Dicas para ajudá-lo a se sentir
melhor e a se manter saudável

BOAS NOTÍCIAS para pessoas com diabetes

Existem muitos  e bons motivos para você começar a controlar  sua diabetes.

A curto prazo você pode  :

-  Sentir-se melhor

-  Manter-se saudável

-  Ter mais energia

A longo  prazo você pode  :

-  Reduzir seu risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral

-  Reduzir seu risco de doenças nos olhos, rins ou nervos

-  Aproveitar mais a vida

Siga os três passos deste  plano de ação para ajudá-lo a ter uma vida longa e saudável.

1      Saiba os valores do controle da diabetes: ABC

Cuide da sua A) A1C (glicose ou açúcar no sangue), B) Pressão arterial e C) Colesterol. Assim você diminui suas chances de ter um ataque cardíaco, acidente vascular cerebral ou outros problemas relacionados à diabetes. Pergunte à sua equipe de atenção à saúde:
-  Qual é o valor da minha A) A1C, B) Pressão arterial e C) do Colesterol?

-  Que valores eu deveria ter?


2      Mantenha  a diabetes bem controlada.

Para a maior parte das pessoas com diabetes, os valores ideais da ABC são:

A) A1C: menos de 7 (A1C mostra como a glicose no sangue esteve nos últimos três meses)

B) Pressão arterial: menos de 130/80

C) Colesterol: LDL abaixo de 100
Trabalhe junto com sua equipe de saúde, amigos e família para alcançar seu objetivo dos valores da ABC.

-  Siga o plano de alimentação para diabéticos. Se não tiver um, converse com sua equipe de saúde.

-  Coma a quantidade certa de alimentos saudáveis: frutas e hortaliças (5 a 9 porções por dia), peixes, carnes magras, leguminosas, grãos integrais, leite e queijo com baixo teor de gordura.

-  Evite alimentos com muito  açúcar, sal e gordura.

-  Faça de 30 a 60 minutos  de atividade física  4 a 7 dias por semana.

-  Mantenha  um peso  saudável através da atividade física e da quantidade adequada de alimentos saudáveis.

-  Pare de fumar—procure ajuda para parar. Ligue para 1-800-QUIT NOW (1-800-784-
8669) ou acesse www.makesmokinghistory.org

-  Consulte o dentista pelo menos duas vezes ao ano. Informe o dentista que você é diabético. Escove os dentes e use fio dental todos os dias.

-  Tome os remédios seguindo as instruções do médico. Pergunte se você precisa tomar uma dose baixa de aspirina para prevenir um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral

-  Examine seus pés todos  os dias à procura de cortes, bolhas, partes avermelhadas e inchaço. Avise sua equipe de saúde imediata- mente se tiver feridas que não cicatrizam.

-  Meça o açúcar no sangue  conforme o médico lhe explicou.

-  Faça um exame  de fundo de olho uma vez ao ano ou conforme indicado pelo seu médico. Comunique imediatamente se tiver dor ou pressão nos olhos ou notar mudanças na visão.
-  Tome a vacina da gripe todos  os anos.


3      Faça um plano que o ajude a alcançar seus objetivos.

Siga estas dicas para se manter na linha.

-  Faça uma lista de todos os seus motivos para controlar a diabetes por toda a vida.

-  Defina objetivos que possa alcançar e divida grandes metas em pequenos passos. Por exemplo, comece a caminhar 5 a 10 minutos, três vezes por semana. Depois, caminhe mais e com mais frequência.

-  Faça mudanças que você possa manter pelo resto da sua vida, como perder peso e não recuperá-lo, comer porções menores e se manter mais ativo.

-  Tente descobrir quais são as tentações que impedem que alcance seus objetivos. Decida agora como vai lidar com esses eventos da próxima vez.

-  Faça algo que lhe dê prazer como prêmio por ser capaz de se manter na linha.

-  Procure ajuda se você se sentir desanimado.
Você pode se sentir melhor ao conversar com um terapeuta de saúde mental, alguém do clero, um familiar, amigo ou grupo de apoio.

-  Não seja demasiado exigente consigo mesmo.
Esforce-se por ter um futuro saudável.



MEU PLANO DE AÇÃO    Controlar o ABC da minha diabetes


Data                                                          

Anote os valores:                 A) A1C                           B) Pressão arterial                              C) Colesterol                               

Anote seus objetivos:            A) A1C                           B) Pressão arterial                              C) Colesterol                               

Três motivos para controlar a diabetes por toda a minha vida:

1.                                                             2.                                                             3.                                                                 

Três coisas nas quais vou trabalhar nos próximos 3 meses para alcançar meus objetivos da ABC da diabetes:

1.                                                             2.                                                             3.                                                                 

As pessoas que podem me ajudar a fazer isso (por ex., amigo, colega de trabalho, equipe de atenção à saúde):




Seu plano de ação vai mudar com o tempo, por isso esteja preparado para fazer um novo plano a cada três meses aproximadamente. Em seguida, coloque seu plano onde possa vê-lo com frequência. Faça isso hoje mesmo!


Tome a iniciativa de ser saudável e controlar a diabetes por  toda sua vida – agora e no futuro.


O Programa Nacional de Educação da Diabetes do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos tem o patrocínio conjunto do Instituto Nacional de Saúde (INH) e do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) com o apoio e a parceria de mais de 200 organizações. Para mais informações acesse www.YourDiabetesInfo.org ou ligue para 1-888-693-NDEP.
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