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Preparamos uma edição especial da Revista Jeito de Viver para você!!!
Em crescente preocupação, tendo em vista sua expansão, o diabetes
vem sendo objeto de discussão em muitas frentes. Atentos a isto,
vimos que o setor político vem mostrando preocupação com o assunto,
assim é que hoje há deputados empenhados em proporcionar
melhorias no trato com o diabetes. Como não poderia deixar de ser, a
ADJ vem participando destes debates e propostas, apresentando suas
sugestões na aprovação do Projeto de Lei que estabelece a Semana
Estadual de Combate ao Diabetes, bem como a participação na Frente
Parlamentar de Combate ao Diabetes e a pressão para a distribuição
de melhores insulinas para crianças e adolescentes no Brasil. A
qualidade de vida é o foco da ADJ e da nossa revista. Andar de bicicleta
nunca esteve tão em alta. Na cidade de São Paulo, a prefeitura vem
apostando nesta atividade e inclusive estimulando o uso das magrelas
como meio de transporte. Já são diversos quilômetros de ciclofaixas
pelas ruas de nossa cidade. No final do junho foi inaugurada a faixa
exclusiva na Avenida Paulista, construída no lugar do canteiro central.
Pensando nisto, como tema principal desta edição, o educador físico,
Valter Akira Bravo, participa da matéria Pedalando...
Nossa participação na 20ª Corrida de Revezamento Volta à Ilha, que
aconteceu em Florianópolis, com 14 atletas, bem como a história de um
dos nossos competidores consta nesta edição.
Focando no diabetes, a Dra. Denise Reis Franco nos traz as novidades

para o tratamento e controle e a nutricionista
Tarcila Ferraz explica tudo sobre as gorduras dos
alimentos.
O assunto catarata é discutido em entrevista com o cirurgiãooftalmologista, Prof. Dr. Renato Augusto Neves; a isenção de
impostos, para as doenças graves, é tratada pela advogada e
coordenadora do ADJJur, Dra. Ione Taiar Fucs; e a alopécia com a Dra.
Maria Elisa Bianchi Dualiby também compõe a pauta.
Tendo ocorrido o 1º Encontro de Jovens e Adultos com Diabetes,
destacamos o evento e, ao mesmo tempo, apresentamos uma
entrevista esclarecedora sobre advocacy com o diretor da ADJ, Sérgio
Metzger.
Reconhecendo as atividades sócio-educativas da entidade, fomos
agraciados com uma doação da instituição Pró-Vida. Além de notícias
sobre ações como o programa KIDS, o Educando Educadores, o
Aprifarma E-learning, Clube de Benefícios ADJ, a eleição para o
Conselho Estadual da Saúde, o lançamento do Fórum Internacional de
Diabetes - FID, que acontecerá de 28 a 30 de abril em Florianópolis,
completam esta edição.
Boa leitura.

Carlos José Augusto da Costa
Presidente
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Durante os dias 12 a 14 de maio, a equipe da IDF
responsável pelo KIDS & Diabetes in Schools (David
Chaney e Daniela Chinnici) estiveram pela terceira vez no
Brasil visitando o projeto com o objetivo de acompanhar a
equipe KIDS Brasil nas ações da fase atual. Entre as
atividades realizadas eles visitaram o Colégio SAA, na
zona Norte de São Paulo, para acompanhar as entrevistas
de avaliação do projeto no Brasil, que estão sendo
realizadas pela psicóloga Glaucia Margonari Bechara. A
equipe KIDS da ADJ, IDF e Sanofi Diabetes discutiram
novas ações educativas do projeto. Reuniões também
buscaram discutir as ações de avaliação do projeto e
apresentar a IDF as ações de comunicação do Brasil para
disseminar os pacotes educativos.

Clube de

Projeto KIDS
Recebe Visita da IDF
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Benefícios

E você??? Já acessou o pacote educativo do KIDS &
Diabetes in Schools??? Acesse: www.idf.org/education/kids

KIDS Marca Presença na Maior Feira de Educação
da América Latina
A Equipe do projeto KIDS &
Diabetes in Schools participou
da Educar 2015, a maior feira
de educação e tecnologias da
América Latina, realizada de
20 a 23 de maio, no São Paulo
Expo, que recebeu mais de
15.000 visitantes. Um stand foi
montado no local com o
objetivo de apresentar os
pacotes educativos do projeto
KIDS para informar sobre
diabetes nas escolas.
Além de distribuir e divulgar o
pacote educativo, a equipe do
projeto KIDS realizou
cadastros e sorteou brindes do
projeto aos participantes da
Educar 2015.
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PARA SER NOSSO PARCEIRO OU NOSSO SÓCIO

E USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS ACESSE
www.adj.org.br/clube
ou ligue para (11) 3675-3266 Ramal 25 e fale com Telma.

