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EU GOSTARIA QUE HOUVESSE OUTRA FORMA DE 
CONTROLAR A HIPOGLICEMIA



“No começo, quando eu usava as MDI, eu nunca sabia quando minhas 
hipoglicemias estavam por acontecer. Uma vez, estava no centro da cidade, e 
simplesmente caí na calçada. Eu ainda me lembro das pessoas me evitando e se 
afastando, provavelmente pensando que eu estivesse bêbado. Eu tive que me 
arrastar sozinho até chegar em casa. Eu já tinha ouvido muitas experiências 
positivas da terapia com bomba, então, depois de um longo período com 
hipoglicemias, perguntei ao meu médico se poderia experimentar. Hoje, eu uso 
a bomba o tempo todo e quase esqueci o que são hipoglicemias”. Marco, Itália

Um melhor controle é possível

A hipoglicemia pode ser uma das maiores preocupações das pessoas com 

diabetes tipo 1, principalmente durante a noite, quando é mais difícil 

reconhecer os baixos níveis de glicose no sangue. 

Qualquer pessoa com diabetes tipo 1 pode apresentar hipoglicemias 

inesperadas. Um dos principais objetivos do controle da diabetes é atingir 
os níveis alvo de HbA1c com segurança, sem aumentar o risco de 

hipoglicemia (hipoglicemias). 

Leia as histórias da vida real de outras pessoas com diabetes tipo 1 e 

descubra como elas encontraram a forma de melhor controlar a doença 

e ter menos hipoglicemias. 



Um melhor controle é possível

Diabetes tipo 1 e hipoglicemia
Ter hipoglicemia pode ser algo assustador e pode resultar em um medo real de outros episódios 
hipoglicêmicos.

A hipoglicemia pode ocorrer por várias razões e geralmente é causada em decorrência do excesso 
de insulina no corpo. Esse excesso de insulina desloca muita glicose da corrente sanguínea para 
as células, retirando as fontes críticas de energia que o corpo e cérebro precisam para funcionar.

Alguns dos principais fatores que podem causar hipoglicemia são: 

 Atrasos nas refeições ou pular refeições

 Refeições baixas em carboidrato ou superestimativa do teor de carboidrato da 
refeição

 Refeições gordurosas

 Super dosagem

 Consumo de álcool

 Exercícios

 Dose de insulina basal inadequada

“Eu escolhi a bomba depois de um longo período de hipoglicemias, que também 

ocorriam durante a noite. Minha namorada acordou uma noite porque eu estava 

tendo convulsões. Ela me deu um banho frio, me deu um pouco de açúcar. Depois 

disso, eu perguntei ao meu médico se poderia experimentar a bomba, pois eu 

tinha lido muitas experiências positivas sobre seu uso. Então, comecei a usá-la”. 

Marco, Itália
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Teresa
Melhor controle com o uso de sua bomba 
desde 2012

Hipoglicemia leve e grave
Hipoglicemia (“hipo”) refere-se a quando o nível de glicose no sangue fica abaixo de 3,5 mmol/l. 
Mas isso pode variar de indivíduo para indivíduo. A hipoglicemia pode ser leve ou grave.

Hipoglicemia leve: Quando os sintomas são percebidos e é possível tomar medidas como comer 
ou beber algo que contenha carboidratos. 

Hipoglicemia grave: Necessita de assistência de outra pessoa e pode precisar de tratamento 
hospitalar.

O medo de ficar com nível de glicose baixo e o risco de hipoglicemia podem fazer com que 
algumas pessoas com diabetes tipo 1 mantenham os níveis de glicose elevados para evitar que 
caiam demais. Contudo, com o passar de longos períodos, essa hiperglicemia autoinduzida pode 
causar complicações. O melhor controle dos níveis de glicose ajuda a evitar os altos e baixos.

Um melhor controle é possível



Reduza HbA1c, reduza as complicações
HbA1c: Uma importante medida de quão eficientemente o diabetes está sendo controlado com 
eficácia usando uma medida da quantidade de glicose que se prendeu à cada uma das hemácias 
nos 2-3 meses anteriores para avaliar o nível do controle de diabetes.

O estudo DCCT (Diabetes Control and Complications Trial - Estudo de Controle e Complicações 
do Diabetes) confirmou que reduzir o HbA1c em apenas 1% pode diminuir o risco de 
desenvolvimento de complicações microvasculares em até 40%. A HbA1c deve ser monitorada 
a cada 3 meses com o objetivo de mantê-la abaixo de 7% (53 mmol/mol) ou no alvo determinado 
pelo seu médico. 

Os valores normais de glicose variam entre 4,0 e 7,8 mmol/l e você pode pensar em atingir esses 
valores na sua vida diária com o automonitoramento dos níveis de glicose no sangue (SMBG) 
usando um medidor de glicose.

Muitas pessoas acreditam ser um desafio manter a HbA1c no intervalo alvo sem aumentar o risco 
de hipoglicemia. A terapia com bomba de insulina permite ajustar as necessidades de insulina 
instantaneamente.

