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Outros assuntos que também fazem parte são os temas educativos, em que
entrevistamos profissionais renomados com assuntos de seu interesse como:
Artrite e artrose, com a Dra. Flora Marcolino; O uso do piercing, com a Dra.
Maria Elisa Bianchi Dualiby; A importância das vacinas, com a Dra. Érica
Alves; e Os benefícios da soja, com Beatriz Bernardo. Temos ainda um texto a
respeito da importância do controle da temperatura das insulinas.
Um exemplo de vida é relatado pelo nosso jovem associado, Eduardo
Mendes, um atleta mirim que hoje treina futebol na Portuguesa.
Você verá também matérias a respeito dos trabalhos que realizamos, o novo
projeto KIDS, o curso e-learning para farmacêuticos, as nossas principais
notícias e destaques e o trabalho das nossas filiadas.
Para fechar com chave de ouro, duas deliciosas receitas testadas e
aprovadas pela nossa nutricionista, Carolina Rodrigues.
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Escondidinho de
Frutas

Desde a última Revista Jeito de Viver, um grande passo foi dado em prol das
pessoas com diabetes. No mês de abril, a diretoria e parte da equipe da ADJ
participaram do Fórum Internacional de Diabetes, promovido pela IDF, onde a
ADJ Diabetes Brasil entrou como apoiadora. Durante o evento foi realizada a
oficina chamada “Acesso ao Cuidado Integral em Diabetes” que resultou em
um relatório com recomendações de suma importância e como não poderia
deixar de ser trazemos, nesta edição, o resumo deste documento elaborado
pela IDF, ALAD, SBD, ADJ e FENAD.
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Missão ADJ
Promover educação em diabetes para seus portadores,
familiares, profissionais de saúde e comunidade,
favorecendo qualidade de vida.

ERRATA
Na edição anterior da Revista Jeito de Viver, no texto da página 15, cujo título é ADJ Diabetes Brasil
participa do Congresso Internacional de Diabetes, a autoria da segunda foto, que reproduz o evento, é
de Mark Barone. Além disso, foi publicado o crédito de Mark Barone como Jovem Líder, e na verdade,
ele é faculty, ou seja, membro da comissão organizadora do Young Leaders in Diabetes Programme da
IDF (YLD-IDF).
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International Diabetes Forum

Call to Action SACA
Diabetes 2014 - Documento Final

Fórum Internacional de Diabetes - Foz do Iguaçu 24 a 26 de
abril de 2014 - Os participantes da Oficina de Trabalho Acesso ao
Cuidado Integral em Diabetes, do Fórum Internacional de
Diabetes, em Foz de Iguaçu, Brasil, consensuaram e deliberaram
pelas seguintes recomendações a serem encaminhadas para a
IDF/SACA e seus membros:
Recomendar que os países da Região criem ou regulamentem os
marcos legais que garantam o acesso universal ao cuidado e
promovam sua ampla divulgação.
Recomendar a elaboração e/ou utilização de protocolos clínicos
nacionais, baseados em evidências, para o diagnóstico, controle
e tratamento do diabetes mellitus, tendo como base as
recomendações do protocolo da ALAD para a Região.
Recomendar aos países a estruturação e ou fortalecimento dos
sistemas de vigilância e monitoramento epidemiológico em
diabetes e colaborar na ampla divulgação dos seus resultados.
Promover o desenvolvimento de programas estruturados de
educação continuada em diabetes para pessoas com diabetes e
suas famílias, buscando parcerias de governos locais que
possam garantir a sua sustentabilidade. Promover um amplo
processo de informação e sensibilização para a população em
geral, profissionais da saúde e gestores públicos, por meio da
mídia, entidades civis ligadas à causa, sobre o impacto dessa
condição para a qualidade de vida e para os sistemas de saúde.
Promover maior mobilização e compromisso das entidades no
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sentido de conscientizar sobre os direitos e deveres das pessoas
com diabetes através de atividades tais como: jovens líderes,
assessoria jurídica, Press Release e forças-tarefas.
Estimular a intersetorialidade entre a saúde e a educação no
sentido de promover a alfabetização de pessoas com diabetes
iletradas, considerando que este é um determinante social para a
melhoria da sua condição de saúde.
Incentivar a garantia do acesso universal aos medicamentos e
insumos, de forma equitativa, enfatizando as populações
vulneráveis e áreas remotas.
Elaborar uma plataforma de registro unificada e padronizada das
associações filiadas na Região, com dados básicos para a melhor
compreensão da situação das entidades e das pessoas com
diabetes de cada país e da Região, que permitam o planejamento
de ações. Incluir na plataforma o registro de informações sobre
atividades de educação em diabetes. Elaborar uma plataforma de
educação à distância em diabetes para profissionais de saúde
dentro do site da IDF-SACA.
Implementar e atualizar de forma regular o site da IDF-SACA para
garantir a ampla divulgação das ações e atividades
desenvolvidas pelas associações filiadas, incluindo materiais
educativos diversos para pacientes e profissionais de saúde,
assim como as plataformas de registro e educação à distância
sugeridas.

Atendimento grupal para adultos na ADJ
Adultos com diabetes e seus familiares podem participar dos grupos que acontecem mensalmente na sede da
ADJ. As coordenadoras Julianna E Radvany F, professora doutora da PUC-SP, psicóloga e psicodramatista,
voluntária na ADJ e Angela Maria Chagas Villasuso Lago, professora mestre na UNIP-SP, psicodramatista,
voluntária na ADJ, trabalham questões emocionais e pontuais, assim como suas influências na glicemia e no
tratamento. Nos grupos você aprende, como enfrentar o diabetes de forma positiva, aderindo ao tratamento em
busca de uma melhor qualidade de vida. “Trabalhamos as questões que os participantes nos trazem e ainda
fazemos com que, com a troca de papéis, usando técnicas profissionais do psicodrama, elas representem as
situações vividas e se percebam melhor,” explica Julianna. E acrescenta: “A troca permite que, ao inverter papéis,
você entenda o lado do outro. Você vê como o outro te vê e se pergunta: É o que eu queria?” Angela explica que a
atividade é dividida em três partes: “O aquecimento, a dramatização das situações trazidas pelos participantes e o
compartilhar. Após a dramatização cada um relata seus sentimentos em relação ao que acabou de acontecer.”
Segundo as psicodramatistas uma pessoa que desempenha papel importante na realização do Grupo de Adultos
é a voluntária e também associada da ADJ, Rosa Pontes, que há três anos atua realizando convites aos
participantes. Para a voluntária Rosa, a importância maior dos
encontros é o aprendizado: “No final de cada reunião sempre temos
um resultado positivo. É muito gratificante ver no rosto de cada um
a alegria de missão cumprida.” O Grupo de Adultos acontece toda
terceira quarta-feira do mês.