Nossos Destaques

ADJ Brasil

Iniciativa da ADJ reúne representantes
de associações de diferentes estados
A ADJ Diabetes Brasil realizou nos dias 23 a 25 de abril, em sua sede e no Hotel Melliá Paulista, a primeira
edição do Encontro Nacional de Jovens e Adultos com Diabetes, com o objetivo de formar uma rede de
líderes em diabetes, no intuito de promover a troca de experiências, incentivá-los a se tornarem polos
difusores de informações, principalmente nas redes sociais, capacitá-los a elaborar projetos e captar
recursos, chamar atenção do poder público e promover iniciativas conjuntas para ampliar o acesso aos
medicamentos e insumos entre outros direitos.
Entre os temas abordados no encontro estiveram: Panorama do diabetes no país, Últimas tecnologias, O
papel e a participação do jovem na sociedade, Como as mídias sociais podem contribuir para ajudar o
tratamento, Advocacy e Leis que envolvem o diabetes, Como os jovens podem produzir projetos e solicitar
parcerias com o governo e a iniciativa privada a fim de promover as ações em seus respectivos municípios.

O 1º Encontro Nacional de Jovens e Adultos com Diabetes
reuniu 28 participantes representando associações de
diabetes de diferentes locais do Brasil.
Conheça os participantes:

I ENCONTRO NACIONAL

JOVENS E

ADULTOS

Adriana Beatriz Barreto
Associação Botucatuense de
Assistência ao Diabético - ABAD Botucatu - SP

Adriana Natel
Curitiba – PR

Aila Maria Bezerra P Borges
Associação Maranhense dos
Diabéticos Tipo 1 – AMAD-1
São Luiz – MA

Alex Leão Dias
Associação Paraense dos
Diabéticos – APD - Belém – PA

Antonio Rodrigues Sobrinho Filho
Grupo de Amigos Diabético em Ação
- GADA - Cajazeiras – PB

Antonise Coelho de Aquino
Associação dos Diabéticos do São
Francisco – ADISF - Petrolina – PE

Bruno Lopes Teixera
Associação de Diabetes de São
Bernardo do Campo – ADIABC
São Bernardo do Campo – SP

Célia Oliveira Cardoso
Associação dos Diabéticos de
Ilhéus - ADI - Ilhéus – BA

Claudia Terensi Bosco
Associação de Diabetes do
Noroeste Paulista - ADJ Birigui
Birigui – SP

Daniel Ferreira Gonçalves de
Oliveira
Associação Campinense de Diabetes
– ACD - Campina Grande – PB

Dayane Campos
Centro de Diabetes de Sergipe
Aracaju – SE

Edvaldo Furtado Apolinário
Associação Sempre Amigos
Diabetes - Indaiatuba – SP

Eunice Lardo de Oliveira Maroneis
Associação de Diabetes de Santa
Barbara do Oeste - ADSB
Santa Barbara do Oeste

Fabiano Trevisan
Centro Riopardense em Diabetes –
CERICEDI
São José do Rio Pardo – SP

Gabriel Ciarelli
Associação de Diabetes Infantil –
ADI - Belo Horizonte – MG

Gaspar Luiz Calia Sampaio
Atibaia – SP

Julio Cezar Benatto
Associação de Diabetes de
Ourinhos – ADO
Ourinhos – SP

Luciane Pinheiro
Associação Rio-Grandense de
Apoio ao Diabético – ARAD
Porto Alegre – RS

Marcia Barros Cunha
Instituto Brasileiro de Diabetes –
IBRAD - Recife – PE

Maristela Phrilips
Associação Jacareiense de
Diabetes – AJD
Jacareí – SP

Natasha Rocha
Associação Cearense de
Diabéticos e Hipertensos – ACEDH
Fortaleza – CE

