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Saúde e Bem Estar

SAIBA MAIS SOBRE A DOENÇA
O QUE É O DIABETES
É uma doença crônica na qual o corpo não produz 
insulina ou não consegue empregar adequadamente 
a insulina que produz. A insulina é o hormônio que 
controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo 
precisa dela para utilizar o açúcar que obtemos por 
meio dos alimentos, como energia.

Alimento

1
Dentro do 

estômago, parte do 

alimento é 

transformada em 

glicose

Estômago

3
O pâncreas produz insulina, que leva 

a glicose ao centro das células. No 

diabetes, é produzida pouca ou 

nehuma insulina

2
A glicose entra na 

circulação sanguínea

4
Sem a insulina, o 

nível de açúcar no 

sangue aumenta

Pâncreas

- Ocorre a destruição das células beta do pâncreas;

- Há deficiência absoluta na produção de insulina, causando 
aumento do nível de açúcar no sangue (hiperglicemia);

- Não há relação com obesidade;

- Ocorre mais na infância e adolescência;

- O uso de insulina é indispensável.

- O corpo não consegue usar adequadamente a insulina que 
produz ou não produz insulina suficiente, causando aumento do 
nível de açúcar no sangue (hiperglicemia);

- Está associado à obesidade e à história familiar;

- Se manifesta mais frequentemente em adultos;

- Aumenta com a idade;

- O uso de insulina só é feito em alguns casos.

TIPOS DE DIABETES
TIPO 1 TIPO 2

Conheça alguns sintomas 
indicativos da presença 
de Diabetes:

 Urinar muito;

 Sede constante;

 Aumento do apetite;

 Perda de peso;

 Alterações visuais;

 Infecções fúngicas na pele 
e nas unhas;

 Feridas, especialmente 
nos membros inferiores, que 
demoram a cicatrizar;

 Formigamento e dores 
nas pernas ou pés;

 Distúrbios cardíacos e 
renais.

SINAIS DE ALERTA

130
mg/dL

70 
mg/dL

HIPOGLICEMIA FAIXA NORMAL HIPERGLICEMIA

Sudorese, desmaio, náusea, 
fraqueza, coma, morte súbita

Doenças cardíacas, renais, 
oculares e neurológicas

CLASSIFICAÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA DA GLICEMIA

Confira abaixo os níveis de açúcar no sangue, sua classificicação e possíveis sintomas:
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Comportamento