A participação é gratuita. Basta comparecer.
Mais informações ligue: (11) 3675-3266 Ramal 11.
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ADJ e Medtronic celebram as Olímpiadas do
Lenny e realizam lançamento do mascote no Brasil
No dia 17 de maio, a ADJ e a Medtronic, proporcionaram um dia muito especial, norteado por jogos,
brincadeiras interativas e educação, para 300 pessoas. Chamado de Olímpiada do Lenny, o evento,
que aconteceu em Embu-Guaçu, tinha o objetivo de conscientizar sobre a importância da atividade
física na gestão e no controle do diabetes tipo 1.
Transporte, atrações e refeições estavam incluídas na programação do evento. As atividades
esportivas que compunham a competição eram: balada, corrida do saco, circuito, estátua, futebol e
queimada. Distribuídas em grupos de acordo com suas idades, as crianças e jovens com diabetes tipo
1 e seus irmãos participaram da gincana. Enquanto isso, os pais receberam educação continuada em
diabetes, com orientações com médicos, nutricionistas e enfermeiras. A Olimpíada do Lenny marcou
o lançamento do mascote no Brasil. Lenny, o Leão, é o embaixador e mascote oficial da Medtronic
para crianças com diabetes. Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 quando era pequeno e hoje usa
uma bomba de insulina. Ele administra seu diabetes com muita coragem, tentando manter um estilo
de vida saudável e ativo como outros leões de sua idade. Tem uma habilidade especial em ensinar as
crianças a ter coragem para gerir seu próprio diabetes.
Foi muita diversão, descontração, troca de experiências e novas amizades formadas. Todas as
crianças receberam a medalha comemorativa do evento.

A ADJ agradece a todos os participantes e em especial à Medtronic pela oportunidade de realizar como parceira
um evento de tal importância e também à empresa Linea Sucralose por produtos cedidos.

Conclusões do Fórum de Foz de Iguaçu
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa

“É estimado que haja quase 12 milhões de pessoas com diabetes no Brasil e que 6 milhões de
brasileiros ainda não foram diagnosticados com a condição. No mundo, há 382 milhões de pessoas
com a enfermidade e esse número subirá para 592 milhões em 2035. Em 2013, morreram 5,1 milhões
de pessoas com diabetes no mundo“, esse foi o cenário exposto pelo Presidente da Federação
Internacional de Diabetes, Michael Hirst, durante o Fórum Internacional de Diabetes, ocorrido em Foz
do Iguaçu, no fim de abril. Patricia Sampaio Chueiri, coordenadora geral de Áreas Técnicas do
Ministério da Saúde, abordou os desafios que a instituição tem pela frente, e estão baseados em três
eixos: Cuidado Integral; Prevenção, Promoção da Saúde e Vigilância; e Informação, Avaliação e
Monitoramento. Comentou sobre Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que tem como objetivo promover o desenvolvimento e a
implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para
a prevenção, o controle e o cuidado das DCNT e seus fatores de risco. Esse plano tem como terceiro
eixo o cuidado integral.
Já a farmacêutica Micheline Marie M. de A. Meiners, professora da Universidade de Brasília comentou
sobre a incorporação de tecnologias em saúde, que passou por um grande avanço a partir de 2011,
com a promulgação da Lei Federal 12401/2011. Esta dispõe sobre a assistência terapêutica e a
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Outros temas foram abordados, entre eles dietas ideais para pacientes com diabetes e problemas com
o pé diabético; como organizar o atendimento às pessoas com a condição em situações de catástrofe;
e o panorama do diabetes no Brasil e na América Latina. Estiveram presentes mais de 1.500 pessoas,
1.100 delas na área científica e 400 delas nas salas direcionadas para abordagem de educação em
diabetes e acesso ao tratamento.
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Dinâmicas interativas na busca da
independência do tratamento
Diferentes temas desenvolvidos através de dinâmicas interativas como jogos,
brincadeiras, bate papos, tira dúvidas é o formato desenvolvido nos grupos de
adolescentes menores de 16 anos. Realizados mensalmente na sede da ADJ
os encontros tem a supervisão da psicóloga da ADJ, Guacyra Guaranha e da
enfermeira, Roseli Rezende, contando com os jovens Carla Cristina Gomes
Prisco, Carolina Cavalheiro e Vagner Batista que coordenam as atividades
interativas. Guacyra diz que o grupo tem múltiplos objetivos, entre eles:
promover a independência, estimular o auto cuidado e mostrar que é possível
ter uma boa qualidade de vida ao se realizar um tratamento adequado
seguindo as orientações dos profissionais
que o acompanham.
“A troca de experiências é muito rica. É uma ótima oportunidade para se aprender a lidar com os
imprevistos. Sem contar que o tema abordado vai além do diabetes. Você aprende a se olhar, a
olhar para o seu corpo,” finaliza a psicóloga.
A participação é gratuita e além dos jovens com diabetes e seus amigos, os pais e cuidadores tem
seu espaço garantido nos grupos. O Grupo de Jovens Menores de 16 Anos acontecem todo
segundo sábado do mês.
Não é preciso fazer inscrição prévia. Mais informações: (11) 3675-3266 Ramal 11.

