milhões de adultos no
mundo enfrentam a doença. Até 2030,
esse número pode chegar a

643 milhões.

Na América Latina,

32 milhões

de pessoas têm diabetes.

44%

dos adultos com diabetes
desconhecem ter a doença
(a maioria é do tipo 2).

1,2 milhões

de crianças e
adolescentes (0-19 anos)
têm diabetes tipo 1.

1 em cada 6

nascidos vivos (21 milhões) foi
afetado por níveis elevados de
glicose no sangue (hiperglicemia),
pela mãe durante a gravidez.
*IDF Diabetes atlas

Para não entrar para essa estatística, é fundamental conhecer a
doença e seus fatores de risco, além de manter sua rotina de exames
preventivos e consultas médicas em dia.

O que é o diabetes?
É uma doença múltipla na qual o corpo não produz insulina ou não
consegue absorver adequadamente esse hormônio que produz.
A principal função da insulina é controlar a quantidade de glicose
no sangue transformando-a em energia. Caso esse controle não
ocorra de maneira adequada pode aparecer o diabetes.

Tipos de diabetes

Tipo 1

Tipo 2

Gestacional

• Libera pouca ou
nenhuma insulina

• Não consegue
absorver
adequadamente a
insulina que produz
ou não produz
insulina

• Acontece durante
a gestação

• Doença autoimune,
ou seja, fator
genético que
impede o sistema
imunológico regular
a insulina. Como
resultado, a glicose
fica no sangue, em
vez de ser usada
como energia

• Embora sofra
influência genética,
o risco de desenvolver
a diabetes tipo 2
está relacionada
aos hábitos de vida
inadequados, como
má alimentação e
pouca atividade física

• Mudanças em
seu equilíbrio
hormonal que podem
descompensar a
produção de insulina,
aumentando seu nível
de glicose no sangue

Cuidados com o diabetes
Algumas estratégias mostram ser eficientes na prevenção e controle
do diabetes: alimentação saudável, controle de peso, atividade física,
acompanhamento médico e tratamento farmacológico.

Vale ressaltar que apesar dos cuidados, ainda sim, há chances de
desenvolver a doença. Isso porque, alguns fatores não controláveis
podem influenciar no surgimento do diabetes como o histórico
familiar, fatores metabólicos e idade.

Quando procurar um médico?
O acompanhamento da saúde deve ser uma prática regular, ou seja,
ao menos uma vez ao ano é preciso fazer os exames de rotina e
consultar um especialista. Caso apresente alguns dos sintomas
abaixo, procure um médico:

Sede excessiva

Rápida perda de peso

Fome exagerada

Cansaço inexplicável

Muita vontade de urinar

Má cicatrização

Visão embaçada

Falta de interesse e
de concentração

Náuseas e vômitos
A diabetes gestacional pode ocorrer em qualquer mulher e nem
sempre os sintomas são identificáveis, por isso o pré-natal é tão
importante. Conheça os fatores de risco mais comuns, conforme
abaixo, e converse com seu médico:

Idade materna
mais avançada

Ganho de peso
excessivo durante
a gestação

Sobrepeso
ou obesidade

Síndrome dos
ovários policísticos

História prévia de
“bebês grandes”
(nascidos com mais de
4 kg) ou de diabetes
gestacional anterior

Histórico familiar
de diabetes em
parentes de 1º grau
(pais e irmãos)

Histórico de
diabetes gestacional
na mãe da gestante

Hipertensão
arterial na
gestação

Gestação
múltipla
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