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A Editora da Universidade Federal de 
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distribuir a cartilha Eu controlo meu 
diabetes. Este impresso faz parte do 
projeto social da EDUFJF e é distribuído 
gratuitamente, além de estar disponível 
no site da editora para acesso sem qual-
quer ônus fi nanceiro. 
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CAPÍTULO 1: 
DESCOBRINDO O DIABETES

DIABETES, O QUE ESTÁ ACONTECENDO 
COM O CORPO?

Quando comemos, os alimentamos são 
transformados, pelo nosso organismo, em 
glicose (açúcar), que é a principal fonte de 
energia para nossas células. Para entrar na 
célula, a glicose precisa da ajuda de um 
hormônio chamado insulina, cuja produ-
ção é feita pelo pâncreas.

Nos diabéticos, o pâncreas não fabrica 
insulina sufi ciente ou, então, a insulina não 
consegue se ligar às células. Com isso, a gli-
cose se acumula no sangue e afeta vários 
órgãos do nosso corpo.

OS TIPOS DE DIABETES MAIS COMUNS 
SÃO TIPO 1 E TIPO 2
Diabetes mellitus tipo 1
• É mais comum em crianças e adolescen-

tes, mas pode também acontecer em 
adultos.

• É considerado autoimune: há lesão das 
células do pâncreas e com isso não há 
produção de insulina

• Os sintomas aparecem de repente.

Diabetes mellitus tipo 2
• É mais comum em adultos e pessoas mais velhas
• Geralmente aparece em pessoas obesas
• Está ligado a obesidade, sedentarismo e predisposição familiar
• Inicialmente o pâncreas ainda produz insulina, mas ela não conse-

gue atuar bem nas células
• Os sintomas podem demorar a aparecer
• No início, pode ser tratado com medicação oral. Posteriormente, 

pode haver necessidade do uso da insulina.
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• Sede exagerada
• Urinar em excesso
• Boca seca
• Emagrecimento
• Fome exagerada
• Tonteiras
• Visão turva
• Cansaço nas pernas
• Dormência nos pés

 
Em alguns casos a pessoa tem diabetes e não sabe, pois 

pode não apresentar sintomas. Por isso, a melhor forma 
de diagnosticar a doença é através de exames.

AO DESCOBRIR O DIABETES, ALGUMAS 
MUDANÇAS PASSAM A SER NECESSÁRIAS. 
AS MAIS IMPORTANTES SÃO:
• O tipo de comida e os horários da alimentação
• A prática regular de exercícios físicos
• Os cuidados com o corpo
• A aplicação da insulina e a ingestão de remé-

dios regularmente
• Auto monitorização da glicemia

PARA SABER SE UMA PESSOA É DIABÉTICA DEVEMOS 
FICAR ATENTOS A ALGUNS SINTOMAS TAIS COMO:
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COMO LIDAR COM ESSAS MUDANÇAS?
É muito importante a ajuda dos fami-

liares e dos profi ssionais de saúde no cui-
dado com o diabetes.

Sempre buscar novas informações so-
bre a doença, pedir ajuda quando for pre-
ciso, não faltar às consultas, participar de 
grupos e palestras sobre o diabetes

Lembre-se que o diabetes pode ser 
controlado, mas para isso é preciso seu 
empenho!

diabetes_infantil.indd   8 14/08/13   14:20



( 9( 9

BRINCADEIRA
Veja a carteirinha do diabético abaixo. Escolha uma foto bem boni-

ta, cole na carteirinha e ande sempre com ela. Ela pode ser útil, caso 
você não se sinta bem e esteja sozinho.

CARTEIRINHA DO DIABÉTICO
Recorte a carteirinha do diabético abaixo. Escolha uma foto bem 

bonita, cole na carteirinha e ande sempre com ela. Ela pode ser útil, 
caso você não se sinta bem e esteja sozinho.

dobre aquidobre aqui

CARTEIRINHA DO DIABÉTICO
Nome:

Telefone:

Endereço:

Em caso de urgência, avisar:

Meu médico é:

Tel:

Caso eu esteja passando mal, por favor, leia as orientações no verso.

Por favor, se meu comportamento estiver anormal – transpi-
rando em excesso, com tremores, pálido, com crises convulsi-
vas ou desmaiando, tome as seguintes providências:

• Se eu puder engolir, me dê água com açúcar ou qualquer 
outra bebida açucarada.