Associações em Ação - Conheça o trabalho realizado por nossas parceiras
Associação Alagoana de Assistência ao Hipertenso e ao Diabético realiza seminário
O V Seminário Alagoano Nefropatia x Diabetes realizado pela AAAHD aconteceu no dia 8 de maio com a presença
do endocrinologista e metabologista, Dr. Edson Perrotti Santos, como palestrante. Participaram 105 pessoas entre
associados, acadêmicos e profissionais de saúde. Contato: (82) 9603-3493 - aaahd_@hotmail.com
Associação de Diabéticos de Santa Bárbara d'Oeste comemora dia das mães
O Dia das Mães foi comemorado pela ADSB, no salão de eventos do Serviço de Obras Sociais, com a participação
de 70 pessoas. Na ocasião foram homenageadas a mãe mais idosa, a mãe mais nova e a mãe com maior número
de filhos. Todas receberam flores e presentes, e o público também participou do sorteio de brindes. Foram diversas
atrações, como recitação de poesias, danças e contadores de histórias. O ponto alto da confraternização foi
realizado por representantes do clube de cavaleiros que apresentaram vários toques do berrante. Foi importante o
apoio da diretoria e voluntários. Contato: (19) 3628- 7868 / toninho.moraes@hotmail.com
Associação dos Diabéticos de Ourinhos promove reunião sobre terapia com bomba
No dia 05 de junho, aconteceu na ADO mais uma reunião com os pacientes e familiares que utilizam a terapia de
bomba de insulina. O endocrinologista Antonio Carlos Abujmara acompanhou os associados e o enfermeiro Paulo
da empresa Medtronic apresentou o novo sensor da bomba de insulina que oferece mais comodidade precisão e
conforto aos pacientes. Hoje a associação tem dez pacientes que utilizam essa tecnologia. Contato: (14) 33351292 / diabetes.ourinhos@hotmail.com
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A importância das

Vacinas

O ato de vacinar é a forma mais fácil de proteger o organismo contra
doenças infecciosas potencialmente graves e de prevenir que essas
doenças sejam transmitidas a outras pessoas.
Segundo Dra. Érica Ferreira Alves, médica pediatra e
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
endocrinopediatra, diferente do que muitas pessoas acreditam, não
devido aumento dos casos de polio no mundo. “Já foram
são somente as crianças que precisam de vacinas: “Todas as faixas
registrados 94 casos e 10 países estão sob alerta, dentre estes
etárias necessitam ser vacinadas. Existe calendário vacinal para
estão países da África e Oriente Médio. Com o aumento das
crianças, adultos, idosos, gestantes e viajantes. Existe também
viagens internacionais e dos turistas para a Copa do Mundo,
vacinação fora do calendário vacinal, quando há alguma epidemia
existe a possibilidade de circulação do poliovírus no país e a
ou surto de doenças infecciosas que estavam controladas ou que já
chance do retorno da doença. Por isso, é importante que as
tinham sido erradicadas e voltaram a aparecer na
crianças sejam imunizadas com as vacinas de rotina
população.”
(calendário vacinal) e que participem das
Os últimos casos de
O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de
campanhas nacionais de vacinação,” lembra. Uma
poliomielite
Saúde e outros órgãos especializados, orientam que
das vacinas mais difundidas no inverno é a contra a
a vacinação seja realizada conforme a faixa etária,
registrados no Brasil gripe. “A gripe é uma doença respiratória aguda
como determinado nos calendários vacinais. De
causada pelo vírus Influenza (Myxovirus Influenzae)
foram em 1989 e em
acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as
da família Orthomixoviridae que provoca febre,
1994 o país recebeu
principais vacinas para as crianças são: BCG ID,
prostração,
mialgia e cefaléia. Em algumas
hepatite B, DTP/ DTPa, dT/dT pa, HIb, VIP/VOP,
situações,
pode
levar a quadros mais graves como
certificado de
pneumocócica conjugada, meningocócica, rotavírus,
pneumonias. É transmitida de uma pessoa para
febre amarela, hepatite A, SCR/ Varicela/ SCRV e erradicação da doença. outra por via respiratória. Condições como
Influenza. Meninos e meninas a partir de 9 anos de
aglomeração de pessoas em lugares fechados
idade devem também ser vacinados contra HPV.
favorece a transmissão, principalmente como ocorre no inverno,”
No caso dos adultos com idade entre 20 e 59 anos recomenda-se
explica Dra. Érica. Ao viajar para áreas onde há alta incidência de
as seguintes vacinas: hepatite B, difteria e tétano, febre amarela e
casos de febre amarela como Amapá, Tocantins, Maranhão, Mato
tríplice viral. Em pessoas com mais de 60 anos recomenda-se
Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima, Amazonas, Pará, Goiás,
ainda a influenza e a antipneumocócica.
Distrito Federal e alguns países da América Latina, África ou Ásia,
A médica conta que há um alerta recente para a Poliomielite
pelo menos dez dias antes de embarcar, é preciso se vacinar
(Paralisia Infantil). Os últimos casos de poliomielite registrados no
contra a doença. A vacina contra a febre amarela é válida por dez
Brasil foram em 1989 e em 1994 o país recebeu certificado de
anos. Outra vacina que também é importante em casos de
erradicação da doença, juntamente com os demais países das
viagens para regiões com saneamento básico precário, como o
Américas. Em maio de 2014, a OMS emitiu a Declaração de
norte e o nordeste do Brasil, Ásia e África é a contra a febre tifóide.

Vale lembrar...
O tempo de ação é variável de acordo com cada
vacina. E, como qualquer outra substância, a
vacina pode apresentar efeitos colaterais, como
por exemplo, reação de hipersensibilidade aos
componentes da vacina. Indivíduos com
deficiência imunológica grave devem procurar
um médico antes de tomar qualquer vacina.
No Brasil, o Ministério da Saúde oferece as
principais vacinas, mas não todas. Algumas só
são encontradas em clínicas particulares.
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Para saber se a sua
carteirinha de
vacinação está em
dia, basta leva-la ao
Posto de Saúde mais
próximo ou ao
pediatra,
infectologista, clínico
geral ou
ginecologista para
fazer a verificação.

A
FARMÁCI
JOHNSON
ONETOUCH ULTRA MINI
Kit (aparelho + 10 tiras +
lancetador + 10 lancetas)
- R$ 65,90
ONETOUCH ULTRA
Leve 100 e pague
75 tiras - R$ 120,00

A
FARMÁCI

Piercing - Um adorno inofensivo?
O uso de piercing é carregado de significados desde épocas remotas, para povos de
diferentes culturas. Atualmente este tipo de adereço é difundido e usado como um
adorno, sem qualquer distinção entre os jovens e os mais velhos.
Piercing, que em Inglês significa perfurante ou cortante, é o termo usado para
perfurações feitas em diferentes partes do corpo, para colocação de adornos.
Sua aplicação tem sido feita nas mais variadas partes do corpo, tais
como orelha, nariz, sobrancelha, lábios, língua, genitais,
mamilo e nuca.

