
O Diabetes mellitus é uma doença metabólica 

caracterizada por um aumento anormal do 

açúcar ou glicose no sangue. A glicose é a 

principal fonte de energia do organismo porém, 

quando em excesso, pode trazer várias 

complicações à saúde.  

 

CONHECENDO O DIABETES TIPO 1 

 Cansaço fácil 
 Muita sede 
 Aumento do apetite 
 Emagrecimento 
 Urina aumentada 

Quando não tratada adequadamente, podem   
ocorrem complicações                     

 

 

O que é a Glicemia? 

 

Glicemia é a quantidade de açúcar (glicose) no 

sangue. Suas medições são importantes na 

detecção e prevenção da hiperglicemia (niveis 

excessivos de açúcar no sangue) e da hipoglicemia 

(niveis de açúcar no sangue abaixo do normal). 
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Pessoas com níveis altos ou mal controlados 
de açúcar no sangue podem apresentar 

CUIDADO!  

Ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência 
renal, problemas na visão, amputação do pé e 

lesões de difícil cicatrização 

 

Considera-se diabetes quando em duas 

medições separadas surgem valores de glicemia 

em jejum superiores a 126 mg/dl ou glicemias 

pós prandias superiores a 200 mg/dl 

Glicemia em jejum: inferior a 110 
mg/ml 

 

Glicemia pós prandial: inferior a 140 
mg/dl 

EM CASO DE DÚVIDAS PROCURE SEU 

MÉDICO OU FARMACÊUTICO! 

 

Automonitorização Domiciliar (AM) 

 

 É altamente eficaz no controle metabólico 
de pacientes diabéticos; 
 

 Ajuda a minimizar o risco de hipoglicemia 
noturna; 
 

 Auxilia você a entender melhor o efeito dos 
alimentos, do estresse e dos exercícios 
sobre sua glicemia; 
 

 Quando o controle do diabetes encontra-se 
estável, pode-se utilizar AM apenas uma a 
duas vezes ao dia, sempre variando os 
horários. 
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Valores  Normais 

Diabetes: 

 


