
 

 

PORTUGUESE 
 

Como agir em caso de emergência em pessoas com Diabetes 
Preparação para acidentes e desastres 
 
Como pessoa com diabetes, 
a sua rotina diária envolve 
horários e planeamento. 
Porque uma emergência 
pode prejudicar seriamente 
a sua saúde, deve preparar, 
com antecedência, e em 
conjunto com a sua família, 
um plano com todas as 
necessidades básicas, 
mesmo para situações temporárias, como, por exemplo, falta de eletricidade. As primeiras 72 
horas após a ocorrência de um desastre são as mais críticas para as famílias e aquelas em é 
mais provável que esteja sozinho. Prepare-se! Crie um plano e um kit de emergência! 

 
O que fazer durante emergências  

 As pessoas com diabetes enfrentam desafios extra durante emergências e desastres 
naturais, como furacões, terramotos e tornados. Numa situação de evasão - ao 
abandonar a sua casa para fugir de uma ameaça ou numa viatura de emergência e 
salvamento, informe os outros que tem diabetes para que estes possam, se 
necessário, cuidar de si. Se tiver outros problemas de saúde, como doença renal 
crónica ou doença cardíaca, certifique-se de que também deu essa informação a quem 
o acompanha. 

 Beba bastante líquidos, especialmente água. Água potável pode ser difícil de encontrar 
em situações de emergência, mas se não se hidratar, pode correr sérios riscos de 
saúde. O calor, o stresse, o alto nível de açúcar no sangue e alguns medicamentos para 
diabetes, como a metformina, podem fazer com que perca líquidos, o que aumenta o 
risco de desidratação. 

 Tenha sempre consigo algum açúcar ou produtos que contenham açúcar para o caso 
da glicemia descer excessivamente (hipoglicemia). Se no momento não conseguir 
verificar a glicemia, tome atenção aos seus sintomas de hipoglicemia. 

 Preste especial atenção aos seus pés. Mantenha-os fora de água contaminada, use 
sapatos e examine os pés cuidadosamente. Esteja alerta a sinais de infeção ou ferida. 
Obtenha tratamento médico rapidamente em caso de lesão. 

 
Faça um plano de emergência para si e para a sua família. 

 Use sempre uma identificação que diga que tem diabetes. Se tomar insulina, pergunte 
ao seu médico o que fazer numa emergência em que não tem nem consegue ter 
insulina consigo. 

 Se estiver a tomar outros medicamentos para a diabetes, pergunte ao seu médico o 
que fazer durante uma emergência no caso de não os ter consigo. 

 Prepare um suplemento de emergência com comida e água. 



 

 

 Inclua um suplemento adequado de medicamentos e suprimentos médicos no seu kit 
de emergência, o suficiente para um mínimo de três ou mais dias, dependendo das 
suas necessidades. Pergunte ao seu médico ou farmacêutico como armazenar os 
medicamentos prescritos, como os medicamentos para o coração, para a hipertensão 
e a insulina. Saiba como armazenar medicamentos que requerem refrigeração, como a 
insulina. 

 Certifique-se que os medicamentos e suprimentos médicos do seu kit de emergência 
estão dentro da validade.  

 Mantenha no seu kit, cópias de prescrições e outras informações médicas 
importantes, incluindo o número de telefone do seu médico. 

 Mantenha no seu kit, uma lista do tipo e número de modelo dos dispositivos médicos 
que usa, como, por exemplo, a bomba de insulina. 

 Se tem uma criança com diabetes na escola, conheça o plano de emergência da escola 
e trabalhe com a equipa escolar para garantir que o seu filho tenha tudo o que 
necessita em caso de emergência em quantidade suficiente até ter apoio. 

 Se precisa de tratamentos médicos regulares, como diálise, fale com o responsável dos 
respetivos serviços sobre os seus planos de emergência. 

 

Lista preparada 
Deve armazenar com segurança os seguintes suprimentos médicos ou tê-los prontamente 
disponíveis: 

 Cópia da sua informação de emergência e lista da medicação 

 Cópias de prescrições duplicadas 

 Insulina ou comprimidos (inclua os medicamentos que toma diariamente, incluindo 
aqueles sem receita médica) 

 Seringas 

 Bolas e tecidos de algodão 

 Um medidor para medir a glicemia 

 Registo diário da glicemia 

 Suplementos da bomba de insulina (se com bomba de insulina) 

 Tiras teste de glicemia para o seu medidor 

 Tiras teste para pesquisa de acetona de urina 

 Dispositivo de lancetas 

 Carbohidratos de ação rápida (por exemplo, comprimidos de glicose, sumo de laranja, 
etc.) 

