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O que é Hipoglicemia (Baixo Nível de Açúcar no Sangue)?
O que é hipoglicemia?
A hipoglicemia, ou baixo nível de açúcar no
sangue, é um problema que pode ocorrer
entre pessoas que estão tomando insulina
ou certos medicamentos por via oral para o
tratamento da diabetes. No passado, a
hipoglicemia era designada como “reação
insulínica” ou “choque insulínico”.

O que a pessoa sente com a
hipoglicemia?
Sintomas comuns de hipoglicemia incluem
os seguintes:
• Ansiedade
• Tremores
• Batimento cardíaco rápido
• Transpiração
• Fadiga ou cansaço
• Tontura
• Irritabilidade
• Fome
Os sintomas podem ocorrer de repente, mas
geralmente são precedidos de “sinais de
alerta”. Nem todas as pessoas sentem todos
os sintomas mencionados. Os sintomas de
hipoglicemia podem se alterar com o passar
do tempo. Se tiver alguma dúvida sobre os
seus sintomas ou alguma alteração deles,
fale com o seu médico.

O que posso fazer para a
prevenção da hipoglicemia?
A hipoglicemia geralmente ocorre quando
há
um
desequilíbrio
entre
os
medicamentos para diabetes, alimentação
e atividade física.
A fim de minimizar a
ocorrência da hipoglicemia, os seguintes
meios podem ser úteis:
1. Faça, regularmente, suas refeições
e lanches planejados. Evite pular
ou atrasar as refeições e lanches.
2. Coma mais nas refeições ou
lanches se o seu nível de atividade
física for maior do que o normal.
3. Converse com a sua equipe de
assistência à saúde sobre um
ajuste das doses de insulina
quando estiver praticando mais
exercício físico.
Discuta alterações na dosagem de
medicamentos orais com o seu médico,
principalmente se perder peso, comer
menos do que de costume ou aumentar,
de modo significativo, o seu nível de
atividade física.

Como
posso
hipoglicemia?

tratar

a

Em primeiro lugar, se possível, use o
glicosímetro para testar o nível de
açúcar no sangue. Um resultado
abaixo de 70 é considerado
hipoglicemia, a não ser que o médico
tenha lhe instruído a usar um ponto-

limite diferente. Se não for possível
verificar o seu nível de açúcar no
sangue e você estiver sentindo
sintomas de hipoglicemia, trate o(s)
sintoma(s). A “Regra 15 por 15” para o
tratamento da hipoglicemia está descrita
abaixo. Discuta essas instruções com o
médico na sua próxima consulta.

O tratamento recomendado para hipoglicemia é a Regra 15 por 15:

Coma ou beba 15 gramas de carboidratos de ação rápida:
• 3-4 comprimidos de glicose ou

• 8 "onças" de leite desnatado ou

• 4 "onças" de suco de fruta ou

• 6-8 Lifesavers

Espere 15 min. e verifique de novo o açúcar no sangue.

Se o açúcar no seu sangue
estiver acima de 70, coma um
lanche leve (p. ex., ½ sanduíche)
se demorar mais de 45 minutos até
a próxima refeição ou lanche
normal.
Cuidado! Beber ou comer
mais do que o recomendado
não fará o açúcar do sangue
subir mais depressa, mas
pode aumentá-lo demais.

Se o açúcar no sangue ainda estiver
abaixo de 70 (ou do ponto-limite do
médico), repetir os 15 gramas de
carboidrato, esperar 15 minutos e
checar de novo o açúcar no sangue.

Se o açúcar no sangue ainda
estiver abaixo de 70 (ou do pontolimite do médico), chame o seu
médico ou 911.
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