• Se eu estiver desmaiando, coloque uma colher de sopa de 
açúcar entre a bochecha e os dentes.

• Se eu não melhorar, me leve ao pronto socorro mais próximo.

Tenho diabetes
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CAPÍTULO 2: 
COMO EU DEVO ME ALIMENTAR?

PARA QUE O NÍVEL DE AÇÚCAR NO SANGUE FIQUE 
EQUILIBRADO, as pessoas devem consumir alimentos 
saudáveis, naturais, variados, nas quantidades certas e 
horários corretos.

OS PRINCIPAIS GRUPOS DE ALIMENTOS SÃO:
Grupo 1: Cereais (Carboidratos)

Dão energia para o nosso corpo funcionar. Depois de 
digeridos, viram glicose (açúcar) no sangue. Devemos dar 
preferência aos integrais (são ricos em fi bras que não dei-
xam a glicose subir muito).

Grupo 2: Hortaliças
Fornecem vitaminas e minerais que ajudam a melhorar 

funcionamento do organismo e são ricos em fi bras.

Grupo 3: Frutas
Também são fonte de vitaminas e minerais e ricos em 

fi bras. Mas, possuem quantidade signifi cativa de carboi-
drato, por isso parte delas se transforma em glicose depois 
da digestão. 

Grupo 4: Leguminosas
Também são ricas em fi bras. 

Grupo 5: Carnes e ovos
São ricos em proteínas, as substâncias construtoras do 

nosso corpo, que formam os músculos.

Grupo 6: Leite e derivados
Também ricos em proteínas, além de ser fonte de cál-

cio, que é importante para os ossos.
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Grupo dos laticínios:
leite, iogurtes e 
queijo
2-3 porções

Grupo dos 
vegetais:
3-5 porções

Grupo das 
frutas:
2-4 porções

Grupo das carnes,
aves, peixes, ovos 
e feijão
2-3 porções

Grupo dos pães, cereais, arroz e massas
6-11 porções

Grupo 7: Gorduras e óleos
Fornecem energia para o nosso corpo, além de fazerem 

parte de nossas células. Se os consumidos em excesso, po-
dem fazer engordar e aumentar o colesterol.

Grupo 8: Açúcares
Fazem parte do grupo dos carboidratos e, portanto dão 

energia para o corpo. Porém, são digeridos e absorvidos 
de forma muito rápida e por isso podem aumentar muito 
a glicose no sangue. Quem tem diabetes só deve ingeri-los 
se puder contar carboidratos e aplicar a dose de insulina 
correspondente.

A PIRÂMIDE ALIMENTAR
É um instrumento que ajuda a visualizar as pro-

porções dos alimentos a serem consumidos em um 
dia, por um adulto saudável.

QUANTO POSSO COMER?
A quantidade de alimento deve ser calculada 

pelo nutricionista ou pelo médico de acordo com o 
seu peso, altura, idade e sexo. O excesso pode fazer 
ganhar peso demais e aumentar o nível de glicose 
no sangue. Comer menos que o ideal pode levar a 
difi culdade no crescimento e quedas de glicose.
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POSSO SAIR DA DIETA?
Isso não deve acontecer com frequência, pois pode 

prejudicar o controle da glicose e a saúde como um todo. 
Entretanto, quem faz contagem de carboidrato pode pla-
nejar o que vai comer, fazer a contagem dos carboidratos 
daquela refeição e aplicar a dose correspondente de in-
sulina. Depois de 2 horas, sempre medir a glicose e, se ela 
estiver alta demais, fazer a correção conforme o médico 
prescreveu.

TEM ALGUM ALIMENTO QUE É PROIBIDO?
Nada é totalmente proibido se for ingerido de forma 

planejada e controlada – pergunte a seu médico como fa-
zer. Fica, porém, a “dica” do que deve ser evitado no dia 
a dia: 
• Gorduras em excesso e açúcares,  incluindo aqueles 

utilizados no preparo dos alimentos. É o caso dos sal-
gadinhos fritos, balas e doces.