ROCHE

A pele é formada pela epiderme (camada mais superficial),
derme e subcutâneo.

ACTIVE
Caixa com 50 tiras
por R$ 69,90
PERFORMA
Caixa com 50 tiras
por R$ 79,90

MICROLIFE
Medidor de
Pressão (Pulso)
R$ 102,90

Focando no Diabetes

Termômetro
Digital
Compacto
R$ 9,90

Segundo Dra. Maria Elisa Bianchi Dualiby, médica
dermatologista com título de especialista pela Sociedade
Brasileira de Dermatologia, a espessura da pele é variável de acordo
com a localização anatômica. No piercing são perfuradas
todas as camadas da pele e dependendo do local, ocorre
“Tudo
também a perfuração de cartilagem.
O tempo de cicatrização pode variar de semanas a
meses dependendo da área anatômica em que o piercing
for colocado, sendo mais demorado nos locais onde
ocorrer perfuração de cartilagem e nas áreas extrafaciais.
“As pessoas negras e asiáticas, por exemplo, são mais
propensas à formação de quelóides , que são cicatrizes
anormais e elevadas que podem ocorrer no local da
perfuração,” ressalta a médica.

ABBOTT
FREESTYLE OPTIUM
Caixa com 100 tiras
R$ 135,00
FREESTYLE LITE
Caixa com 50 tiras
R$ 69,90

E completa: “Tudo o que foi dito também é válido em relação aos alargadores,
com o agravante de que estes causam um estiramento progressivo do tecido,
levando a uma grande dificuldade de irrigação sanguínea, podendo levar à morte
tecidual (necrose).”
No caso das pessoas com diabetes é preciso ter um cuidado maior ao realizar
qualquer procedimento invasivo. De acordo com a dermatologista, as alterações
orgânicas decorrentes da patologia podem resultar numa demora da
cicatrização e aumento do risco de infecções, principalmente nos indivíduos mal
controlados ou com muito tempo de doença.
“Como dermatologista, que cuida diariamente da saúde e
integridade da pele (maior órgão do corpo humano),
oriento que os pacientes evitem procedimentos que
agridam este órgão. Se, mesmo assim, a decisão for pela
colocação do piercing,a pessoa deverá procurar um local
que esteja de acordo com as normas da vigilância
sanitária, que possua um profissional habilitado e opte por
materiais de boa qualidade, procedência e devidamente
esterilizados. Evitar fazer piercing em boca, genitais e
áreas de cartilagem por maior risco de complicação,”
orienta.

E finaliza: “Ao remover o

Creme Para
Mãos Luvas de
Silicone 60g
R$ 19,90

VEROM
Loção
Relaxante
Pernas e
Pés
300ml
R$ 25,90

Temos também creme para
calcanhares e outros.

ON CALL PLUS
Kit (aparelho +
lancetador + 10
lancetas) R$ 55,90

Caixa com 25 tiras
R$ 39,90

podem fechar naturalmente com
Homeocreme
Hidratante com
cera de abelha e
silicone. 115g R$ 35,90

o tempo, mas naqueles com
alterações estéticas, em função

“Podem ocorrer problemas bastante sérios. Eles dependem das condições de
higiene do ambiente em que for realizado e da reação individual. Os problemas
são aqueles inerentes a qualquer procedimento invasivo, sendo mais comuns os
relacionados às infecções e os problemas de cicatrização. Podem ocorrer
reações alérgicas causadas pelo contato do material com a pele e também
rejeição. A rejeição ocorre por erros técnicos, como perfuração superficial,
material inapropriado ou cuidados inadequados. Cicatrizes e alterações teciduais

BD ULTRAFINE NANO
4mm – Caixa com 100
unidades R$ 76,90

HOMEOMAG

piercing pequenos orifícios
Mas será que podemos considerar o piercing inofensivo? Ou seu uso pode trazer
prejuízos a nossa saúde?

BD ALCOHOL SWABS
Com 100 unidades
R$ 22,90

podem resultar em um problema estético de difícil solução e com reflexos para o
lado emocional e psicológico,” explica Dra. Maria Elisa.

o que foi dito também
é válido em relação aos
alargadores, com o agravante
de que estes causam um
estiramento progressivo do
tecido, levando a uma grande
dificuldade de irrigação
sanguínea, podendo levar à
morte tecidual (necrose).”

Hoje uma grande variedade de materiais tem sido utilizada na confecção dos
piercings, sendo aço cirúrgico, titânio e ouro os mais usados.

BD

do tamanho ou onde ocorreram
alterações cicatriciais, pode ser

Homeopast
Creme de hidratação
para ressecamento e
asperezas da pele.
30g - R$ 35,90

necessária uma cirurgia plástica.
No caso dos quelóides, na
maioria das vezes, são
Venha conhecer todos os produtos de nosso bazar! Ofertas
especiais!! Aguardamos sua visita!!! Ou se preferir faça seu
pedido pelo fone (11) 3675-3266 Ramal 14

necessários longos tratamentos
na tentativa de sua redução.”

Promoção Válida até 22/09/2014,
ou enquanto durar o estoque

Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo
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Promoção Válida até 22/09/2014,
ou enquanto durar o estoque.

Nosso Trabalho

A
I
C
Á
M
R
A
F
SVELTE
SOLTEIRINHO
Vários Sabores
80g - R$ 3,90 cada

CASADINHO
SORTIDO
60g - R$ 4,90 cada

LOWÇÚCAR
Wafer
Vários Sabores
115g
R$ 6,90 cada

Bolo Verona
500g - R$ 18,90

Carolina/ Rosquinha
Cada R$ 5,90

LINEA SUCRALOSE
Cappuccino
180g
R$ 9,90

QUEENSBERRY
Geléia 100% 250g
Vários Sabores
R$ 11,90 cada

ADJ auxilia na
garantia dos seus direitos
Todos tem direitos, mas nem todos conhecem
quais são eles.
A ADJ tem um serviço especializado para auxiliar
você que tem diabetes. É o ADJJur. Você já
conhece esse serviço?
Formalmente instituído no ano de 2004, o ADJJur é uma consultoria jurídica
efetuada por um grupo de advogados voluntários para orientar as pessoas
com diabetes quanto aos seus direitos.
O atendimento pode ser realizado pessoalmente, na sede da ADJ, ou através
de prenchimento de formulário que se encontra no site da ADJ
(www.adj.org.br) no link – ADJJur – Seus Direitos.
Qualquer pessoa que tenha diabetes ou que tenha familiares com diabetes
pode usufruir do ADJJur. O serviço oferece além do esclarecimento das
dúvidas relacionadas ao fornecimento de medicamentos e insumos para o
diabetes, orientação sobre problemas com planos de saúde, discriminação
no trabalho ou nas escolas, enfim, qualquer dúvida jurídica que tenha relação
com a diabetes.

