
✔ Diabetes: é uma doença crônica caracterizada pela elevação do açúcar do 

sangue, que é a glicose. Pode ser controlada através de dieta, exercício físico, educação 
alimentar, higiene e medção. 

✔ Realizar 6 refeições( café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, ceia) ao dia, 

ingerir água nos intervalos e praticar atividade física regularmente.

✔ Incluir frutas e vegetais na sua alimentação.

✔ Preferir alimentos integrais como: soja, grãos, cereais, arroz integral, farinha de 

trigo integral. 

✔ Diminuir o consumo de gorduras, preferindo carnes magras e preparações 

grelhadas, assadas ou cozidas.

✔ Não consumir alimentos com açúcar como: doces, refrigerantes, chocolates, balas, 

sorvete e sobremesas. 

✔ Consumir produtos dietéticos para diabéticos, lendo sempre os rótulos dos 

alimentos, cuidando os alimentos diet/light.  Sendo que diet é isento de  algum nutriente 
(=açúcar) e o light apresenta redução mínima de 25% de nutrientes ou calorias em relação 
ao alimento convencional. 

Orientação Nutricional:

✔ Sede excessiva, 

✔  Visão turva, 

✔ Perda de peso, 

✔ Aumento do volume de urina;

Orientação de Enfermagem:

Possíveis sintomas:

O que fazer?

✔ Promover o auto cuidado; 

✔ Seguir a dieta orientada pela nutricionista;

✔ Monitorar o nível da glicose;

✔ Observar lesões que não cicatrizam pelo corpo;

✔ Realizar exercícios físicos regularmente: caminhar, pedalar e dançar por exemplo. 

Procure orientação adequada com um profissional de educação física;

✔ Esclarecer demais dúvidas quanto ao tratamento;

Diabete
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Orientação Farmacêutica

✔ Orientação Farmacêutica:
✔ Não tome medicamentos com 

leite ou seus derivados, procure tomar 
com água;

✔ Se esquecer de tomar uma dose 

faça assim que lembrar, mas não tome 
uma dose dobrada ou próxima da outra 
para compensar;

✔ Organize-se, procure não marcar todos os horários dos seus medicamentos 

para a mesma hora;
✔ Os medicamentos muitas vezes tem características especiais, alguns devem ser 

tomados de dia ou a noite, em jejum ou longe da comida, outros devem ser tomados com as 
refeições. Informe-se com seu médico ou farmacêutico, pois esses detalhes podem 
melhorar seu tratamento;

✔ Ao tomar medicamentos siga os horários estabelecidos pelo médico, caso o 

mesmo não tenha estipulado o horário, entre em contato com ele ou com o 
farmacêutico;

✔ Não pare de tomar seus medicamentos sem orientação médica, deve-se seguir o 

tratamento até o fim, porém, não tome mais do que a quantidade prescrita;
✔ Manuseie os medicamentos sempre com as mãos limpas em especial os 

medicamentos líquidos;
✔ Guarde os medicamentos bem fechados, em locais frescos e secos, longe da luz e 

de fontes de calor;
✔ Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças;
✔ Não indique para outra pessoa o medicamento que foi prescrito para você, nem 

tome medicamento indicado por um amigo, parente ou qualquer pessoa;
✔ Em caso de dúvida ou reação adversa ao medicamento, procure o médico ou o 

farmacêutico;
✔ Idosos com mais de 70 anos de idade é importante o acompanhamento dos 

familiares ou cuidadores na consulta médica, bem como na adesão ao tratamento.
✔ Leia atentamente o rótulo para não tomar medicamento trocado;
✔ Não tome medicamento com prazo de validade vencido;
✔ Se você possuir medicamentos vencidos em casa não descarte-os no lixo 

comum, procure algum ponto de coleta para medicamentos vencidos (farmácias) ou 
em lixo químico;
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