• Bebidas alcoólicas 
• Massas, pães, arroz “brancos” (que não são integrais)
• Comidas com muitos corantes e conservantes
• Passar longos períodos sem se alimentar
• Seguir a orientação de estranhos ou pessoas que não 

sejam profi ssionais de saúde

QUAL A DIFERENÇA ENTRE DIET E LIGHT?
Light é um alimento que tem redução de no mínimo, 25% 

de algum nutriente. Diet é o alimento que tem a ausência de 
algum nutriente, que nem sempre é o açúcar. É preciso ler o 
rótulo para ver os ingredientes daquele alimento e descobrir 
se ele tem redução ou ausência, e de qual nutriente, desco-
brir se ele realmente não contem açúcar.

Não se esqueça!

DICAS IMPORTANTES:
Quando sair de casa, leve sempre um lanchi-

nho. Pode ser que seu compromisso se atrase ou 
que aconteça algum imprevisto e assim você não 
terá que fi car sem se alimentar ou comer algo que 
não lhe fará bem.

Quando for à escola, também leve seu lanche. 
Pode ser que a merenda da escola ou da cantina 
não seja boa para você.

Se for a alguma lanchonete ou restaurante, 
peça alimentos parecidos com aqueles do seu 
plano alimentar. Se for tomar refrigerante, peça 
o dietético. Se for pedir um suco, lembre-se de 
avisar que ele deve ser adoçado com adoçante  
dietético.

Procure não ingerir bebidas alcoólicas. Meno-
res de dezoito anos são proibidos de ingeri-las. E 
mesmo para os maiores, elas podem fazer o nível 
de glicose no sangue cair demais. Por isso, se você 
tem mais de dezoito anos, tome no máximo uma 
ou duas doses e sempre meça a glicose depois.
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BRINCADEIRA: JOGO DOS 7 ERROS
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CAPÍTULO 3: 
EXERCÍCIOS FÍSICOS E DIABETES: 
O QUE É PRECISO SABER?

Não existe restrição de exercícios ou brincadeiras 
para o diabético. Junte-se a seus amigos e divirta-se.

MAS LEMBRE-SE, QUANDO FOR BRINCAR:
• Use roupas leves, tênis e meias de algodão.
• Procure lugares seguros e se exercitar sempre acompa-

nhado.
• Evite horários de muito calor.
• Beba água durante o exercício.
• Nunca se exercite sem se alimentar antes.

ANTES DE COMEÇAR A BRINCADEIRA FIQUE ATENTO 
AOS VALORES DE SUA GLICEMIA:
• SINAL VERDE: glicemia entre 100 e 250 mg/dL.
• SINAL AMARELO: abaixo de 100 mg/dL. Neste caso, 

faça uma pequena refeição, espere 15 minutos e confi -
ra novamente a taxa de glicemia.

• SINAL VERMELHO: acima de 250 mg/dL.

QUANDO FOR SE EXERCITAR APLIQUE A INSULINA NO 
ABDÔMEN.

NÃO GASTE MUITO TEMPO ASSISTINDO TV, NO 
VIDEOGAME E NO COMPUTADOR. PRATICAR 
EXERCÍCIOS FÍSICOS FAZ BEM PARA SUA SAÚDE!
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RECOMENDAÇÕES GERAIS QUE VOCÊ 
PRECISA SABER:
• Procure se exercitar todos os dias.
• Fique atento para não ter hipoglicemia 

após o exercício.
• Sempre leve com você balas, doces ou 

suco natural, para o caso de hipoglice-
mia.

• Em caso de mal estar, pare imediata-
mente o exercício.
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BRINCADEIRA: CAÇA-PALAVRAS
Encontre os exercícios que você pode praticar: futebol, natação, basquete, vôlei, ciclismo, corrida, caminhada, lutas, 

pique, pular corda, peteca, atletismo, jogos.

N A S N M R U A C P T O P

A Y G B J B M C V E Ê C D

T R F U T E B O L T N O J

A G V A F A J R G E I M O

Ç H C S R D L R F C S P G

Ã R D Q G L P U N A H U O

O B A S Q U E T E H A T S

O U E P R T O L T T G A D

K I T O L A E U Q I P D E

F A R S S S T F R E H O G

P U L A R C O R D A E R A

D S U L T R V Ô L E I H R

A T E L E V I S Ã O K G T

T H E R O M S I T E L T A
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CAPÍTULO 4: 
A INSULINA

QUAIS SÃO OS TIPOS DE INSULINA EXISTENTES?
Existem vários tipos de insulina. A diferença entre elas 

é, principalmente, quanto à duração do seu efeito: 
• insulinas de ação ultra rápida: seu efeito dura de 3 a 

4 horas;
• insulinas de ação rápida: seu efeito dura de 6 a 8 horas,
• insulinas de ação intermediária: seu efeito dura de 14 

a 18 horas,
• insulinas de ação lenta: seu efeito dura até 24 horas.
• Seu médico vai indicar a melhor para o seu caso.

