


 
Olá pessoal,  

Vamos hoje esclarecer 
dúvidas sobre: 

 

 Diabetes no atual cenário 
do COVID-19 



Pessoas com 
diabetes tem risco 

aumentado de 
contrair COVID-19 ?  

Pessoas com diabetes, a 
princípio, não apresentam risco 
aumentado de contrair o novo 
coronavírus. Entretanto, uma 

vez infectado, o diabético  tem 
mais chances de complicações  

graves de COVID-19. 



E por que o diabético têm 
maiores riscos de 

complicações, após contrair 
o coronavírus?    

Com o nível de glicemia alto, 
ou seja, com a elevação da 

taxa de açúcar no sangue, há 
uma resposta imunológica 
mais baixa. Isso diminui a 

capacidade do organismo em 
combater o vírus.   



O risco de agravamento de 
COVID- 19 está aumentado tanto 
para diabetes tipo I quanto para 

tipo II.  
Então, você deve se cuidar, 

independentemente, do tipo de 
diabetes que você apresenta.  

Quem tem maior risco de 
agravamento da doença? 
Diabetes tipo I ou tipo II?  



O que eu devo fazer para 
diminuir o risco de 

complicação?  

O bom controle da glicose é essencial. Com a 
glicose dentro da normalidade, o seu organismo 

tem maior chance de combater o vírus.  
Os cuidados com alimentação, ingestão de água 
e uso adequado dos medicamentos prescritos 

pelo seu médico, também, são necessários para 
manter a saúde em dia.  



Em breve estaremos 

divulgando novas 

informações.   
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