Renata Nacif
União das Associações de Diabéticos
do Estado do Rio de Janeiro –
UADERJ - Rio de Janeiro – RJ

Rodrigo Ferreira
Instituto da Criança com Diabetes –
ICD - Porto Alegre – RS

Roni Anderson Schiochet
Associação de Diabetes de Joinville
– ADIJO - Joinville – SC

Rosangela Santa Ferreira
Associação dos Diabéticos do
Sudeste Goiano – ADISGO
Goiânia – GO

Sílvia Regina de Carvalho
ADJ Diabetes Brasil
São Paulo – SP

Tamara Rossweiler Cardoso
Florianópolis – SC

Willa Lobato Bueres
Associação dos Diabéticos do
Estado do Pará – ADEPA
Belém - PA

O I Encontro reuniu 28 participantes representando associações de diabetes com sede em outros estados.
COM DIABETES
Após o último dia do evento, os participantes deram início a elaboração de projetos que serão implantados
em suas regiões. Durante todo o período até a implantação dos projetos de fato, os representantes receberão o apoio da
coordenação do I Encontro. Encontros virtuais acontecem mensalmente, durante um ano, entre os participantes, com palestras de
renomados profissionais das áreas relacionadas visando dar continuidade ao processo de atualização de conhecimento. Para
passagens, contamos com a Avianca e para as hospedagens, com o Hotel Meliã São Paulo.
O que eles dizem...
“Entrei na nova diretoria da Adijo.
Senti que ela esta muito "apagada"
em Joinville, com pouca
visibilidade. Foi então que surgiu o
convite para participar do Encontro.
Aceitei no intuito de conhecer
novos horizontes. O evento me
proporcionou esse horizonte. Além
de ter sido prazeroso, fiz novas amizades, conheci
outras realidades no assunto diabetes, enfim, aprendi
muita coisa boa e estou tentando colocar em pratica,
em três projetos.” Roni Schiochet

Apoio

Patrocinadores
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"O Encontro Nacional de
Pessoas com Diabetes
permitiu que a Associação
dos Diabéticos do São
Francisco - ADISF
refletisse sobre o passado.
E possa agora discutir
novos caminhos e ações
para nós, diabéticos, com mais entusiasmo e
também com organização e apoio.
Agradecemos muito esta nova chance."
Antonise Coelho de Aquino

“O encontro
proporcionou a
troca de
experiência e
conhecimentos
de nossos
direitos, para
que juntos
possamos lutar por todos!!!!”
Rosângela Santana Ferreira

Realização
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aprifarma
e-learning

Advocacy

A luta pelos direitos do paciente diabético
Fonte: Revista da Sociedade Brasileira de Diabetes - Jornalista: Flavia Garcia

