Complicações do
Diabetes

Como o diabetes afeta a minha saúde?
Diabéticos apresentam maior risco de desenvolver algumas doenças e infecções. O aumento
persistente dos níveis de glicose no sangue pode afetar o coração, os vasos sanguíneos, os
olhos, os rins, os nervos e até mesmo os dentes1.
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Consequentemente, o corpo perde muita água.
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