Uma já pode ser demais

Para as pessoas
com diabetes tipo 2,
a hipoglicemia é:

Pouco reportada:

55% das pessoas raramente ou nunca informam o seu médico
sobre as hipoglicemias1

Uma preocupação constante:
As pessoas que tomam insulina para o tratamento da diabetes
tipo 2, têm em média, 23 episódios de hipoglicemia por
ano2*
CV (cardiovascular)
* Episódios ligeiros ou moderados.2
† Embora os ensaios encontrem uma
associação entre hipoglicemias e as
suas consequências, não houve
relação de causalidade
comprovada.3,4

Com o apoio:

Associada ao risco cardiovascular:
Embora não esteja provado pensa-se que a hipoglicemia está
associada aos principais eventos cardiovasculares (CV),
incluindo um risco 2,7 vezes maior de morte por doença
CV† após uma hipoglicemia grave3,4

As pessoas com diabetes estão em risco?

Que medidas podemos
tomar para descobrir os
casos de hipoglicemia
na prática clínica?
Até o profissional de saúde mais empático nota
que as pessoas com diabetes podem sentir-se
relutantes em discutir os episódios de hipoglicemia.
Isto pode acontecer por várias razões, incluindo1
preocupações com inibição de condução, possíveis
implicações no emprego ou medo de que seja
indicativo de mau controlo da diabetes.
Surpreendentemente cerca de 64% das pessoas
com diabetes tipo 2 não têm consciência da sua
hipoglicemia.1

E

xplore a ocorrência de hipoglicemias bem como a sua
frequência e procure relacionar com a circunstância em que ocorreu.

Verifique a experiência dos seus doentes. Peça aos seus doentes para
Ajude as pessoas com
diabetes a E.V.I.T.A.R.
os riscos associados às
hipoglicemias

descrever a sua perceção de um episódio de hipoglicemia, de forma a
conseguir perceber a consciencialização que têm. As pessoas com diabetes
podem precisar de mais informação para conseguir reconhecer quando
estão a ter uma hipoglicemia.

Inicie sessões de educação terapêutica nas quais os seus doentes deverão

a aprender como atuar em caso de hipoglicemia e a fazer a sua própria
gestão terapêutica de forma adequada.

Tente perceber as causas das hipoglicemias dos seus doentes.

Podem estar relacionadas com a dose de insulina que administram, mas
também podem estar relacionadas com a sua dieta ou outros fatores.

A valie o real impacto das hipoglicemias no doentes. Não subestime o

impacto real das hipoglicemias entre os doentes, isso pode conduzir à
desvalorização quando tiverem uma.

Relembre a importância de comunicar as hipoglicemias ao profissional
de saúde. As pessoas com diabetes tipo 2 raramente ou nunca informam
o seu médico de família ou médico assistente sobre os episódios de
hipoglicemia.1 Reforce junto dos seus doentes a importância de o fazer.
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