Portanto, é importante que se atinja o controle da glicose no sangue. Algumas das melhores 
formas de fazer isso ao mesmo tempo em que se minimiza a ocorrência de hipoglicemia são:

 Dosagem da insulina mais regularmente e em quantidades menores 

 Equilíbrio dos níveis de glicose antes e após exercícios

 Ajuste da dose de insulina para que corresponda ao carboidrato das refeições 

 Ajuste da dose de insulina de acordo com as atividades diárias

 Saber quando e como ajustar a terapia através do monitoramento dos níveis de glicose 
durante o dia

Atingir e manter a HbA1C alvo ao mesmo tempo em que se minimiza o risco de hipoglicemia 
pode ser um desafio. A terapia com bomba de insulina possibilita o ajuste das necessidades de 
insulina para atender às necessidades do corpo.

Então, o que mais alguém que tem diabetes tipo 1 pode fazer para minimizar a 

hipoglicemia?

Um melhor controle é possível
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Tamanho real da bomba do Marco

Para muitos, a bomba de insulina oferece a solução ideal
Para lidar com os desafios de manter os níveis de glicose sob melhor controle, muitas pessoas 
com diabetes tipo 1 usam as bombas de insulina.

Uma bomba de insulina é um dispositivo pequeno, do tamanho de um telefone celular, que 
pode ser facilmente transportado no cinto, dentro do bolso ou mesmo preso no sutiã.

A bomba de insulina pode ajudar você e sua equipe de profissionais da saúde a reproduzir mais 
de perto a forma como o pâncreas saudável libera a insulina basal para o corpo, fornecendo 
pequenas quantidades de insulina de ação rápida durante o dia e a noite. 

Pode ajudar a controlar melhor a necessidade de ajuste de dose de insulina, principalmente 
após as refeições e durante a noite, ajudando, assim, a atingir melhor controle da glicose. 

Ao invés de injeções frequentes, tudo que você precisa na terapia com a bomba é a troca do kit 
de infusão algumas vezes por semana.

Um melhor controle é possível

“Eu testei uma bomba de insulina por um tempo e vi que ela não me incomodava 

na vida diária e nas atividades esportivas. Então, decidi usá-la permanentemente”. 

Simon, Alemanha



Como a bomba de insulina ajuda a controlar aos níveis de glicose?
A bomba possibilita um melhor controle da glicose devido a sua capacidade de ajustar a liberação 
da insulina, reduzindo os riscos de hiperglicemia e hipoglicemia. Com a terapia com bomba de 
insulina, os usuários podem se beneficiar de:

 Dosagem mais fácil: o cálculo das necessidades de insulina pode ser uma tarefa difícil, com 
muitos aspectos diferentes a serem considerados. Na bomba, o assistente de bolus integrado 
ajuda a garantir uma dosagem precisa, levando em conta a quantidade de insulina que já 
está no sistema, os níveis de glicose atuais, a ingestão de carboidrato e os ajustes de insulina 
pessoais para determinar a dose correta.

 Menos injeções:  quantidades precisas de insulina de ação rápida são liberadas durante o 
dia pelo kit de infusão, que pode ser facilmente removido e substituído a cada 2 ou 3 dias.

 Maior flexibilidade: a bomba pode ser ajustada instantaneamente para permitir que se 
façam exercícios, durante uma doença, ou para liberar pequenos bolus para cobrir os 
lanchinhos. Isso pode ser facilmente feito com o toque de um botão ao invés de uma injeção. 
Existe até uma opção de índice basal temporário para reduzir ou aumentar proporcionalmente 
o índice de insulina basal, uma opção que pode ser usada durante os exercícios físicos ou 
uma doença, por exemplo.

“A bomba mudou muito a minha vida, eu posso fazer tudo que quero. Eu também 

posso tirá-la... quando tomo banho, quando vou à praia ou quando faço exercícios”. 

Teresa, Itália

 Maior conveniência: a bomba oferece a conveniência extra de um medidor de 
glicose sanguínea conectado sem fio. Esse medidor envia automaticamente os 
valores de glicose no sangue para a bomba, permitindo cálculos mais precisos de 
bolus. Ele também armazena essas informações em um diário digital juntamente 
com suas doses de insulina.

Estudos clínicos confirmaram que muitos pacientes com diabetes tipo 1, de todas 
as idades, que trocaram das MDI para a terapia com bomba de insulina, relataram 
melhorias na qualidade de vida e maior satisfação com o tratamento.

Um melhor controle é possível
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Simon
Melhor controle com o uso de sua bomba 
desde 2004

Ajuda na vida diária
A bomba pode ajudar a manter os níveis alvo e reduzir a hipoglicemia. O fácil controle dos seus 
níveis de insulina permite um estilo de vida mais flexível. 

