
What is 
Diabetes?

Diabetes is a condition where there 
is too much sugar (glucose) in your blood. If uncontrolled, 
diabetes can cause blindness, kidney failure, heart disease,  
and loss of toes, feet and even legs.

There are three main types of diabetes.

Type 1 Diabetes
●	Type 1 diabetes usually comes on very suddenly
●		The body stops making insulin (a hormone in your body)
●		Type 1 diabetes is controlled with insulin shots, healthy eating,  
 and physical activity
●	 Type 1 diabetes can happen at any age, but usually occurs  
 in children and young adults
●		Five to 10% of  people with diabetes have type 1

Type 2 Diabetes
●	Type 2 diabetes comes on slowly–you may not have any  
 symptoms of  the disease
●	The body does not make enough insulin or cannot use  
 the insulin it makes
●	Type 2 diabetes can sometimes be controlled with healthy  
 eating and being physically active 
●	People with type 2 diabetes may also need diabetes pills  
 or insulin shots 
●	Type 2 diabetes can happen at any age, but is found mostly  
 in people over age 45 who are overweight
●	90% of  people with diabetes have type 2

Gestational Diabetes
Some women get diabetes during pregnancy. This is called gestational 
diabetes. It usually goes away after the baby is born, but these women 
have a greater risk of getting type 2 diabetes later in life. Children born 
to mothers with gestational diabetes are at risk for obesity and type 2 
diabetes later in life. 

Good News about Diabetes
The good news is that you can 
control diabetes.  If  you have  
diabetes, talk with your health  
care team about things you  
can do to stay healthy. 

Write down the name and  
telephone number of your  

primary care doctor or 
nurse: 

Primary Care Doctor or Nurse

Telephone number
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O que é 
diabetes?

Diabetes é uma doença causada pelo 
excesso de açúcar (glicose) no sangue. Se não for controlada, 
ela pode causar cegueira, insuficiência renal, doença cardíaca e 
perda dos dedos dos pés, dos pés e até das pernas.

Existem três tipos principais de diabetes.

Diabetes tipo 1
●	A diabetes tipo 1 geralmente se manifesta de forma repentina
●	O corpo deixa de produzir insulina (um tipo de hormônio)
●	A diabetes tipo 1 é controlada com injeções de insulina, uma   
 alimentação saudável e atividade física
●	A diabetes tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais  
 comum em crianças e adultos jovens
●	Cinco a 10% das pessoas com diabetes têm o tipo 1

Diabetes tipo 2
●	A diabetes tipo 2 se desenvolve lentamente e a pessoa pode  
 não ter nenhum sintoma da doença
●	O corpo não produz insulina suficiente, ou não consegue usar  
 a insulina que produz
●	A diabetes tipo 2 pode às vezes ser controlada com uma  
 alimentação saudável e atividade física 
●	Pessoas com diabetes tipo 2 também podem precisar tomar  
 comprimidos ou usar insulina 
●	A diabetes tipo 2 pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais  
 comum em pessoas com mais de 45 anos que estão acima do peso
●	90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2

Diabetes gestacional
Algumas mulheres têm diabetes durante a gravidez, chamada diabetes 
gestacional. De uma forma geral ela passa depois do parto, mas essas 
mulheres têm um risco maior de ter diabetes tipo 2 no futuro. Crianças 
nascidas de mães com diabetes gestacional correm o risco de ter 
obesidade e diabetes tipo 2 no futuro. 

Boa notícia sobre a diabetes
A boa notícia é que você pode 
controlar a diabetes.  Se você tem  
diabetes, converse com sua equipe  
de atenção à saúde sobre o que  
pode fazer para se manter 
saudável. 

Anote o nome e  
o número de telefone  

do seu médico ou enfermeiro 
de atenção primária: 

Médico ou enfermeiro de 
atenção primária

Número de telefone
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Do I Have 
Diabetes?

Some people are more likely to get diabetes.
Keep reading to find out if you are at risk. 

Am I at risk of getting diabetes? 
Check the boxes that describe you:
❑	Are overweight
❑		Are over 45 years old
❑		Have a parent, brother, or sister with diabetes
❑	 Have high blood pressure
❑		Are African American, Hispanic/Latino, Native American,  
 Asian American or Pacific Islander
❑	 Gave birth to a baby weighing over nine pounds
❑	 Had diabetes during pregnancy 
❑	 Have been told that your blood sugar (glucose) levels  
 are higher than normal 
 
The more boxes you check, the greater your risk of  getting diabetes. 
Ask your primary care doctor or nurse for a blood sugar test for 
diabetes. 

