Semana de prevenção ao Diabetes registra 980 atendimentos
Qui, 21 de Novembro de 2013 08:55

De acordo com o médico Marcus Eiber Marson, diretor de Programas de Saúde, as atividades
foram gratificantes devido a boa quantidade de público presente em quatro dias de campanha.
“Foi um trabalho além do esperado que pretendemos dar continuidade no próximo ano”, conta.

Marson explica que setenta e duas pessoas tiveram alterações diagnosticadas nos exames e
foram orientadas a procurar atendimento médico. Foi registrado apenas um caso grave em que
o munícipe precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro. No último dia de campanha foi
realizado um café light com dicas para a preparação de alimentos saudáveis.

Os interessados em fazer o exame de glicemia ou aferir a pressão arterial devem procurar uma
Unidade Básica de Saúde.

O que é Diabetes
O Diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou
da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da
glicose (açúcar) no sangue. O Diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o
hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, ou p
orque este hormônio não é capaz de agir de maneira adequada (resistência à insulina).
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A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no
sangue possa penetrar dentro das células, para ser utilizado como fonte de energia. Portanto,
se houver falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente, haverá aumento de
glicose no sangue e, consequentemente, o Diabetes.

O tratamento correto do Diabetes inclui manter uma vida saudável e o controle da glicemia, a
fim de evitar possíveis complicações da doença. Os principais cuidados para tratar o Diabetes
incluem exercícios físicos, controle da dieta e acompanhamento médico regular.
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