DOLCE AUGURI

Creme de avelã com
cacau - 180g - R$ 15,90

Curiosidades

Geléia Diet 280g
Vários Sabores
R$ 11,90 cada

Venha conhecer todos os produtos de nosso bazar! Ofertas
especiais!! Aguardamos sua visita!!! Ou se preferir faça seu
pedido pelo fone (11) 3675-3266 Ramal 14

De acordo com a coordenadora do ADJJur, Dra. Ione Taiar Fucs as primeiras
dúvidas em geral dizem respeito ao fornecimento de medicamentos, bomba
de infusão de insulina e insumos para o controle da diabetes seja do tipo 1 ou
2, como e onde obter. Vale ressaltar que a ADJ não ingressa com ações
judiciais. Trata-se de um serviço de consultoria e orientação especifica em
relação aos direitos de quem tem diabetes.
“Todas as pessoas devem conhecer tanto seus direitos como seus deveres e
para quem tem diabetes ou qualquer outra doença crônica, é fundamental,
pois desta forma poderá se tratar com dignidade e manter a diabetes sob
controle,” completa Dra. Ione.
O associado da ADJ, Wagner Paulino Macedo, que
tem 39 anos e diabetes há 6 anos, conta que chegou
até a associação por indicação da endocrinologista,
buscando orientação jurídica, pois não tinha
conhecimento de como conseguir os medicamentos
necessários para o diabetes. “Fui bem orientado pela
advogada em quais procedimentos devo ter para
conseguir tudo o que preciso para cuidar do meu
diabetes,” diz Wagner.
Para usufruir do serviço pessoalmente basta telefonar para a ADJ (11) 36753266 Ramal 11 e agendar um horário. Os atendimentos dos plantões jurídicos
ocorrem, todas as terças e quintas-feiras, das 9h00 às 11h00. Caso prefira
enviar sua consulta via e-mail acesse o formulário em nosso site.

Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo

Promoção Válida até 22/09/2014,
ou enquanto durar o estoque.
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O que o paciente precisa
saber sobre a conservação

da insulina
A insulina é um medicamentos injetável indispensável para o tratamento da
diabetes insulinodependente. Como sabemos a diabetes é um doença
crônica que precisa de acompanhamento médico e de uma série de
mudanças de hábitos essenciais para a saúde do paciente, e ao mesmo
tempo importantíssima para evitar a progressão de outras complicações
associadas.
A eficácia desse tipo de medicamento está relacionada diretamente com a
saúde, prognóstico e qualidade de vida do paciente. Além da atenção com o
uso regular da medicação, um fator importante que pode impactar na eficácia
e segurança são as condições de transporte e armazenamento.
A insulina deve chegar aos centros de dispensação e aos pontos de vendas
mantendo garantidas todas as características físico químicas da sua
produção. Esses cuidados devem continuar com a entrega do medicamento
ao paciente e na orientação da forma mais adequada para sua conservação
e utilização em sua residência.
O farmacêutico é o profissional responsável por garantir que as normas
sanitárias que regulamentam a produção, distribuição e dispensação da
insulina sejam estritamente seguidas em todas as etapas dessa cadeia. A
dispensação de insulina para o paciente sem a segurança do controle
adequado da temperatura do medicamento pode resultar em efeitos
secundários ou ineficiência terapêutica, o que se tratando da Diabetes pode
ser perigoso para o paciente.
Atualmente existem no mercado empresas especializadas em soluções
térmicas com estrutura e expertise para atender as necessidades e
exigências dos órgãos regulamentadores e sanitários do País. Segundo os
técnicos da empresa ITAFRIA, especializada em soluções térmicas, o
controle de temperatura é tão importante quanto à validade do produto.

Colaboração:
José Almeida,
consultor
especializado em
Gestão de
Cadeia Fria

Os pacientes com diabetes podem
seguir as recomendações abaixo:
• As insulinas apresentam boa
estabilidade e tem sua ação biológica
preservada, desde que sejam seguidas
as orientações de conservação e
transporte (GROSSI, 2004; SBD, 2009).
• As insulinas em uso, podem ser
mantidas na geladeira (entre 2 e 8ºC),
ou em temperatura ambiente (15 e
30ºC), em local fresco, ao abrigo da luz
e de oscilações bruscas de temperatura.
• Quando mantida em geladeira, a
insulina deve ser retirada com 30
minutos de antecedência da aplicação,
para evitar desconforto e irritação no
local.
• O local mais adequado para armazenar
a insulina, na geladeira, é a prateleira
próxima à gaveta de legumes, pois as
prateleiras e gavetas próximas ao
freezer, podem expor a insulina à
temperaturas inferiores a 2º C,
ocasionando congelamento e perda de
efeito. A porta da geladeira também não
é indicada para seu armazenamento, já
que, as frequentes aberturas de porta
causam grande mobilidade no frasco e
variação da temperatura da insulina,
podendo danificá-la.
• As insulinas lacradas (aquelas que
ainda não estão em uso), necessitam ser
armazenadas em geladeira (temperatura
entre 2 e 8ºC) e a data de validade a ser
considerada, é a que está impressa na
embalagem.
Por isso... Fique atento...
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Nossos Destaques

ADJ Seleciona Escolas Para Programa Kids

FARMÁCIA

(Crianças e Diabetes na Escola)

AGORA COM
ANTIDIABÉTICOS ORAIS

A ADJ está iniciando a seleção de escolas para receberem seu
novo projeto “Kids & Diabetes in Schools”.
Realizado, em parceria com a International Diabetes
Federation – IDF, o programa Kids tem como objetivo
principal promover um ambiente escolar seguro para
crianças e jovens com Diabetes Mellitus Tipo 1 e garantir a
gestão de seu tratamento, bem como, evitar
a
discriminação.