Many people have diabetes and don’t know it. 
What are some signs and symptoms of diabetes?
●	Being very thirsty and/or being very hungry
●	Being confused, or not able to concentrate
●	Feeling very tired most of  the time
●	Losing weight without trying
●	Having blurred vision
●	Urinating a lot
●	Having frequent infections (such as yeast infections)
●	Having sores that are slow to heal 
 
Not everyone who gets diabetes has symptoms, but if  you do have 
symptoms, ask your primary care doctor or nurse for a blood sugar 
test for diabetes. 

Good News about Diabetes
The good news is that you can 
control diabetes.  If  you have  
diabetes, talk with your health  
care team about things you  
can do to stay healthy. 

Write down the name and  
telephone number of your  

primary care doctor or 
nurse:  

Primary Care Doctor or Nurse

Telephone number



Eu tenho 
diabetes?

Algumas pessoas são mais propensas a ter 
diabetes. Continue lendo para saber se você corre o risco. 

Eu tenho risco de ter diabetes? 
Marque os quadradinhos que descrevem você:
❑	Está acima do peso
❑	Tem mais de 45 anos
❑	Tem pai, mãe, irmão ou irmã com diabetes
❑	Tem pressão alta
❑	Pertence a um dos seguintes grupos étnicos: afro-americano, hispano  
 ou latino, ameríndio, asiático-americano ou das ilhas do Pacífico
❑	Teve um filho que nasceu com mais de nove libras
❑	Teve diabetes durante a gravidez 

❑	Foi informado de ter o nível de açúcar no sangue (glicemia)  
 mais alto do que o normal 
 
Quantos mais quadradinhos marcou, maior é seu risco de ter 
diabetes. Peça a seu médico ou enfermeiro de atenção primária para 
fazer um exame de sangue de diabetes. 

Muitas pessoas têm diabetes e não o sabem. 
Quais são alguns dos sinais e sintomas da 
diabetes?
●	Muita sede e/ou fome
●	Confusão ou dificuldade para se concentrar
●	Cansaço a maior parte do tempo
●	Perda de peso sem tentar
●	Vista embaçada
●	Urinação frequente
●	Infecções frequentes (como cândidas)
●	Feridas que demoram a cicatrizar 
 
Nem todo mundo que tem diabetes tem sintomas, mas se você tem 
sintomas, peça a seu médico ou enfermeiro de atenção primária para 
fazer um exame de sangue de diabetes. 

Boa notícia sobre a diabetes
A boa notícia é que você pode 
controlar a diabetes.  Se você tem  
diabetes, converse com sua equipe  
de atenção à saúde sobre o que  
pode fazer para se manter saudável. 
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I Have Diabetes.

What Can I 
Do to Stay 
Healthy?

Diabetes is serious. When your blood sugar is 
high because of diabetes, it can cause blindness, kidney failure, 
heart disease, and loss of toes, feet, and even legs. You can help 
prevent these problems by learning how to manage your diabetes 
and stay healthy.

Every day:
●		Check your blood sugar (glucose) 
●		Be physically active and eat healthy foods 
●		Take your medicines, if  prescribed 
●		Check your feet and skin for sores

At EVERY visit to your health care team:
Take your “Diabetes Care Card” and use it to track your care. “ 
To order a free card, call 1-800-952-6637.  
●		Get your blood pressure checked 
●		Get your weight checked
●		Get your feet checked
●		Go over your nutrition and physical activity plan
●		Go over your blood sugar records
●		Make your next appointment

At least twice a year:
●		Get a hemoglobin A1C blood test to check your average blood sugar
●		Get a dental exam to prevent gum disease

At least once a year:
●		Get an eye exam
●	 Get a complete foot exam by your primary care doctor or nurse
●		Get a urine test and blood test to check your kidneys
●		Get your cholesterol checked
●		Get a fIu shot (in the fall)

Something to do at least once:
●		Get a pneumonia shot (if  you’ve never had one)

Good News about Diabetes
The good news is that you can 
control diabetes.  If  you have  
diabetes, talk with your health  
care team about things you  
can do to stay healthy. 

Write down the name and  
telephone number of your  

primary care doctor or 
nurse:  

Primary Care Doctor or Nurse

Telephone number



Eu tenho diabetes.

O que posso 
fazer para 
me manter 
saudável?

Diabetes é coisa séria. Um alto nível de 
açúcar no sangue por causa da diabetes pode causar cegueira, 
insuficiência renal, doença cardíaca e perda dos dedos dos pés, 
dos pés e até das pernas. Você pode prevenir estes problemas 
aprendendo a cuidar e tratar da diabetes e mantendo-se saudável.

