
?VOCÊ SABE 
O QUE É 

DIABETES 



A Diabetes é uma doença que 
causa o aumento da 
quantidade de glicose (açúcar) 
no sangue. Sendo classificada 
em tipo I e tipo II, onde no tipo 
I o corpo não consegue 
produzir a insulina e já no tipo 
II o corpo produz a insulina, 
mas não consegue utilizar de 
maneira adequada. 
Atualmente não dispõe de 
cura definitiva, apenas 
tratamento.
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MAS O QUE É 
A INSULINA?

INSULINA

É um hormônio 
que controla a 
quantidade de 
glicose (açúcar)
no sangue. E, é por 
meio dela que o corpo 
consegue utilizar a
glicose proveniente dos 
alimentos que ingerimos.



Sabia que a diabetes tipo II 
está associada ao excesso 

de peso e a falta de 
atividade física?

Pois fique sabendo que 
esse tipo geralmente 

ocorre na fase adulta e é 
ocasionada devido aos 

maus hábitos alimentares 
e a inatividade física.

Não?!



Já ouviu falar que a prática 
de atividade física previne 
a diabetes e ajudar no 
tratamento da doença?! 

Pois bem, a prática de 
atividade física atua como 
um fator de prevenção 
para o desenvolvimento da 
diabetes e naqueles que já 
sofrem com a doença ela 
ajuda no controle da 
glicemia sanguínea. 



MAS COMO A 
PESSOA DESCOBRE 
SE TEM DIABETES? 

O diagnóstico da 
diabetes pode ser 
feito por meio de 
exames 
laboratoriais 
como a glicemia 
de jejum, teste 
oral de tolerância 
a glicose (TOTG) e 
hemoglobina 
glicada. Para isso 
é necessário que 
você busque ir ao 
posto de saúde 
para se consultar.



O tratamento da 
diabetes se dar
por meio de um 
conjunto de ações,
que são eles: medicação, 
atividade física e 
alimentação. Portanto, é 
por meio da realização de 
forma correta destes três 
aspectos que poderemos ter o 
bom controle da diabetes. 

E como se dá
o tratamento?



http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads
/2020/02/Diretrizes-Sociedade-Brasileira-de-Dia
betes-2019-2020.pdf

https://controlaradiabetes.pt/uploads/slide-kit-1
7jul14-2014-07-28-15-16-55.pdf
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