O objetivo secundário é sensibilizar as crianças e jovens
em idade escolar sobre os beneficios de uma alimentação
saudável e prática de atividade física para prevenção de
doenças e manutenção da saúde. No ano de 2014, serão
selecionadas 15 escolas para participar do programa.

Os critérios de seleção incluem:
• Escolas com no mínimo 2 alunos matriculados
com diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1;
• Escolas do Ensino fundamental (faixa etária de 6 a 14
anos);
• Escolas com no máximo 1000 alunos matriculados.
Todos que tenham interesse em participar desta seleção
devem encaminhar as informações abaixo para a ADJ, no email: nutricao@adj.org.br para futuro contato com a escola.
Dados da Escola:
1 - Nome completo da escola
2 - Endereço completo da escola (Rua, número, CEP, bairro)
3 - Telefone
4 - E-mail
5 - Nome do diretor (a)
6 - Nomes dos alunos com diagnóstico de diabetes

O Kids & Diabetes in Schools conta com os seguintes parceiros:

Além do apoio da Sanofi Diabetes.
Qualquer dúvida entre em contato com a Coordenadora do Programa Kids & Diabetes in Schools:
Fernanda Castelo Branco - nutricao@adj.org.br ou 11 3675-3266 ramal 29
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Comprando em nossa farmácia, você permite que a ADJ promova atividades
gratuitas, beneficiando as pessoas com diabetes e seus familiares.

• Nutrição
• Orientação Farmacêutica
• Psicologia
• Enfermagem
• Odontologia
• Podologia

Tel. 11 3675-3266 Ramal 14 e 11
Rua Padre Antonio Tomas, 213 | Água Branca
São Paulo | (Próximo ao Shopping West Plaza)

ENTREGA EM DOMICÍLIO - ACEITAMOS CARTÕES VISA, MASTER, HIPER E DINNERS

Mexa-se

Minha História

Artrite
e
Artrose
de uma forma que você não vai mais confundir

Disciplina

Muita gente sofre com dores nas articulações, não é verdade??? Tão comum
é as pessoas fazerem seu “próprio diagnóstico”: “Ah... Isso é artrose.”

na rotina diária em busca do sucesso

Você sabe o que são a artrite e a
doença que pode ser reumatológica ou
artrose?
não, é preciso fazer o diagnóstico
Dra. Flora Marcolino, reumatologista
dessa doença e assim fazer seu
do Centro de Pesquisas Clínicas –
tratamento. Mas é possível reduzir os
CPClin e do grupo de Reumatologia do
sintomas da artrite com o uso de antiInstituto de Ortopedia e
inflamatórios.
As artrites podem aparecer em
Traumatologia do Hospital das
fase da vida, como
Clínicas da FM USP vai nos
“Toda dor qualquer
por exemplo, a artrite
ajudar a entender melhor o
articular que indiferenciada juvenil e a
tema.
febre reumática que
Diferente do que muitos
persista por
aparecem em crianças e
acreditam a artrite não é
mais de três
as artrites que geralmente
uma doença e sim um
sintoma de um processo
semanas merece acometem pessoas acima
dos 50 anos que são as de
inflamatório em qualquer
atenção.”
etiologia degenerativa.
uma das 68 articulações
Agora vamos explicar o que é
que temos no nosso corpo.
a artrose. Artrose, osteoartrite ou
Ou seja, a artrite que se
caracteriza por dor aguda, inchaço,
osteoartrose é como chamamos o
vermelhidão, aumento do volume local
comprometimento das juntas por
e limitação da articulação manifesta-se
processo degenerativo.
em algumas doenças reumatológicas
O sintoma da artrose é a dor mais
ou não como a seguir:
crônica, com maior tempo de duração,
de inicio insidioso e que
melhora muitas vezes
• Doenças inflamatórias crônicas: a artrite
somente com repouso e uso
reumatóide, o lúpus, espondilite anquilosante;
de analgésicos, diferente da
• Degenerativas: como as osteoartroses;
artrite que por ser um
• Metabólicas: como a gota e a pseudogota;
processo inflamatório agudo
• Infecciosas: como a gonorreia, sífilis e hepatites;
necessita de medicação
• Hematológicas: como a anemia falciforme.
antiinflamatória.
Uma pessoa com artrose no
Segundo Dra. Flora, o médico faz o
joelho, por exemplo, e que se submete
diagnóstico pelo exame físico, pela
a um esforço, como andar muito ou
avaliação do histórico clínico, pelos
correr, pode desencadear artrite neste
sintomas relatados, pela análise de
joelho já comprometido por um
quais articulações estão acometidas e
processo degenerativo. O diagnóstico
há quanto tempo, com o objetivo de
da artrose é feito com base no
chegar ao diagnóstico de qual doença
histórico do paciente, suas limitações e
está causando a artrite. Exames de
ainda com exames de imagem como
imagem e laboratoriais também são
raio X, tomografia e ressonância.
usados.
“Inevitavelmente todas as pessoas
Como a artrite é sintoma de uma
serão acometidas por uma artrose
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primaria durante o decorrer de sua
vida, em maior ou menor grau, ou seja,
aquelas provenientes de desgastes
nas articulações. Já a artrose
secundária aparece tendo como causa
outras doenças: reumáticas como a
artrite reumatoide, ou traumas
articulares, ou outras doenças já
mencionadas,” diz a reumatologista.
Dra. Flora explica que a artrose ainda
não tem cura. Porém é possível
conseguir um bom controle com o
tratamento. Hoje se faz uso de
analgésicos e anti-inflamatórios, e
drogas que ajudam a regenerar a
articulação, além de utilizar métodos
físicos como a fisioterapia, acupuntura
para aliviar a dor, uso de talas e
órteses, entre outros e em último caso
cirurgias de próteses articulares.
A artrose pode ser prevenida com
exercícios físicos de baixo impacto e
com contra resistência (musculação),
controle de peso e evitando lesões nas
articulações.
“Toda dor articular que
persista por mais de
três semanas
merece atenção. É
preciso procurar a
avaliação de um
reumatologista ou
um ortopedista,”
finaliza Dra.
Flora.