Todos os dias:
●		Meça o nível de açúcar no sangue (glicemia) 
●		Faça atividade física e coma alimentos saudáveis 
●		Tome seus medicamentos, se foram receitados 
●		Examine seus pés e pele à procura de feridas

Em TODAS AS consultas com sua equipe de 
atenção à saúde:
Leve seu "Cartão do cuidado da diabetes" e use-o para fazer um 
acompanhamento da atenção que está recebendo. 
Para pedir um cartão gratuito ligue para 1-800-952-6637.  
●		Peça para medirem a pressão sanguínea 
●		Peça para medirem seu peso
●		Peça para examinarem seus pés
●		Reveja seu plano de nutrição e atividade física
●		Reveja seus níveis de açúcar no sangue
●		Marque sua próxima consulta

Pelo menos duas vezes ao ano:
●		Faça um teste da hemoglobina glicada (A1C) para ver a média do nível  
 de açúcar no sangue
●		Consulte o dentista para prevenir doença periodontal (da gengiva)

Pelo menos uma vez ao ano:
●		Faça um exame de vista
●		Faça um exame completo dos pés com seu médico ou enfermeiro de  
 atenção primária
●		 Faça um exame de urina e de sangue para verificar o funcionamento 

dos rins
●		Faça um exame de colesterol
●		Tome a vacina contra a gripe (no outono)

Para fazer pelo menos uma vez:
●		Tome a vacina contra a pneumonia (se nunca tiver tomado uma)

Boa notícia sobre a diabetes
A boa notícia é que você pode 
controlar a diabetes.  Se você tem  
diabetes, converse com sua equipe  
de atenção à saúde sobre o que  
pode fazer para se manter saudável.
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Low Blood 
Sugar, 

High Blood 
Sugar, and 
Sick Days

If you have diabetes, talk to your health 
care team about how to deal with these serious problems:
Low blood sugar (hypoglycemia)
High blood sugar (hyperglycemia)
Sick days - any time you don’t feel well

Good News about Diabetes
The good news is that you can 
control diabetes.  If  you have  
diabetes, talk with your health  
care team about things you  
can do to stay healthy. 

Write down the name and  
telephone number of your  

primary care doctor or 
nurse: 

Primary Care Doctor or Nurse

Telephone number

1. Low Blood Sugar 
  
Low blood sugar(glucose)happens 
fast and you should treat it right 
away. It’s not safe to wait! You may 
pass out. Some clues that your 
blood sugar is low:
●		 nervous, shaky, or sweaty 
●		 very tired
●	 confused or irritable

What should I do? 
  
●		 Stop what you are doing  
 immediately.
●		 Check your blood sugar  
 if  you can.
●		 Drink 1/2 glass of  fruit juice, milk,  
 or regular soda immediately.
●	 	Call your doctor or nurse. 

2. High Blood Sugar   
  
High blood sugar happens  
gradually. Some clues that your 
blood sugar is high:
●		 dry mouth
●		 thirst
●		 sick to your stomach
●		 vomiting

What should I do? 
  
Ask yourself  these questions: 
●	 Do I have a cold or illness?
●		 Have I been eating too much food  
 or unhealthy foods?
●		 Am I taking my insulin or diabetes  
 pills correctly?
●		 Call your doctor or nurse.

3. When I’m sick    
  
When you are sick, your blood 
sugar goes up. Some examples of  
sick days are: 
●		 cold and flu
●	 infections
●	 vomiting/diarrhea
●		 severe stress

What should I do? 
 
●	 Call your doctor or nurse if  you  
 can’t eat or drink or if  your blood 
 sugar is above 250. 
●	 Ask if  you should keep taking your  
 insulin or diabetes pills.
●		 Check your blood sugar every  
 four hours.



Nível baixo, 
nível alto 

de açúcar no 
sangue e dias 

doente

Se você tem diabetes, converse com sua 
equipe de atenção à saúde sobre como lidar com esses 
problemas sérios:
Nível baixo de açúcar no sangue (hipoglicemia)
Nível alto de açúcar no sangue (hiperglicemia)
Dias em que está doente - qualquer dia em que não se sente bem

Boa notícia sobre a diabetes
A boa notícia é que você pode 
controlar a diabetes.  Se você tem  
diabetes, converse com sua equipe  
de atenção à saúde sobre o que  
pode fazer para se manter saudável. 

1.  Nível baixo de açúcar 
no sangue 

O nível de açúcar no sangue 
(glicemia) pode baixar muito rápido 
e você deve tratá-lo imediatamente. 
É perigoso esperar! Você pode 
desmaiar. Alguns sinais de quando o 
nível de açúcar no sangue está baixo:
●	nervosismo, tremores ou suadeira 
●	muito cansaço
●	confusão ou irritabilidade

Que devo fazer?
 

●	Pare imediatamente de fazer o que  
   está fazendo.
●	Se puder, meça o açúcar do sangue
●	Beba meio copo de suco de fruta,  
   leite ou refrigerante imediatamente.
●	Ligue para seu médico ou enfermeiro. 