E AS SERINGAS?
É muito importante verifi car a graduação da seringa 

para não errar a dose, pois existem vários tipos de seringa:
• seringas de 1mL, graduadas de 2 em 2 unidades, até 

100 unidades;
• seringas de 0,5mL, graduadas de 1 em 1 unidade, até 

50 unidades;
• seringas de 0,3mL, graduadas de 1 em 1 unidade, até 

30 unidades.

E AS AGULHAS?
A função da agulha é atravessar a pele e liberar a in-

sulina na gordura que fi ca abaixo da pele. O tamanho da 
agulha não deve ultrapassar 6 mm.

COMO DEVO GUARDAR A INSULINA?
Os frascos de insulina que estiverem fechados devem 

ser guardados na geladeira, entre 2° e 8°C. Não devem 
fi car próximos ao congelador nem na porta da geladeira.

O frasco de insulina que estiver aberto pode fi car em 
temperatura ambiente, entre 15° e 30°C e deverá ser utili-
zado dentro de 30 dias.

Se o frasco que está em uso estiver guardado na ge-
ladeira, ele poderá ser retirado 10 a 20 minutos antes da 
aplicação, pois a insulina gelada pode causar dor durante 
a aplicação.
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COMO FAÇO PARA TRANSPORTAR A INSULINA?
Evite exposição à luz solar direta.
Nunca deixe no porta luvas nem no bagageiro 

de carro.
Use caixa de isopor, para transporte de longa 

duração, evitando contato direto do frasco com o 
gelo para que a insulina não fi que congelada.

COMO DEVO APLICAR A INSULINA? 
Não é complicado. Toda pessoa que usa a insulina deve 

fazer a autoaplicação. Mesmo as crianças podem aplicar a 
sua insulina, sob a supervisão de um adulto. 

Veja o passo a passo para a aplicação correta.
• Lave bem as mãos, antes de começar;
• Prepare todo o material que será usado: algodão, 

 álcool, seringa, agulha e insulina;

• Role o frasco entre as mãos, para misturar a insulina;
• Limpe a tampa do frasco com algodão embebido em 

álcool;
• Injete ar na seringa, na mesma dose da insulina que 

será aplicada;
• Inverta o frasco e aspire a quantidade de insulina de-

sejada;
• Se necessário, bata com os dedos na seringa, para reti-

rar as bolhas de ar;
• Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspi-

re antes a insulina de ação rápida (transparente);
• Limpe a pele com algodão embebido em álcool, antes 

de aplicar a insulina.
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• Introduza a agulha em 
ângulo de 90 graus;

• Antes de injetar, puxe 
o êmbolo para verifi -
car a presença de san-
gue. Se vier sangue, 
aplicar em outro local;

• Após injetar a insuli-
na, pressione o local 
com algodão e retire 
a agulha; 

• Não faça massagem 
no local onde a insuli-
na foi aplicada.

É recomendável fazer o rodízio dos locais de aplicação 
de insulina, mantendo uma distância mínima de 1,5 cm, 
entre uma injeção e outra.

POSSO APLICAR INSULINA SEM USAR SERINGA?
A insulina também pode ser aplicada com ca-

netas injetoras. Algumas são descartáveis e outras 
reutilizáveis, consulte seu médico!

90º

Em que parte do corpo eu posso aplicar a insulina?
A insulina pode ser aplicada em diversos locais. Veja no 

desenho.

reutilizáveis, consulte seu médico!

POSSO JOGAR O MATERIAL 
UTILIZADO NO LIXO 
DOMÉSTICO?

Não. Os materiais utili-
zados, tais como seringas, 
agulhas entre outros, devem 
ser colocados em recipiente 
apropriado.