Meu nome é Eduardo, tenho 13 anos de idade. Descobri que
o meu lanche de casa pelo da escola, quando tem barrinha de
tenho diabetes há quase três anos. No começo foi difícil
cereais, por exemplo. E não há problema, pois faço a
aceitar as mudanças. Comecei a participar da ADJ e, com o
contagem de carboidratos. O almoço é servido pela própria
tempo, percebi que outras pessoas também tem diabetes e
escola. Sempre almoço por lá. A comida é boa. Geralmente
vivem bem. Tenho dois irmãos. Mais ninguém na minha família
tem arroz, feijão, salada, carne...
tem diabetes.
Agora... Querem saber qual é o meu prato favorito? Arroz,
Levo uma vida normal. Para saber como anda meu controle
feijão, frango empanado, maionese e azeite. Hummm...
faço no mínimo cinco testes de glicemia por dia. Como
Nas festas, por exemplo, minha médica me orientou que
acontece com todo mundo que tem diabetes, minha
posso comer uma fatia fina do bolo e também um
glicemia às vezes altera, mas sempre faço as
docinho desde que eu conte os carboidratos, calcule
Tenho fé que e faça a correção.
correções. Eu mesmo faço a aplicação da
insulina.
vou conseguir. Sempre antes das refeições ou lanches faço
meus testes. Outra hora que também requer uma
Antes, na minha escola, tinha mais um menino
O diabetes não checagem na glicemia é antes de praticar
com diabetes, mas ele não estuda mais lá. Meus
professores e amigos sabem que eu tenho
me impede de atividade física. Na escola jogo vôlei e basquete
nas aulas de educação física.
diabetes. Quando tenho uma hipoglicemia eles
nada.
Tenho o apoio da minha mãe. Ela está sempre atenta,
me ajudam. Já estou na 7ª série.
percebe sintomas de hipo e hiperglicemia. Ela me diz
Mas sabem como é o meu dia? Acordo cedinho às 6h00.
para que eu não esconda nada dela.
Arrumo as minhas coisas, faço meu teste, tomo o café da
Em casa, nas horas vagas gosto de ver televisão, jogar vídeo
manhã e parto para o ponto pegar o ônibus que me leva até a
game, etc. Também gosto de ir ao cinema. Adoro comédias.
escola que fica na Vila Guilherme. Lá fico em período integral
Outra coisa que gosto de fazer é ler a bíblia - Salmo 27, de ler
das 7h00 às 16h00.
livros, principalmente de esportes.
Sempre levo comigo minha insulina, material para testes e
Não contei para vocês, mas meu sonho é ser jogador de
também meus lanches. Temos um lanche no período da
futebol. Torço pela Portuguesa. Treino na escola de futebol da
manhã e um no período da tarde. Às vezes acabo substituindo
Associação Portuguesa de Desportos
Foto: Dorival Rosa
há nove meses. Onde treino duas
vezes por semana.
Eu jogo como volante, uma posição
que exige principalmente desarmes e
marcação.
Pela Portuguesa disputamos
campeonatos, amistosos, etc. Em
novembro, acontece a chamada
peneira que se você passar por ela se
torna um federado. É como se fosse
um profissional do Sub-14. Tenho fé
que vou conseguir.
O diabetes não me impede de nada.
Eduardo Mendes Freitas da Silva
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Você, que é estudante de farmácia ou farmacêutico,

Clube de Benefícios fecha parceria

matricule-se já no Aprifarma

com Raia e Drogasil

Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa

“Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em
vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma
coisa”, esta frase de autoria do filósofo Sócrates deixa bem
claro que quanto mais aprendemos, mais queremos e
devemos aprender, principalmente quando lidamos com a
saúde alheia.
Este pensamento é compartilhado por Maristela dos
Santos Carvalho, recém-formada em farmácia e
colaboradora da Drogaria São Paulo. No ano passado,
quando ainda era estudante, resolveu se matricular no
Curso de Aprimoramento em Diabetes para Farmacêuticos
(Aprifarma) para ajudar no trabalho de conclusão de curso
e se surpreendeu com o conhecimento.
“O curso foi muito importante na minha formação, pois
pude fixar todo o conhecimento que adquiri sobre o
diabetes. Um dos pontos que chamou minha atenção foi a
metodologia utilizada, ou seja, em formato e-learning que

possibilitou que pudesse fazer a iniciativa nos horários
vagos, e, além disso, pude exercitar o meu conhecimento
com atividades extras”.
“Outra consequência do curso foi que hoje consigo ajudar
as pessoas com diabetes a terem conhecimento onde
trabalho. Quando vejo a prescrição médica, sempre
pergunto se a pessoa conhece o suficiente para realizar o
autocuidado. Se houver abertura, já explico alguma
questão e tiro as dúvidas. Além disso, sempre contribuo
com meus colegas balconistas, quando o assunto for
diabetes. O farmacêutico tem o papel importante para
educar o paciente e precisa sempre se atualizar para
conhecer as tecnologias, que são sempre renovadas nesta
área”, acrescenta Maristela. O Curso de Aprimoramento
em Diabetes para Farmacêuticos (Aprifarma) tem formato
e-learning para beneficiar o farmacêutico como também os
estudantes de farmácia, e por consequência, o seu local de
trabalho, o PDV.

aprifarma
e-learning

As inscrições
estão abertas.
É só acessar o portal
http://aprifarma.adj.org.br

Temos mais uma novidade para você que é sócio do Clube de Benefícios ADJ.
Além de poder se consultar com profissionais de diversas especialidades, com preços acessíveis,
ter descontos para fazer exames, academia, ter desconto de 5 a 10% na Farmácia ADJ e etc, agora
você que faz parte do nosso Clube irá receber descontos nas compras realizadas nas redes de
farmácia Raia e Drogasil.

