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Você não come doce porque é 
diabético ou é diabético porque 

come doce? 
 

• O que é a Diabete? 
 
  É uma doença causada pela deficiência do organismo no aproveitamento do                          
açúcar. Isto ocorre devido a falta total ou parcial de um hormônio produzido no pâncreas, 
chamado insulina. 
 

• Quais os sinais e sintomas frequentes? 
 
  Fome e sede intensas urina em excesso, cansaço, fraqueza, desânimo, 
emagrecimento, dores nas pernas, visão turva, infecções freqüentes e cicatrização difícil. 
 

• Quais são os fatores de risco para a diabete? 
 
  Hereditariedade, Obesidade, Sedentarismo, Traumas, problemas Emoções, 
Gravidez e Medicamentos. 
 

• A incidência de Diabetes é maior em pessoas que 
consomem muito açúcar? 

 
  Não, o uso de açúcar não causa diabetes, no entanto, é importante saber que o 
açúcar é totalmente contra-indicado para os diabéticos, uma vez que pode levar a grandes 
aumentos  do açúcar (glicose) circulante. 
 

• A diabetes pode ser causado por causas 
emocionais? 

 
  Não, o que podemos observar é um aumento leve dos níveis glicêmicos, em 
resposta ao estresse emocional. Nesta situação, são liberados alguns hormônios que elevam 
a glicose. 
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• O uso constante de bebidas alcoólicas podem 
provocar a diabetes? 

 
  Sim, O uso de bebida alcoólica de forma crônica, pode levar a um quadro de 
pancreatite (inflamação do pâncreas) e a destruição de células que produzem a insulina. Vale 
lembrar, que mesmo que o álcool não seja o causador da diabetes, seu uso excessivo, pode 
levar ao descontrole da glicose. 

 

• Diabete têm cura? 
 

  Não é uma doença crônica, que necessita de cuidados permanentes, pode ser 
controlado com dieta, medicamentos e atividade física moderada. Em muitos casos, dieta e 
atividade física já são suficientes. Porém, se a Diabetes for maltratada pode levar ao coma, 
diminuir a visão, fechar o rim, ajudar a entupir os vasos sanguíneos precipitando a 
IMPOTÊNCIA um INFARTO ou AVC. 
 

Portanto, é fundamental para o Diabético: 
1. O cuidado com a alimentação, não fume e evite o álcool. 
2. IR SEMPRE ao Posto de Saúde medir a glicose  
3. Tome regularmente a medicação, ela é gratuita.  
4. Faça exercícios regularmente  

 
 

Dicas sobre alimentação: 
 
E chato ter que dizer isso: - ninguém é culpado da sua diabetes, portanto, se você quer viver  
                                              mais e melhor, siga as regras: 
 

� Retire da alimentação o açúcar branco, mascavo, mel, melado e a rapadura. 
� Corte bolo, doces, balas, refrigerantes experimentem todos os adoçantes e use aquele 

que você acha melhor 
� Respeite os horários e as refeições recomendadas. É importante comer em 

quantidade e qualidade adequadas. 
� Não fique sem fazer as refeições e não “belisque” nos intervalos. 
� O café da manha é a refeição mais importante para o diabético, porque quebra o jejum 

noturno e previne açúcar muito baixo no sangue (hipoglicemia), que também é 
prejudicial.  

� Evite substituir o almoço e o jantar por lanches rápidos (nem pensar em sanduíches, 
hambúrgueres, cachorros-quente, salgadinhos e pizzas) 

� Utilize sempre saladas cruas e vegetais folhosos, porque esses alimentos são ricos em 
fibras, importantes para diminuir a sensação de fome a taxa do açúcar no sangue após 
as refeições. 
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Cuidados com os pés: 
 
Todos os pacientes devem cuidar de seus pés, principalmente os diabeticos. 
� Lavar os pés diariamente. 
� Secar bem os pés, inclusive entre os dedos. 
� Examinar diariamente se existem cortes ou ferimentos nos pés, usar um        

espelho para ver melhor a planta dos pés. 
� Se houver algum ferimento é aconselhável lavar e cuidar bem com a 

medicação adequada. 
� Corte as unhas em linha reta. 
� Cuidado para não se ferir ao cortar as unhas. 
� Lixe as unhas após o corte. 
� Utilize sapatos que não apertem ou machuquem e meias que dificultem a 

circulação. 
 

. 
 
 

Se você é diabético desde criança ou se o 
comprimido já não estiver fazendo efeito, às 

vezes, é necessário o uso da insulina só existe 
insulina injetável, mas isso não é um bicho de 

sete cabeças. 
Qualquer um pode aprender!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenda a conviver 

com a Diabetes e... VIVA MAIS ! 

 

   

 

           

 