Advocacy é a prática política que busca uma democracia mais justa e
representativa. É desenvolvida por um indivíduo, organização ou grupo de
pressão junto ao sistema político com a finalidade de fortalecer a opinião e
necessidades de um determinado grupo, em debates de interesse geral,
relacionados à formulação de políticas e a alocação de recursos públicos. A
prática inclui campanhas públicas, promoção de eventos,
comissionamentos e publicação de documentos, pesquisas e estudos, em
prol de um objetivo comum.
Sem a tradução literal na Língua Portuguesa, advocacy consiste, então, em
um conjunto de ações que visam influenciar a formulação, aprovação e
execução de políticas públicas junto aos poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário e à sociedade, por meio do trabalho em redes e a mobilização da
mídia.
Um dos nomes mais conhecidos no Brasil, na área de advocacy em
diabetes, é o Sérgio Metzger. Ele é diretor de Relações Internacionais da
ADJ Diabetes Brasil, coordenador latino-americano da Rede Nacional de
Pessoas com Diabetes (RNPD) e da Rede de Educadores Latinoamericana em Diabetes (RELAD) e presidente da Força-Tarefa
Governamental da Federação Internacional de Diabetes região América
Central e do Sul (IDF-SACA). Sérgio é bacharel em Direito, mas sempre
trabalhou como administrador de empresas e afirma que nunca foi da área
de saúde. Aposentou-se há 10 anos e, desde então, tem se dedicado de
forma voluntária às lutas em prol do paciente com diabetes. Seu
envolvimento com estas causas teve início há mais de
15 anos. Confira em entrevista à Revista Diabetes, um
pouco do trabalho que ele realiza.
Revista Diabetes: Como começou a sua história com o
diabetes?
Sérgio Metzger: Há 25 anos minha filha,na época com
17 anos, foi diagnosticada com diabetes. Ela é bem
controlada e, até hoje, me deu a felicidade de ter duas
netas. Mas, com isso, naturalmente me envolvi com a
ADJ e, dentro da direção da associação, fui incumbido
de cuidar da parte de controle social, tanto em nível
nacional, como internacional. Assim, há 15 anos, atuo
na área de advocacy, na defesa da causa,
principalmente na luta pelo acesso ao tratamento e
medicação. Acreditamos que a educação sem acesso
não funciona e acesso sem educação também não.
Dentro dessa luta, nosso enfoque maior é ampliar o
acesso do paciente ao tratamento.
Revista Diabetes: Qual tem sido o principal desafio
nesta luta no Brasil?
Sérgio Metzger: O próprio Ministério da Saúde
reconhece que um terço dos municípios brasileiros
ainda não cumpre as determinações legais em relação à
oferta de medicamentos e programas de prevenção e controle do diabetes.
Como a obrigatoriedade dos cuidados com a saúde pública é
descentralizada, muitos municípios ainda não disponibilizam o atendimento
adequado ao paciente com diabetes. Mas o maior desafio tem sido no
âmbito social, pois nós temos que ser o agente controlador dos nossos
direitos. É fundamental que todo cidadão, independente de ter alguma
patologia ou não, seja um batalhador para que tenha saúde e educação em
seu município.
Minha luta é ser um agente multiplicador dessa conscientização. Acho que
este deve ser o foco de uma sociedade. Por isso, frequento tantos fóruns e
eventos, buscando aumentar a voz do paciente. Eles precisam ser mais
ouvidos, tanto no âmbito das pesquisas clínicas como na incorporação de
protocolos, pois, no fundo, tudo o que for deliberado pelo governo, terá
consequência na vida de cada um. Uma pesquisa clínica que deixa de ser
feita, ou uma deliberação que não é cumprida, influi negativamente na vida
do paciente. Cada vez mais é importante que tenhamos pessoas que
venham ajudar nessa luta. Por isso, criamos, em 2007, a Rede Nacional de
Pessoas com Diabetes (RNPD).
Revista Diabetes: E como funciona essa rede?
Sérgio Metzger: A RNPD é hoje um e-group, com mais ou menos 2.400
pontos focais em diversos municípios. Estamos abrangendo cerca de 40%
dos municípios brasileiros com, pelo menos, uma pessoa acompanhando
as implantações e cumprimentos em relação à saúde pública. Ela reporta
sucessos e fracassos, ou seja, quando conquista alguma coisa. Isso é
replicado, via internet, a pessoas de outros pontos focais e esses avanços
ou retrocessos acabam servindo de base para outros municípios. Uma das
coisas fundamentais é que o cidadão deveria, pelo menos uma vez por mês,
