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 Data 04/04 05/04 Antes do café 6:10 AM 100 mg/dl 6:15 AM 115 mg/dl Antes do almoço 12:30 PM 110 mg/dl 12:30 PM 110 mg/dl Antes do jantar 5:40 PM 95 mg/dl 6:00 PM 100 mg/dl Antes de dormir 10:00 PM 125 mg/dl)


Diabetes Saiba o valor do nível de Açúcar no sangue

Assuma a direção! O controle está 
na suas mãos

Você vai se beneficiar de várias maneiras ao manter o açúcar no sangue bem controlado. 
Você vai: 
- Ter mais energia 
- Sentir-se melhor 
- Reduzir suas chances de ter problemas nos olhos, pés, rins e nervos. 
Dois testes indicam se o seu açúcar no sangue está dentro de um nível saudável. 
1. HbA1C ou A1C (Hemoglobina glicada): mede o controle do açúcar no sangue em um período de tempo 
- O que esse teste mede? 
O controle do açúcar no sangue nos últimos 2-3 meses. 
- Com que frequência deve ser feito? 
A cada 3 a 6 meses. 
- Que resultado é considerado bom? 
O melhor resultado para a maioria das pessoas é menos de 7%. Se o resultado for mais de 8% quase sempre é preciso fazer uma mudança no plano de tratamento, incluindo dieta e atividade física. 
- Por que este teste é importante? 
Ele indica se o plano de tratamento conseguiu controlar o nível de açúcar no sangue nos últimos 2 a 3 meses.
2. Exame de sangue capilar (“espetar o dedo”): o autoexame 
- O que esse teste mede? 
O nível de açúcar do sangue no momento em que se faz o teste. 
- Com que frequência deve ser feito? 
Algumas pessoas o fazem 3 ou mais vezes ao dia. Outras o fazem uma vez ao dia. Pergunte a seu médico como deve fazê-lo. 
- Que resultado é considerado bom? 
Os melhores resultados são: 
Antes das refeições: 70-130 mg/dl 
1-2 horas após as refeições: menos de 180 mg/dl 
- Por que este teste é importante? 
Ele indica se o plano de tratamento está controlando o nível de açúcar no sangue agora. 
- Aonde se faz o teste? 
Em casa ou onde quer que seja. Você mesmo faz este exame.

O que perguntar a seu médico, 
enfermeiro, nutricionista ou educador da diabetes 
1. Qual é o valor da minha A1C? 
2. Quanto a minha A1C deveria ser? 
3. Quando devo verificar o nível de açúcar no sangue em casa? 
(checkbox)Antes do café da manhã 
(checkbox)Antes do almoço 
(checkbox)Antes do jantar 
(checkbox)Na hora de dormir 
(checkbox)Outro ______________________ 
4. Qual deve ser o resultado do exame de sangue capilar (no dedo)? 
Antes das refeições: 
entre _________ e_________ 
Após as refeições: 
entre _________ e_________ 
Na hora de dormir: 
entre _________ e_________

5. Como posso melhorar o controle da diabetes?
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Seus resultados podem ser diferentes. Pergunte ao seu médico quais são os melhores resultados para você.


 Ao consultar o médico, deve-se medir e verificar o seguinte: 
A cada consulta 
- Peso 
- Pressão arterial 
- Pés 
- Revisão das suas anotações com o resultado dos níveis de açúcar no sangue 
A cada 3 a 6 meses. 
- Hemoglobina glicada (A1C) 
Uma vez por ano 
- Colesterol e gorduras do sangue 
- Exames de urina para verificar o funcionamento dos rins 
- Vacina contra a gripe 
- Exame dos pés para verificar a sensibilidade 
Além disso, lembre-se de: 
- Consultar o dentista duas vezes ao ano 
- Consultar o oftalmologista uma vez ao ano para fazer um exame de fundo de olho 
- Tomar a vacina contra a pneumonia


 Pode-se prevenir ou retardar alguns problemas da diabetes ao manter os níveis de açúcar no sangue perto do nível normal.
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