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A Meni explica a Diabetes

O QUE É A HbA1c ?
A Hemoglina Glicada também conhecida como
Hemoglobina A1c ou simplesmente HbA1c, é um teste
realizado pelo profissional de saúde, muito importante
para todas as pessoas com diabetes. Este teste pode ser
realizado em laboratório ou durante a consulta.

Meni é a conselheira da Menarini Diagnósticos que
estuda de forma aprofundada alguns dos mais
frequentes temas de saúde, e os explica de forma clara,
simples e muito acessível.
Nas publicações “A Meni explica a Diabetes” encontra
respostas às suas perguntas e dúvidas sobre os diversos
aspetos desta doença, e algumas sugestões e
recomendações que ajudam a melhor conviver com a
Diabetes, e a viver mais, e melhor a sua vida!
saiba mais
diabetessobcontrolo.pt

A quantidade (ou percentagem) de HbA1c representa
os níveis médios de açúcar no sangue (glicemia)
durante os últimos 2 a 3 meses.
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A HbA1c é um excelente indicador do controlo da
diabetes e do risco de vir a sofrer as complicações
tardias da diabetes.
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De acordo com estudos realizados para a Diabetes Tipo
2 (UKPDS) e para a Diabetes Tipo 1 (DCCT), se conseguir
baixar a HbA1c em 1%, pode reduzir os riscos das
complicações da diabetes para metade !
Por exemplo, se for baixando a HbA1c progressivamente
de 10% para 9%, 8%, 7% ou menos, diminui o risco de
insuficiência renal, cegueira ou amputação em 50% e
também reduz o risco de acidentes cardiovasculares.

SAIBA A SUA HbA1c E PREVINA AS
COMPLICAÇÕES DA DIABETES
O teste de HbA1c é importante e:
deve ser feito, conforme os casos, 2 a 4 vezes por ano
(idealmente a cada 3 meses), em laboratório ou
durante a consulta.
não substitui mas complementa o autocontrolo diário
da glicemia.

Resultados

SISTEMA CONVENCIONAL

HbA1c
(%)

Glicemia média estimada (GME)
mg/dL

13,0
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326
312
298
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212
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Muito mais do que medidores de Glicemia, os Smart Meter
são a Solução no Autocontrolo da Diabetes!

Interpretação dos resultados
Glucose Smart Meter

≥ 8,0%
7,1% - 7,9%
6,5% - 7,0%
< 6,5%

pode ser efectuado a qualquer hora do dia (não obriga
a jejum).
o resultado obtido tem que ser avaliado e discutido
com o seu médico e restante equipa de saúde
(enfermeira, dietista, etc).

Diabetes sob Controlo

TABELA DE CONVERSÃO DE HbA1c EM GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA

Um controlo insuficiente da
diabetes (há um risco significativo de

aparecerem as complicações da
diabetes). É importante melhorar.

Um controlo menos bom (é
aconselhável uma revisão com o
médico e uma auto-avaliação para
melhorar o controlo)

Significa um razoável ou mesmo
bom controlo da diabetes

Representa um ótimo controlo.

(Deve haver um especial cuidado em
prevenir as hipoglicemias)

O QUE É A GLICEMIA MÉDIA ESTIMADA (GME)?
A glicemia média estimada é a conversão do resultado da hemoglobina glicada (%) em unidades de glicemia (mg/dL), para que
o resultado possa ser comparado com os valores de glicemia obtidos em laboratório ou com um medidor de glicemia.

Nota: A informação contida neste folheto é complementar das recomendações
fornecidas pelos profissionais de saúde e em nenhuma situação as substitui.

Fórmula de Conversão: GME (mg/dL) = 28,7 x HbA1c (%) - 46,7.

Para todas as pessoas com Diabetes
Testes de Glicemia
Dispositivos médicos. Informe-se junto do seu profissional de saúde. Para mais informações de utilização consulte o respetivo manual de instruções.

PORQUE DEVE FAZER O TESTE DE HbA1c ?

Para todas as pessoas com Diabetes
Insulinotratadas
Testes de Glicemia e Cetonemia