frequentar os conselhos de saúde de sua cidade.
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Revista Diabetes: O senhor falou sobre a necessidade de maior
envolvimento da sociedade com as causas da saúde pública. Mas qual deve
ser a cobrança da população?
Sérgio Metzger: Precisamos focar na prevenção do diabetes. Nós só
falamos na doença, mas precisamos focar na prevenção, tanto que a IDF
está trabalhando, de 2014 a 2016, em cima do tema de alimentação
saudável. Usso porque muitas crianças estão tendo o diagnóstico de
diabetes tipo 2 ainda jovens, devido à alimentação inadequada.
A saúde tem que ser um programa de Estado, independente de partido ou
campanha eleitoral. Todo mundo tem algum conhecido ou parente com
diabetes e só teremos uma saúde pública de qualidade se lutarmos pelos
nossos direitos. Atualmente, o diagnóstico de doenças não transmissíveis e
não infecciosas, como diabetes, tem crescido muito e, muitas vezes, essas
doenças podem ser evitadas. É nesta prevenção que o governo precisa
trabalhar e a sociedade cobrar. O Estado precisa estar preparado para
enfrentar isso. Não é só oferecer o medicamento. O importante é não ter a
doença.
Revista Diabetes: Qual a maior demanda atual das pessoas com diabetes
em relação ao sistema público de saúde?
Sérgio Metzger: Atualmente, com 12 milhões de pessoas com diabetes, a
grande demanda dos brasileiros é pelos medicamentos contínuos, que já
estão nos protocolos e leis nacionais, e que, às vezes não se encontram nos
postos de saúde, mas o grande problema está na demora para a marcação
de consultas. Precisamos avançar nesta área para evitar
que as consequências sejam mais severas. A saúde
pública tem gasto muito dinheiro com atendimento na
média e alta complexidade, mas não pode negligenciar a
atenção básica, para sair deste círculo vicioso negativo.
Revista Diabetes: Em relação ao atendimento nos
consultórios, o que poderia mudar?
Sérgio Metzger: É importante também que a
comunidade médica, mesmo que não seja da saúde
púiblica, esteja preocupada em oferecer ao paciente o
melhor para ele, tendo como base as condições
financeiras de cada um. Neste sentido, a Farmácia
Popular foi um avanço, mas está ocorrendo uma
distorção, pois as pessoas deixam de ir ao consultório ou
à unidade de saúde, para ir direto à farmácia retirar o
medicamento. Assim, o paciente fica sem orientação.
Nós somos a favor da legislação que torne, novamente, a
farmácia como um posto de saúde, com profissionais
aptos e autorizados a fazerem uma anamnese e uma
orientação personalizada.
Revista Diabetes: O senhor acha que o paciente está
preparado para voltar a esse modelo de atendimento de
saúde?
Sérgio Metzger: Sim, ele está preparado, pois as perguntas existem.
Naturalmente, no dia a dia, acabam surgindo diversas dúvidas que o
paciente não chega a levar na próxima consulta e a farmácia está próxima
da sua casa. Em muitas questões, o farmacêutico e o enfermeiro podem
solucionar e, inclusive, encaminhar o paciente para o médico, quando a
glicemia de ponta de dedo, por exemplo, não está em um nível adequado. O
médico no consultório, faz a anamnese, prescreve o medicamento e orienta,
mas os questionamentos surgem em momentos bem distintos e os
pacientes acabam sem saber o que fazer.
Revista Diabetes: Em termos da atenção da saúde para o paciente, o que o
senhor acha que falta no Brasil?
Sérgio Metzger: Tudo no Brasil passa pela educação, e a informação salva
vidas. É importante que as pessoas com diabetes saibam de seus direitos e
onde devem procurar atendimento. Dentre as leis federais, a 11.347, de
27/09/2006, delibera sobre distribuição gratuita de medicamentos e
materiais necessários inscritos em programas de educação para diabéticos,
mas muitos pacientes desconhecem esta lei. Outro ponto que acho
fundamental é a educação continuada de médicos do serviço público, que
não costumam frequentar os grandes congressos e cursos, sendo que 70 a
80% da população busca o sistema público de saúde e esses profissionais
também precisam de atenção e atualização.
É necessário que a atenção básica cresça no país. O Governo precisa se
estruturar para, através da informação, desmistificar suposições que
surgem, diariamente, em relação à cura do diabetes. Precisamos evitar a
desinformação da população e o aparecimento de notícias com receitas de
“curas milagrosas”.