2.  Nível alto de açúcar  
no sangue

O nível de açúcar no sangue sobe 
gradualmente. Alguns sinais de 
quando o nível de açúcar no 
sangue está alto:
●	boca seca
●	sede
●	enjoo ou náusea
●	vômito

Que devo fazer? 
Pergunte-se: 
●	Tenho um resfriado ou estou doente?

●	Estou comendo muito ou muitas coisas  
   pouco saudáveis?

●	Estou usando a insulina ou toman 
   do meus comprimidos da diabetes da  
   maneira certa?

●	 Ligue para seu médico ou enfermeiro.

3. Quando estou doente    
  
O nível de açúcar no sangue sobe 
quando uma pessoa está doente. 
Alguns exemplos de estar doente: 
●	resfriados e gripe (influenza)
●	infecções
●	vômito ou diarreia
●	estresse intenso

Que devo fazer?
●	Ligue para seu médico ou enfermeiro  
   se não conseguir comer nem tomar  
   nada ou se o nível de açúcar no sangue  
   for acima de 250. 

●	Pergunte se deve continuar usando a  
   insulina ou tomando o medicamento  
   da diabetes.
●	Meça o nível de açúcar no sangue de  
   quatro em quatro horas.
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What is the  
A1C test?

If you have diabetes, the A1C test is a 
blood test that tells you and your health care team if your 
diabetes is under control. When your diabetes is under control, 
you feel better and stay healthy.

Why should I have the A1C test?
The A1C number tells you and your health care team
what your average blood sugar (glucose) level was over
the past three months. If  your A1C number is too high,
you and your health care team can talk about ways to lower it.

What is a good A1C number? 
●	 For most people, a good  
 number is less than 7%
●		 Ask your doctor what your  
 A1C goal should be

How often should I get the A1C test? 
You should get the A1C test 2 to 4 times a year. Get the test: 
●	2 times a year if  your blood sugar is under control
●	4 times a year if  your blood sugar is too high or you haven’t  
 met your A1C goal

Do I still have to check my blood sugar at home?
Yes, the blood sugar tests you do 
every day tell you your blood sugar 
at that moment. Your A1C test tells 
you your average blood sugar 
over the past 3 months. Each test 
gives you and your doctor different 
information about your blood sugar 
control. Both tests are important.

Good News about Diabetes
The good news is that you can 
control diabetes.  If  you have  
diabetes, talk with your health  
care team about things you  
can do to stay healthy. 

Write down the name and  
telephone number of your  

primary care doctor or 
nurse: 

Primary Care Doctor or Nurse

Telephone number

A1C (%) mg/dl*
5 97
6 126
7 154
8 183
9 212
10 240
11 269
12 298

My A1C goal is: _________
My last A1C was: _________
 
My next A1C test is scheduled for: 
date:____/_____/________

*Estimated average blood sugar



O que é o 
teste da 

hemoglobina 
glicada (A1C)?

Se você tem diabetes, o teste da 
hemoglobina glicada (A1C) representa o controle da diabetes. 
Quando a sua diabetes está bem controlada, você se sente 
melhor e fica mais saudável.

Por que devo fazer o teste da A1C?
O resultado da A1C é a média do nível de açúcar no sangue (glicemia) dos 
últimos três meses. Se o valor da A1C for muito alto, você deve conversar 
com sua equipe de atenção à saúde sobre formas de baixá-lo.

Que valor da A1C é considerado bom? 
●	Para a maior parte das 
   pessoas, um bom número  
   é abaixo de 7%
●	 Pergunte a seu médico  

qual é o objetivo do seu  
valor da A1C

Com que frequência devo fazer o teste da A1C? 
Você deve fazer o teste da hemoglobina glicada (A1C) duas a quatro 
vezes ao ano. Faça o teste: 
●	2 vezes ao ano se a sua diabetes estiver bem controlada
●	 4 vezes ao ano se o nível do açúcar no sangue estiver muito alto ou se 

não tiver alcançado o objetivo da A1C.

Tenho que continuar medindo o nível de açúcar no 
sangue em casa?
Sim, deve. O exame que faz todos 
os dias indica o valor do açúcar no 
sangue nesse momento. O teste 
da A1C indica a média dos valores 
do açúcar no sangue nos últimos 
três meses. Cada teste acrescenta 
informações diferentes sobre o 
controle do açúcar no sangue. Os 
dois são importantes.

Boa notícia sobre a diabetes
A boa notícia é que você pode 
controlar a diabetes.  Se você tem  
diabetes, converse com sua equipe  
de atenção à saúde sobre o que  
pode fazer para se manter saudável. 

A1C (%) mg/dl*
5 97
6 126
7 154
8 183
9 212
10 240
11 269
12 298

O objetivo da minha A1C é: ________
A última A1C foi: _________
 
O próximo teste da A1C está marcado para: 
data:____/_____/________

*Média estimada do nível de açúcar no sangue
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