Bomba de insulina e alimentação
Os alimentos desempenham um papel essencial no controle do diabetes. Se você está fazendo 
uso de injeções frequentes, pode ser mais difícil lidar com os atrasos de refeições, com o pular uma 
refeição ou com as diversas dietas. Com a bomba, o equilíbrio das necessidades de insulina com 
os alimentos pode ser mais fácil, por exemplo, as diferentes opções de bolus podem ser usadas 
para equiparar as necessidades da situação e o tipo de refeição.

Um melhor controle é possível



O assistente de bolus facilita o cálculo da quantidade de insulina necessária, pois ele faz as contas 
com base na ingestão de carboidrato, níveis de glicose no sangue, proporção insulina: carboidrato 
e quantidade de insulina ativa no seu corpo. Isso ajuda a garantir que você está obtendo a 
quantidade exatamente correta de insulina para controlar seus níveis de glicose.

Bomba de insulina e exercícios
A prática regular de exercícios é importante para o corpo e para a mente, além de ser recomendada 
pela maioria dos médicos. Os exercícios também podem reduzir os níveis de glicose no sangue. 
A bomba tem o recurso de ajustar o índice de insulina basal conforme o necessário para a 
atividade, desde um jogo competitivo até uma caminhada leve, e ajuda a reduzir o risco de 
hipoglicemia após o exercício. Muitos atletas com diabetes tipo 1 usam a bomba de insulina para 
adquirir melhor controle da glicose.

Bomba de insulina e hipoglicemia noturna
As necessidades basais mudam no decorrer das 24 horas do dia. Com as Múltiplas injeções diárias 
(MDI), as doses de insulina de ação longa geralmente são equiparadas com a necessidade média 
e, normalmente, não cobrem essas flutuações. Com a bomba, você pode ajustar para que os 
diferentes índices basais possam ser equiparados às necessidades pessoais de hora em hora, 
o que pode ajudar a minimizar a hipoglicemia, principalmente durante a noite de sono.

Depois de muitos anos com diabetes, os pacientes podem perder a capacidade de perceber a 
hipoglicemia iminente (desconhecimento da hipoglicemia). O uso da bomba pode ajudar a 
melhorar a conscientização da hipoglicemia, reduzindo os eventos hipoglicêmicos leves e 
reduzindo os picos nos níveis de glicose durante o dia e a noite. 

“Desde que começou a usar a bomba, os níveis de 

glicose no sangue de Lara ficaram estáveis e ela teve 

menos hipoglicemias. Para mim, isso significou menos 

preocupações e mais qualidade de vida”. Andrea (mãe 

de Lara), Alemanha

Um melhor controle é possível
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A bomba de insulina é ideal para mim?
Muitas pessoas com diabetes tipo 1 talvez não saibam que podem se beneficiar de uma bomba 
de insulina. Em geral, se apresentarem qualquer uma das características a seguir, os pacientes 
podem ter um controle melhor com a bomba de insulina:

 Preocupações com as complicações de longo prazo

 Medo de agulha

 Dificuldade de controlar os altos e baixos

 Medo da hipoglicemia, principalmente à noite

 HbA1c fora do intervalo alvo

 Baixa conscientização sobre hipoglicemia

 Busca de maior flexibilidade na vida diária 

A melhor forma de se manter dentro do intervalo saudável do nível de glicose é testando os níveis 
de glicose no sangue pelo menos 4 vezes ao dia e fazendo os ajustes na insulina, conforme 
necessário. A bomba, através do uso do assistente de bolus, pode fazer esses cálculos e ajudá-lo 
a fazer ajustes para melhorar o controle da glicose.

“O que posso dizer? Agora, com a bomba, não é mais o diabetes que me controla, 

sou eu que controlo o diabetes”. Teresa, Itália

Converse com seu médico sobre a terapia com bomba de insulina e se ela pode ser ideal para você.

Um melhor controle é possível



Outras opções disponíveis com a bomba
A bomba também está disponível com a função adicional integrada de Monitoramento Contínuo 
da Glicose (CGM) e Software de Gerenciamento da Terapia CareLink®. 

Quando associada ao CGM, a bomba é a única bomba de insulina com recurso que pode ajudar 
a reduzir o impacto da hipoglicemia. Se o nível de glicose ficar baixo demais, pode desligar a 
liberação de insulina por até 2 horas. Também pode indicar se os níveis de glicose estão subindo 
ou caindo rapidamente, emitindo um sinal de alerta. Isso pode ser uma grande vantagem se 
comparado ao SMBG sozinho, pois o Sistema Integrado da MiniMed® também avisa quando os 
limites predeterminados são ultrapassados e mostra as tendências atuais da glicose.

Para saber mais sobre essas opções adicionais e como elas podem melhorar a terapia do diabetes, 
acesse nosso site www.medtronicdiabetes.com.br ou converse com sua equipe de profissionais 
da saúde.

Um melhor controle é possível

Sensor de Glicose

Software de Gerenciamento da Terapia

Sistema Integrado

Sistema Integrado 
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