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COMPLICAÇÕES DO DIABETES  
GESTACIONAL

Os maiores riscos para o recém-nascido de-
correntes do diabetes na gestação são peso 
elevado do bebê ao nascer, queda do açúcar 
ao nascer (hipoglicemia), distúrbios respira-
tórios e prematuridade. Já para a mãe, além 
de aumento do risco de cesariana, o diabetes 
gestacional pode estar associado à toxemia 
gravídica, condição patológica da gravidez 
que provoca pressão alta e inchaço das per-
nas e pode desencadear o trabalho de parto 
prematuramente.

PREVENÇÃO DO DIABETES 

•	  Manter hábitos de vida saudáveis, com 
prática de atividades físicas e alimenta-
ção balanceada. 

•	  Ficar atento aos rótulos, evitar produtos 
que contenham açúcar, mel, sacarose, 
glicose;

•	  Faça uso de alimentos ricos em fibras 
como frutas com casca e bagaço, legu-
mes e verduras de folha, cereais integrais, 
dê preferência aos alimentos naturais 
aos industrializados. A ingestão de fibras 
pode contribuir para retardar ou dimi-
nuir os riscos para desenvolvimento do 
Diabetes e pode auxiliar no tratamento 
de diabéticos, reduzindo a absorção de 
glicose.

•	  Use adoçantes em substituição ao açú-
car, mas pequenas quantidades: prefira 
stévia e suclarose.

DIABETES

DICAS

Light: alimentos que apresentam redução mí-
nima de 25% em determinado nutriente ou ca-
lorias em comparação ao produto original (valor 
energético, açucares, gorduras totais, e sódio). 
Não necessariamente significa que o produto 
tem redução de gordura.

Diet: são aqueles alimentos especialmente 
formulados ou processados, nos quais se retira 
algum componente como sal, açúcar ou gordura; 
desta forma, aquele alimento tem zero quantida-
de daquele item.

Fonte: Central Nacional Unimed.
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DIABETES

Tome uma injeção de informação.

O diabetes é uma doença crônica que faz com 
que o pâncreas não produza insulina em quan-
tidade suficiente, ou o organismo não a utilize 
da forma adequada. Tipos mais frequentes da 
doença:

PRÉ-DIABETES

Condição de alto nível de açúcar no sangue, 
mas não o suficiente para ser considerado dia-
betes. A progressão do pré-diabetes para a dia-
betes não é inevitável. Com mudanças no estilo 
de vida, como perda de peso, e medicamentos, 
é possível retornar o nível de açúcar no sangue 
para níveis normais.

DIABETES TIPO 1

Ocasionada pela ausência ou insuficiência de 
produção de insulina no organismo. Geralmen-
te, a pessoa precisa de injeções diárias de me-
dicamento.

CAUSA

O próprio corpo destrói, por engano, as célu-
las beta do pâncreas produtoras de insulina, 
porque o organismo acha que são elementos 
estranhos. Isso é chamado de resposta autoi-
mune. Não se sabe exatamente por que acon-
tece, mas alguns fatores, como a genética, os 
autoanticorpos, os vírus, os radicais livres do 
oxigênio e até mesmo o leite de vaca podem 
estar ligados ao diabetes tipo 1.

PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS 

•	  Pessoas com níveis mal controlados de gli-
cose no sangue podem apresentar:

•	 Muita sede.

•	 Vontade de urinar diversas vezes.

•	  Perda de peso (mesmo sentindo mais fome 
e comendo mais que o habitual).

•	 Fome exagerada.

•	 Visão embaçada.

•	  Infecções repetidas na pele ou mucosas.

•	  Machucados que demoram a cicatrizar.

•	 Fadiga (cansaço inexplicável).

•	  Dores nas pernas por causa da má circulação.

COMPLICAÇÕES DO DIABETES GERAL

O não tratamento adequado do diabetes ocasio-
na, ao longo do tempo, complicações que podem 
se tornar irreversíveis ou crônicas, tais como: 

Retinopatia diabética: lesões que aparecem na 
camada mais interna dos olhos (retina), levando 
a sangramentos e perda da acuidade visual.

Nefropatia diabética: alterações dos vasos san-
guíneos dos rins, provocando perda de proteína 
pela urina e comprometendo o bom funciona-
mento dos rins.

Neuropatia diabética: nesse caso, os nervos 
podem ficar incapazes de emitir as mensagens 
do cérebro, podem emiti-las na hora errada ou 
muito lentamente, o que causa formigamen-
tos, dormência ou queimação em pernas, pés e 

mãos, dores locais, fraqueza, atrofia muscular, 
pressão baixa, distúrbios digestivos, excesso 
de transpiração e impotência.

Pé diabético: como as pessoas com diabetes 
podem ter lesões nos nervos (neuropatia) e 
má circulação sanguínea, precisam ficar aten-
tas a qualquer ferimento, principalmente nos 
membros inferiores. Os pés são mais vulnerá-
veis, por isso merecem atenção especial.

Falta de cuidado no corte de unhas, má higie-
ne entre os dedos e aparecimento de úlceras, 
com ou sem infecção, podem comprometer 
o membro afetado até um ponto em que se 
torna necessária sua amputação.

Infarto do miocárdio e acidentes vasculares 
cerebrais (derrames): essas complicações 
ocorrem quando grandes vasos sanguíneos 
são afetados, causando obstrução de órgãos 
vitais, como o coração e o cérebro.

Infecções: o sistema imunológico também 
pode ser afetado pela alteração do metabo-
lismo da glicose, característica do diabetes, 
aumentando o risco de contrair algumas in-
fecções. Para piorar a situação, o alto índice 
de açúcar no sangue é terreno ideal para al-
guns invasores (fungos, bactérias, etc.).

Portanto, áreas como boca e gengiva, pulmões, 
pele, pés e genitais, além de locais com incisões 
cirúrgicas, estão sujeitas a esse risco. Ferimen-
tos em geral podem se tornar verdadeiras por-
tas de entrada desses invasores.