São descontos imperdíveis

15% em medicamentos de marca tarjados;
• a partir de 25% em medicamentos genéricos tarjados;
• a partir de 5% em perfumaria.
• a partir de

A capacitação permitirá ao farmacêutico das diversas áreas de atuação o aprendizado dos
conteúdos utilizando a mais adequada tecnologia disponível, que inclui recursos multimídia
associados ao acompanhamento por tutores especializados.
Na plataforma, há ferramentas de comunicação, que permitem que o aluno aprenda em seu
tempo livre, necessitando apenas de um computador com conexão à internet.
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Clube de

Unidos pelo diabetes
Benefícios

Venha fazer parte do clube!
Ligue para: (11) 3675-3266 Ramal 25 com Telma. Mais informações: www.adj.org.br

*Os valores serão pagos diretamente pelo associado ao profissional prestador do serviço, sem qualquer intermediação da ADJ.

Política e Ação

Boa Mesa

Comer Bem

Duas delícias para aquecer o seu inverno

Escondidinho de Frutas

Os benefícios da soja

Recheio - Frutas
• 2 unidades kiwi picado

Creme - Ingredientes

• 1 unidade manga picada

• 500 ml leite desnatado

• 1 unidade mamão picado

• 3 colheres (sopa) adoçante culinário

• 1 cacho uva (preferencialmente sem

• 10 gotas essência de baunilha

sementes) cortadas ao meio

• 6 unidades gemas de ovos
(reserve as claras)

Cobertura - Ingredientes

• 2 colheres (sopa) amido de milho

• 6 unidades claras (batidas em neve)

• 3 colheres (sobremesa) de

• 3 colheres (sopa) adoçante culinário

margarina light sem sal

• 1 lata (290g) creme de leite light sem soro

• 1 pitada de sal
Modo de Preparo: Junte as gemas e o adoçante em uma tigela. Bata até obter um creme de cor clara.
Em uma panela, coloque o leite, acrescente o amido e misture bem. Acrescente a mistura de gemas, as
gotas de baunilha, a margarina e o sal. Continue misturando bem devagar até levantar fervura e a mistura
ficar encorpada. Retire o creme do fogo, coloque em um recipiente de vidro, cubra com um filme plástico e
leve a geladeira por 1 hora. Descasque e corte as frutas em cubinhos, exceto a uva, que deverá ser cortada
ao meio. Para a cobertura, batas as claras em neve, acrescente o adoçante culinário, bata mais um pouco e
por último o creme de leite light. Cubra e leve para gelar por 30 minutos no freezer.
Montagem: Em uma refratária de sua preferência coloque primeiro todo o creme que estava na geladeira, faça
camadas com o kiwi, depois a manga, mamão e por último as uvas, cubra com a cobertura feita com as claras
em neve. Leve para geladeira por mais 1 hora. Dicas: Você pode substituir por frutas da época, como por
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ao seu corpo

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/
Embrapa, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja
atrás apenas dos EUA. Mas e você... Já consumiu este grão?
A soja é um grão rico em proteína,
pertencente ao grupo das
leguminosas, assim como o feijão.
Segundo a nutricionista, Beatriz
Favero Bernardo, a soja possui
isoflavona que é um fitoestrógeno,
que vai atuar na prevenção de
doenças degenerativas como o
câncer de mama, cólon de útero e
de próstata. Além disso, também
possui fibras, as quais contribuem
para um melhor controle do nível
glicêmico e melhora da
sensibilidade à insulina.

exemplo, morango.

“Não existe quantidade específica
para consumo de soja. Mesmo se
for introduzida na alimentação de
forma saudável, ou seja, variando
com outros grãos e não consumindo
exclusivamente este grão, a soja já
trará benefícios para o bom
funcionamento do corpo. Entretanto,

Creme com Talos de Brócolis
Creme - Ingredientes

Refogado - Ingredientes

• 1 colher (sopa) cebola

• 1 colher (sopa) cebola

• 1 colher (sopa) óleo de soja

• 1 colher (sopa) óleo

• 3 xícaras talos de brócolis

• 3 xícaras talos de brócolis + os floretes

o Ministério da Saúde recomenda
que a quantidade diária máxima
deva ser de uma concha de soja por
dia, restringindo o consumo a três
vezes por semana,” explica Beatriz.
Ela diz que o consumo excessivo de
soja irá interferir na absorção de
nutrientes, devido aos fatores antinutricionais presentes no grão, o
que também está associado ao
desenvolvimento de alguns
cânceres.
A soja é uma proteína e cada um
grama de proteína têm 4 Kcal. Vale
lembrar que dependendo da forma
como foi preparada, será um
alimento com mais ou menos
calorias.
O consumo de óleo originário deste
grão, se consumido em quantidades
adequadas trará benefícios, por

conter componentes que irão ajudar
a reduzir o risco cardiovascular, por
exemplo.
Em geral a soja é oferecida em
forma de saladas, petiscos, tofu,
leite de soja, proteína texturizada
(“carne de soja”), entre outras.
“Não existe recomendação quanto a
faixa etária que deva ou não utilizar
este grão. Pessoas de qualquer
idade podem consumir, desde que
em quantidades adequadas.
Crianças, por exemplo, podem
consumir soja, desde que não de
forma “liberada”, pois tudo o que
consumimos tem que ser em
quantidades adequadas para
nossas necessidades,” explica a
nutricionista.

• 3 xícaras batata em cubos
• 5 xícaras água

Croutons - Ingredientes

• 2 colheres (sopa) salsa

• 5 fatias pão de forma

• 02 dentes alho picados

• 2 colheres (sopa) azeite
• 1 colheres (chá) sal

Modo de Preparo
Doure a cebola no óleo, junte os talos de brócolis e refogue. Acrescente a batata, o caldo de legumes e a água.
Deixe cozinhar até ficarem macios. Bata no liquidificador. Acrescente a salsa e reserve. À parte, faça o refogado
com o óleo, a cebola, os brócolis e os floretes. Acrescente ao creme. Para os croutons, retire a casca e corte o
pão de forma em cubinhos, misture os demais ingredientes e asse em forno pré-aquecido. Sirva os croutons
com a sopa quente.
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Estas receitas foram preparadas pela Culinarista Maria Aparecida Stellzer de Oliveira,
sob a supervisão da nutricionista Carolina Rodrigues
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E para aqueles que ficaram interessados nos benefícios que a soja pode nos
proporcionar, Beatriz deixa uma dica: “Quando for consumir o grão de soja, deixe
de molho de um dia para o outro, para que o fitato (fator anti-nutricional) saia
deste alimento. E não utilize essa água no cozimento.”
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