 Fontes de carbohidratos mais duradouras (por exemplo, queijo e bolachas) 

 Kit de Emergência Glucagon (se com insulina) 

 Garrafa vazia de plástico rígido, com tampa, para colocar lancetas e seringas usadas 
Outros suprimentos: 

 Lanterna com pilhas extra, almofada, lápis, apito ou outro equipamento para fazer 
barulho , velas, par de óculos extra e Kit de primeiros socorros 

 Produtos de higiene feminina 

 Cópia dos cartões de seguro de saúde 

 Luvas de proteção anti-corte e térmicas  

 Documentos importantes da família 

 Ferramentas 

 Água 

 Alimentos 

 Roupa de vestir e roupa de cama 



 

 

 Rádio com pilhas extra  

 Telemóvel com carregador e bateria extra.  

 Certifique-se de que tem suplementos suficientes para 2 semanas. Os suplementos do 
kit devem ser verificados a cada 2 a 3 meses. Tenha atenção às datas de validade. 

 
 
Dicas úteis sobre insulina, canetas e seringas 

 A insulina e as canetas de insulina a uso devem ser mantidas à temperatura ambiente 
durante 28 dias e de acordo com as instruções do fabricante. 

 A insulina não deve ser exposta à luz excessiva, ao calor ou ao frio. As insulinas 
regulares e análogos lentos devem ser claras. 

 Insulinas NPH, Lente, Ultralenta, 75 / 25,50 / 50,70 / 30 são turvas antes de agitar. 

 A insulina que se aglomera ou adere aos bordos da garrafa não deve ser utilizada. 

 Embora a reutilização das seringas de insulina não seja geralmente recomendada, há 
excepções nas situações de vida e de morte. Não compartilhe suas seringas de insulina 
com outras pessoas. 

 
Lembre-se 

 O stresse pode aumentar a glicemia. 

 As refeições erráticas podem causar alterações na glicemia. 

 O excesso de trabalho e a falta de descanso na recuperação dos danos no pós 
desastres pode diminuir a glicemia. 

 O excesso de exercício físico quando a glicemia está acima de 250mg pode aumentar 
ainda mais o valor. 

 Usar roupas de proteção e sapatos resistentes 

 Verifique os seus pés diariamente para detetar eventuais irritações, infeções, feridas 
abertas ou bolhas. Os materiais degradados resultantes do desastre podem aumentar 
o risco de lesão. O calor, o frio e o suor excessivo podem levar à infeção, 
especialmente se o seu nível de açúcar no sangue estiver alto. Nunca ande descalço. 

 
Dicas para o tempo quente 
Mantenha-se no interior e com conforto, preferencialmente com ar-condicionado ou 
ventilador. Evite fazer exercício físico no exterior. 
Use roupas de algodão de cor clara. 
Mantenha-se bem hidratado (água, bebidas dietéticas). 
Evite comprimidos com sal, a menos que prescritos pelo seu médico. 
Procure tratamento de emergência se sentir algum destes sintomas: fadiga, fraqueza, cólicas 
abdominais, diminuição da micção, febre, confusão. 
Deve usar SEMPRE a identificação da diabetes   

 
Produtos alimentares a armazenar 
1 caixa grande fechada de bolachas de água e sal 
1 embalagem de manteiga 
1 caixa pequena de leite em pó (use num prazo de 6 meses) 
1 litro ou mais de água, por dia e por pessoa, para, pelo menos, uma semana 
2 a 6 pacotes de bolachas e queijo  
1 embalagem de cereais não açucarados 
6 latas de refrigerante 



 

 

6 latas de refrigerante  light 
6 caixas de latas de sumo de laranja ou de maçã  
6 pacotes de leite  
6 caixas de fruta embalada  
1 colher, garfo e faca por pessoa 
Copos descartáveis 
4 pacotes de açúcar em cubos ou produtos similares de açúcar 
1 lata de atum, salmão, frango e nozes por pessoa 
1 abridor de latas mecânico 
Todos os produtos armazenados devem ser verificados e substituídos uma vez por ano. 

 
 
Considerações sobre a alimentação durante uma emergência 
1. O abastecimento de comida e água pode estar limitado e/ou contaminado. Não coma 
alimentos que possam estar contaminados. Pode ser necessário ferver a água, durante 10 
minutos, antes de a beber. 
2. Beba muita água. 
3. Mantenha o seu plano de refeições sempre que possível. O seu plano deve incluir uma 
variedade de carne / substitutos da carne (ou seja, manteiga de amendoim, feijão e ovos), leite 
/ produtos lácteos, fruta, vegetais, cereais, grãos. 
4. Restrinja o consumo de produtos alimentares com açúcar, como por exemplo 

 Geleias, compotas, melaço 

 Mel 

 Xaropes (frutas enlatadas em xarope de açúcar) 

 Água Tónica  

 Cereais prensados ou revestidos de açúcar 

 Tortas, produtos de pastelaria,  

 Chocolate 

 Bolos, pudins, gelados 

 Gelatina 

 Refrigerantes 

 Bolachas e biscoitos 

 
5. Monitorize a sua glicemia com frequência e registe os valores no seu diário. 
6. Ao ler rótulos das embalagens, limite o consumo de produtos que contenham os seguintes 
ingredientes: 
 Açúcar 
Xarope de milho 
Dextrose 
Sacarose 
Mel 
Melaço 
Açúcar mascavado ou amarelo 
Xarope de frutas 
  
7. Evite alimentos gordurosos e fritos. 
8. Tente fazer as refeições todos os dias à mesma hora. Evite períodos de fome e excesso de 
apetite. A quantidade e a frequência de ingestão de alimentos devem estar dependentes do 
seu nível de atividade física diária. 



