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SOU DIABÉTICO:

A Diabetes Mellitus é uma doença na qual a concentração de glicose está
anormalmente elevada. O organismo deixa de segregar ou não consegue utilizar a
insulina (produzida no pâncreas) de um modo adequado.

CAUSAS:
Caracteriza-se por haver um nível baixo de glicose no sangue. As
principais causas são: esquecimento/ atraso da refeição, quantidade
pobre de hidratos de carbono ingerida por refeição, consumo de bebidas
alcoólicas, toma de comprimidos ou administração de insulina em
excesso, má técnica de administração de insulina ou aumento de absorção
local e a alteração do ritmo de vida (horários das refeições, prática de
exercício físico, diminuição do stress).
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CAUSAS:
Quando deixa de existir insulina no organismo (Diabetes Tipo 1) ou em
quantidade insuficiente, ou ainda quando não consegue atuar (Diabetes
Tipo 2), levando ao aumento do açúcar no sangue. 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA HIPERGLICEMIA? QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA HIPOGLICEMIA?
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CUIDADOS A TER...
// Manter os níveis de açúcar no sangue controlados, com
uma dieta adequada, segundo instruções do seu médico e
tomando a medicação indicada por ele de forma correta;

// Evitar fumar;

// Manter uma higiene oral exemplar: Escovar os dentes 2 vezes
por dia, 2 minutos, com pasta de dentes com flúor; Uso de fio
dentário e escovilhão; Lavar a língua; Bochecho com elixir com
flúor;

// Se usar prótese, removê-la diariamente e higienizar
corretamente no final das refeições;

// Em caso de aparecimento de alguma alteração (abcesso,
sangramento e vermelhidão na gengiva, dentes com
mobilidade), procurar o seu médico dentista;

// Exceto em caso de emergência, não se sujeite a um
tratamento dentário no caso ter a glicemia descontrolada.

VISITE O SEU MÉDICO DENTISTA COM REGULARIDADE
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O QUE POSSO FAZER PARA
MANTER A SAÚDE ORAL?


