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A vida é mais doce  

      com menos açúcar! 

Se a glicemia >250 mg/dl 
 
 Fazer vigilância de glicémia e corpos cetóni-

cos 3/3 horas; 
 
 Corrigir com insulina extra; 
 
 Se o valor de glicemia não diminuir e surgir 

hálito a maçã, contactar 112. 

Uma glicemia normal varia entre 80 

e 110 mg/dl antes das refeições e 

entre 110 e 140 mg/dl depois das 

refeições. 

O que fazer quando o 
açúcar está alto 
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A Diabetes tipo 1, atinge na maioria das vezes 

crianças e jovens, podendo também aparecer 

em adultos e até em idosos. Na Diabetes tipo 1, 

as células ß do pâncreas deixam de produzir 

insulina pois existe uma destruição maciça  

destas células. As pessoas com Diabetes tipo 1 

necessitam de terapêutica com insulina para 

toda a vida. A causa desta Diabetes não está 

diretamente relacionada com hábitos de vida ou 

de alimentação errados. 

Diabetes Tipo 1 Diabetes Tipo 2 

Na Diabetes tipo 2 existe um défice de insulina e re-

sistência à insulina, significa isto que, é necessária 

uma maior quantidade de insulina para a mesma 

quantidade de glicose no sangue. Embora tenha uma 

forte componente hereditária, este tipo de Diabetes 

pode ser prevenida controlando os fatores de risco 

como a obesidade e o sedentarismo. 

Hiperglicemia  Hipoglicemia 
Aumento excessivo da glicemia, ou seja, aumento 

da quantidade de glicose no sangue. 

Podem existir sintomas como: 

A hipoglicemia acontece quando os níveis de glicose no sangue 
descem abaixo dos 70 mg/dl. 
 
Os sintomas podem ser: 

Se glicemia <70 mg/dl           (oferecer um pacote de açú-
car, diretamente na boca) 
 
Se glicemia  <50 mg/dl          (oferecer logo 2 pacotes de 
açúcar) 
 
 
 
                  Reavaliar glicemia após 10 min. 
 
Se glicemia >70 mg/dl           Oferecer comida (leite, bola-
chas ou pão...) 
 
Se glicemia <70mg/dl            Repetir açúcar (até glicemia 
subir) 
 
 Se hipoglicemia não resolver após 4-5 pacotes de 

açúcar 
 
                                   Ou 
 
 Se houver perda de consciência - colocar em posi-

ção lateral de segurança 
 
 
 

                Administrar Glucagon e chamar 112 

Urinar com  
muita  

frequência 

Sede constante Sensação de boca 
seca 

Fome constante e 
difícil de saciar  

Cansaço Comichão no 
corpo 

Visão turva 

Dificuldade em  
raciocinar 

Tremores Palidez Palpitações 

Formigueiros nos 
lábios e língua 

Convulsões Perda de  
consciência 

Coma 

O que fazer quando o 
açúcar está baixo 


