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Como reduzir os riscos de complicações da diabetes
O que posso fazer para diminuir
Quais são as possíveis
meu risco de complicações
complicações crônicas da
crônicas da diabetes?
diabetes?
O ABC do bom controle da diabetes
inclui o seguinte:
A diabetes mal controlada pode
resultar em complicações crônicas,
inclusive:
Aterosclerose – Acúmulo de
colesterol nos vasos sangüíneos. Com
esse quadro clínico, os riscos de
ataque cardíaco, doença vascular
periférica e derrame aumentam.
Neuropatia – Dano às fibras
nervosas, visto com freqüência nos
pés e nas pernas. A lesão dos nervos,
em combinação com alterações
vasculares e menor sensação de tato,
aumenta o risco de amputação dos
membros inferiores.
Retinopatia – Dano aos pequenos
vasos sangüíneos dos olhos. Com o
tempo, esse dano pode resultar em
cegueira, se não for detectado e
tratado.
Nefropatia – Dano aos pequenos
vasos sangüíneos dos rins. Com o
tempo, esse dano pode levar à
insuficiência renal e diálise.

A1c ou glico-hemoglobina – Medida,
normalmente, 4 vezes por ano; esse
exame de sangue reflete a média de
glicose no sangue referente a 2 a 3
meses. A faixa normal é entre 4 % e
6 %. A meta recomendada para uma
pessoa diabética é abaixo de 6,5 % 7 %*.

Boa pressão sangüínea – A pressão
sangüínea deve estar abaixo de 13/8.

Colesterol – São as seguintes as
metas de lipídios/colesterol no sangue
para pessoas com diabetes:
Lipídos no Sangue
Colesterol total
Colesterol HDL
(“Bom” colesterol)

Colesterol LDL
(“Mau” colesterol)

Triglicérides

Meta
Abaixo de 200
mg/dL
Homens: acima de
40 mg/dL
Mulheres: acima de
50 mg/dL
Abaixo de 70 mg/dL
com histórico de
doença do coração;
do contrário, abaixo
de 100 mg/dL
Abaixo de 150
mg/dL

*A Associação Americana de Diabetes (American Diabetes
Association) recomenda um nível de A1c abaixo de 7 %. A
Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos (American
Association of Clinical Endocrinologists) recomenda um nível
abaixo de 6,5 %.

Existem outras medidas que
posso tomar para reduzir o risco
de complicações crônicas?
Atividades complementares a fim de
reduzir o risco de complicações
crônicas incluem as seguintes:
• Monitore a glicose no sangue
em casa. O seu provedor de
assistência à saúde poderá
recomendar quando, e com que
freqüência, você deve testar o seu
nível de glicose no sangue.
• Tome todos os medicamentos
conforme receitados pelo seu
médico. É muito comum que uma
pessoa com diabetes esteja
tomando vários medicamentos
tanto para controlar a glicose no
sangue como para controlar a
pressão sangüínea e o nível de
lipídios no sangue.
• Siga o seu plano de refeições. O
seu nutricionista e/ou instrutor com
certificação para diabetes poderá
ajudá-lo(a) com um planejamento
alimentar.
• Realize diariamente os cuidados
dos pés e auto-observação. Isso
pode diminuir bastante o risco de

infecções que possam levar à
amputação. Usar calçados e
chinelos confortáveis, do tamanho
certo, ajuda a proteger os pés.
•

Dedique-se a atividades físicas
regularmente. Consulte o seu
médico antes de começar um novo
programa de exercícios ou
aumentar o seu nível atual de
atividades físicas.

•

Tenha consultas com o seu
médico para check-ups e
exames
periódicos.
Esses
exames incluem testes de
retinopatia e nefropatia.
• Não fume.
Fontes:
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