 

 

9. Aumente a ingestão de alimentos e de água durante períodos de esforço mais intensivo ou 
de atividade física, lanchando entre as refeições e antes da atividade, ou comendo alimentos 
adicionais com as refeições. 
10. Leve sempre uma fonte rápida de açúcar consigo: 

glicose em comprimidos ou barras 
1 pequena caixa de passas 
6-7 barras pequenas de chocolate 

 
Dias de doença durante uma emergência 

 Não deixe de tomar a sua insulina ou os seus comprimidos. Nunca pare a insulina, a 
menos que seu médico lhe dê orientações em contrário. A insulina mantem-se boa 
mesmo sem estar refrigerada. Um frasco de insulina em uso ou não utilizado pode ser 
mantido à temperatura ambiente por 28 dias. Não use insulina não refrigerada após 
28 dias, salvo se não tiver outra opção. 

 Mantenha sempre consigo um frasco extra de cada tipo de insulina que usa. 

 Comer 15 min. após a administração da insulina ou a toma do medicamento para 
diabetes, ou, o mais tardar, meia hora depois (dependendo do tipo de insulina). Tente 
comer cumprindo os seus horários habituais. 

 Nunca salte uma refeição. Se não conseguir ingerir alimentos sólidos devido a náuseas, 
vómitos e/ou diarreia, coma doces, fruta ou refrigerantes em substituição do seu 
plano de refeições habitual. 

 Muito importante: não se deixe desidratar. 

 Beba muitos líquidos. Entre as refeições, beba um refrigerante diet (isso não 
substituirá os alimentos, mas pode ajudar a hidratar). 

 Descanse. 

 Verifique a sua glicemia. Informe o seu médico se a sua média de glicemia for superior 
a 240 mg ou se estiver doente por 2 dias. 

 Teste a sua urina para pesquisa de acetonas quando: 
o A média de açúcar no sangue for superior a 240 mg. 
o Se vomitar. 
o Se tiver sintomas decorrentes de níveis elevados de açúcar no sangue (mais 

sede ou fome do que o habitual, perda de peso rápida, aumento da micção, 
cansaço excessivo, dores de estômago, respiração rápida ou hálito frutado). 

 Ligue para o seu médico se o seu teste de acetona der positivo, moderado ou alto e / 
ou se tiver sintomas de níveis elevados de açúcar no sangue. Pode precisar de mais do 
que a sua quantidade usual de insulina quando está doente. O seu médico deve 
orientá-lo. Se precisar de assistência médica / ou está fora da sua zona de residência, 
se tem falta de medicamentos e não pode contactar o seu médico vá ao hospital mais 
próximo; ou entre em contacto com a polícia; com a Cruz Vermelha; ou com o Serviço 
de Urgência mais próximo. 



 

 

 
10.1. Diagrama de fluxo para preparação e resposta de desastres em diferentes 
linhas de tempo 
 
1. Para pessoas com diabetes 
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Atualize as suas listas com frequência     Planeamento 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Resposta durante o desastre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resolução e recuperação 
 
 

-Medicamentos e principais 
problemas de saúde 
-Suprimento de alimentos de 
emergência  
-Kit médico de emergência 
-Cartão de identificação de pessoa 
com diabetes 

 

-Crie um plano de evacuação pessoal e 
saia assim que tiver a indicação das 
autoridades 
Aprenda formas de gerir o stresse e 
proceda conforme aprendeu com o 
seu médico, enfermeiro e dietista. 
-Mantenha-se atento às informações 
médicas e de emergência, tome nota 
do número de telefone, endereço de 
e-mail e nome das pessoas de 
contacto. 

- Tanto quanto possível, mantenha a sua medicação habitual, o seu plano 
alimentar e estilo de vida. 
- Faça vigilância medindo regularmente os níveis de glicémia, a tensão 
arterial e eventuais lesões no corpo.   
 

- Assegure que as refeições fornecidas são apropriadas para pessoas com 
diabetes   
- Certifique-se de que as pessoas com diabetes mantêm as suas atividades 
diárias e procure que os acontecimentos tenham o mínimo impacto na redução 
da sua qualidade de vida.   