Caso você não tenha este 
recipiente, é possível im-
provisar o armazenamento 
dentro de uma garrafa PET. 
Assim que ela estiver cheia, 
leve-a a um posto de saúde 
para o descarte adequado.
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BRINCADEIRA VAMOS DESENHAR?
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CAPÍTULO 5: 
COMO SABER SOBRE O CONTROLE DA DOENÇA:
A AUTOMONITORIZAÇÃO

O QUE É AUTOMONITORIZAÇÃO DA GLICEMIA?
Prática em que o diabético mede, regularmente, a sua 

própria glicemia através do uso do glicosímetro, o apare-
lho portátil que permite a dosagem da glicose no sangue 
retirado dos vasos capilares (ponta dos dedos).

POR QUE MEDIR A GLICOSE?
• - Para verifi car se o nível de açúcar no sangue está 

adequado ou não e tomar providências, por exemplo, 
corrigir uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia que 
possam estar acontecendo, pois elas podem não apre-
sentar sintomas.

• - Para relacionar o resultado do exame com os compor-
tamentos e atitudes (sempre pensar porque a glicose 
subiu ou caiu demais).

• - Para o médico ajustar o tratamento.

POR QUE ANOTAR O RESULTADO?
É através do diário de glicose que o médico saberá a 

melhor forma de ajustar as doses de insulina. É importan-
te que a anotação seja feita assim que medir a glicose para 
que não haja confusão se a medida de um determinado 
horário foi antes ou depois de uma refeição. Isso é muito 
importante para o médico ajustar a dose de insulina.

EM QUAIS HORÁRIOS DEVO MEDIR A GLICEMIA?
Os principais horários são: em jejum e 2 horas após o 

café; antes e 2 horas após o almoço; antes e 2 horas após 
o jantar; antes de dormir e na madrugada.

No mínimo, medir 3 vezes por dia, que é o número 
de tiras fornecido pelo SUS para as pessoas com diabetes 
mellitus tipo 1. Um número maior de medidas pode ajudar 
a controlar melhor os níveis de glicemia. 

Quem mede apenas 3 vezes ao dia precisa variar os ho-
rários destas medidas, para que seja avaliado o comporta-
mento da glicemia durante todo o dia, ao longo de vários 
dias. O endocrinologista deve orientar sobre os melhores 
horários em cada caso.
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QUAIS AS METAS PARA O BOM CONTROLE DO DIABETES?
Elas variam de acordo com a idade. Veja na tabela abaixo 

o que recomenda a Sociedade Brasileira de Diabetes.

IDADE HBA1C GLICEMIA EM JEJUM GLICEMIA 2 HORAS 
APÓS REFEIÇÃO

MENOR QUE 6 ANOS Menor que 8,5% 
(e maior que 7,5%)

100 a 180mg/dL 110 a 200 mg/dL

ENTRE 6 E 12 ANOS Menor que 8,0% 90 a180 mg/dL 100 a 180 mg/dL

ENTRE 12 E 18 ANOS Menor que 7,0 a 7,5% 90 a 130 mg/dL 90 a 150 mg/dL

MAIOR QUE 18 ANOS Menor que 6,5 a 7,0% Menor que 110 mg/dL Menor que 140 mg/dL

Obs.: A dosagem da hemoglobina glicada (ou HbA1c) refl ete a média da glicemia nos últimos 3 meses

POR QUE MANTER A GLICOSE BEM 
CONTROLADA?

Para evitar que em poucos anos 
o corpo sofra conse quências ruins, 
que chamamos de complicações, 
que podem acontecer no cérebro 
(cabeça), olhos, boca, coração, rins, 
pernas e pés. Quanto mais tempo a 
glicose fi ca na meta, menor a chan-
ce de aparecerem esses problemas.

POR QUE MANTER A GLICOSE BEM 
CONTROLADA?

o corpo sofra conse quências ruins, 
que chamamos de complicações, 
que podem acontecer no cérebro 
(cabeça), olhos, boca, coração, rins, 
pernas e pés. Quanto mais tempo a 
glicose fi ca na meta, menor a chan-
ce de aparecerem esses problemas.
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CABEÇA

PÉ PERNA CORAÇÃO

RIM OLHO BOCA

BRINCADEIRA: CORPO HUMANO
Recorte de revistas ou desenhe você mesmo no espaço abaixo as partes do corpo de uma pessoa que podem sofrer 

se o diabetes não fi car bem controlado.
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