Unidos pelo diabetes

Participação reconhecida pela
International Diabetes Federation

SACA Region

Aprimoramento em Diabetes para

Farmacêuticos no Brasil
Duração de 1 mês
30 horas | 9 módulos
• Acesso livre por 60 dias;
• Vídeo-aulas e tira-dúvidas
com especialistas.

O FARMACÊUTICO NO CENTRO DOS CUIDADOS EM DIABETES
Existem hoje no mundo mais de 380 milhões de pessoas diagnosticadas com Diabetes
Mellittus (DM) Tipo 1 e Tipo 2, sendo quase 12 milhões no Brasil, e milhões de outras que têm
a doença e não sabem.
A convivência com a doença normalmente é longa e exige cuidados nos quais os profissionais
da saúde formam elos entre si e com os pacientes, familiares e outros entes envolvidos, sendo
o farmacêutico um dos mais importantes, pois além do tratamento farmacológico deve atuar
também no tratamento não farmacológico, como educador e mantenedor da saúde.

Atividades Físicas

Varejo

Alimentação

Pacientes e
Familiares

O APRIFARMA 2015 foi elaborado após anos de experiência com sucesso na aplicação de
conteúdos sobre diabetes para farmacêuticos em todo o Brasil e oferece a modalidade de elearning para que ainda mais farmacêuticos ocupem seu papel nos cuidados com a doença.

Políticas Públicas

Fármacos/Insulinização
Farmacêuticos e
Outros Profissionais
da Saúde

Hospitais e Clínicas

Dispositivos de Monitoração

CONHECIMENTO ESPECÍFICO SEM SAIR DE CASA | CURSO ABERTO A FARMACÊUTICOS E ESTUDANTES DE FARMÁCIA

INSCREVA-SE

INVESTIMENTO: R$ 60,00 por pessoa (Consulte descontos para grupos)
MAIS INFORMAÇÕES: aprifarma@adj.org.br

aprifarma.adj.org.br

REALIZAÇÃO

APOIO

PARCEIROS

Mexa-se

Pedalando... E cantando...
Você sabe o que significa aquela faixa vermelha pintada nas ruas da grande metrópole?

articulações das pernas quando praticado de forma correta.
“Para pessoas com diabetes os benefícios são muito valiosos,
pois ajuda a controlar a glicemia, diminuir a resistência à insulina,
aumentar a tolerância à glicose e isso faz com que, a longo
prazo, diminua as chances de apresentar complicações,”
ressalta.
O especialista lembra que sempre é preciso usar capacete e
ajustar as medidas da bicicleta para não ter problemas
ortopédicos, além de usar uma bicicleta devidamente sinalizada.
E ainda é bom procurar horários que não tenha muito sol, pois o
sol prejudica a pele e aumenta as chances de desidratação.
Para quem tem diabetes os cuidados antes de iniciar esta
atividade física são os mesmos de outros exercícios: lembrar
sempre de medir a glicemia antes, durante (nos primeiros treinos

ou se o treino passar de 1 hora) e no final, ter alguma fonte de
açúcar para episódios de hipoglicemia e água para evitar
desidratação. Ressaltando que é preciso começar a atividade
com a glicemia dentro de um valor adequado, isto é, entre 100 a
250mgl/dl.
“O gasto calórico depende de muitos fatores, como o peso, o
tempo e a velocidade,” explica Valter.
Para quem ficou interessado, o educador físico deixa uma dica:
“andar de bicicleta é um exercício aeróbio muitíssimo
recomendado, pois gasta bastante energia, e, se feito de
maneira correta, traz benefícios ortopédicos e metabólicos,
prevenindo doenças como DM2, obesidade, pressão alta, além
de ajudar nos tratamentos para estas mesmas doenças.”

Urban Bike SP tem trajeto pelo Centro Histórico da cidade
Alguns projetos buscam reunir pessoas interessadas em andar
de bicicleta. Um deles é o Urban Bike SP. Com dois anos de
atividade ele é o primeiro bike tour com agenda fixa da cidade e
tem o objetivo de estimular o interesse das pessoas por São
Paulo, pelo uso da bicicleta e promover o intercâmbio cultural
entre os participantes. Hoje, o Urban Bike SP tem parceria com
mais de 60 hostels de São Paulo e recebe um público variado,
que contempla turistas de outros países, de vários estados

brasileiros e até mesmo paulistanos, que buscam praticar
alguma atividade física e conhecer melhor a cidade em que
nasceram. A faixa etária também é variada, o projeto já levou
para pedalar famílias com crianças pequenas e turistas com
mais 60 anos. Conta com três rotas: Centro Histórico de São
Paulo, Parque do Ibirapuera e Street Art pelo Museu Aberto de
Arte Urbana – MAAU.
Mais informações acesse: www.urbanbikesp.com

Ficou interessado, mas não tem bike? Aqui pode estar a solução...
A Prefeitura de São Paulo, em parceria com empresas privadas,
desenvolveu uma iniciativa que promove o uso compartilhado de bicicletas
de aluguel, para que a pessoa use o veículo por um tempo determinado.
São elas:

Sim, são as famosas ciclofaixas. Faixas exclusivas para os
ciclistas.
A prefeitura da cidade de São Paulo quer tornar o pedalar cada
vez mais seguro, esteja a bicicleta sendo usada como um meio
de transporte para quem vai ao trabalho, à escola ou
à faculdade, ou ainda como opção de locomoção aos
que pretendem conhecer a cidade e seus pontos
turísticos.
A mais nova faixa exclusiva para bikes foi inaugurada
no dia 28 de junho, na famosa Av. Paulista, com 2,7
km de extensão.
De acordo com o educador físico, Valter Akira Bravo,
a diferença entre praticar ciclismo e andar de bicicleta
está no objetivo: “Quando a finalidade é apenas
saúde, seja ela física ou mental, caracterizamos como “andar de
bicicleta”, quando a finalidade for competição, e isso implica em

treinos regrados e com uma intensidade muito alta, chamamos
de ciclismo.”
Segundo o educador, todo mundo pode andar de bicicleta, a não
ser que tenha uma limitação ortopédica, ou seja, alguma
limitação na estrutura do corpo que limita o movimento do
pedalar. E o melhor... Não existe uma idade mínima
para pedalar. Vale praticar a atividade em família.
Ele explica que quando você busca saúde, devemos
enxergar o pedalar como uma atividade aeróbia, igual a
corrida, por exemplo, então a frequência aconselhada
seria entre três a seis vezes na semana e com uma
duração em torno de 30 minutos por dia.
Andar de bicicleta possui vários benefícios, que vão
além de uma corrida, por exemplo. Andar de bicicleta
fortalece a musculatura de toda a perna, fortalece o
coração, diminui a pressão arterial, melhora a autoestima, a
sensação de bem-estar, o controle da glicemia e a qualidade das

BIKE SAMPA: desenvolvido pelo Banco Itaú, o projeto distribui bicicletas
para aluguel em vários pontos estratégicos da cidade. São mais de 200
estações. São opções para transporte de percurso curto, e podem ser
utilizadas diariamente.
As bikes podem ser utilizadas gratuitamente durante 1 hora e, após este
período, é cobrada uma taxa de R$ 5 a cada meia hora adicional. Para
usar basta efetuar o cadastro no site oficial do Bike Sampa. Pode ser pago
por meio de um cartão Bilhete Único.
CICLO SAMPA: é outra opção de aluguel de bicicletas, com o apoio da
Bradesco Seguros e do Movimento Conviva.
Para utilizar o serviço, é preciso efetuar um cadastro no site do Ciclo
Sampa. A liberação das bicicletas é feita por meio de um cartão de crédito
com chip, e elas podem ser utilizadas gratuitamente durante 30 minutos,
sendo cobrada uma taxa de R$ 5 a cada meia-hora excedente.
Existe ainda a possibilidade de alugar bicicletas em quiosques,
geralmente próximo às entradas dos parques, como é o caso do Parque
Villa-Lobos, Parque Ibirapuera e Parque Ecológico do Tietê.
Mais informações acesse: http://www.cidadedesaopaulo.com/spdebike
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Focando no Diabetes

A
FARMÁCI

O que existe de novo no tratamento do diabetes?

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

Nos últimos anos houve um grande desenvolvimento na área do tratamento
e monitoramento do diabetes. E os estudos continuam.

ACTIVE
Caixa com 50 tiras
por R$ 63,90
PERFORMA
Caixa com 50 tiras
por R$ 69,90

MICROLIFE
Medidor de Pressão (Pulso)R$ 59,90

ABBOTT
FREESTYLE OPTIUM
Caixa com 100 tiras
R$ 145,00
FREESTYLE LITE
Caixa com 50 tiras
R$ 69,90

LILLY
HumaPen
Savvio
Caneta para
aplicação de
insulina
R$ 170,00

Promoção Válida até 30/09/2015,
ou enquanto durar o estoque

BD
BD ALCOHOL SWABS
Com 100 unidades
R$ 22,90

A Revista Jeito de Viver procurou a médica
endocrinologista membro da Sociedade Brasileira de
Diabetes – SBD e diretora científica da ADJ Diabetes
Brasil, Dra. Denise Reis Franco para contar as
novidades.

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

Ela explica que foram lançados no mercado novas classes
terapêuticas para o diabetes tipo 2 como os análogos de
GLP1, os inibidores de DPP4, e mais recentemente uma
nova classe terapêutica dos inibidores do SGLT2: “A grande vantagem destes
medicamentos é marcada pela possibilidade de tratar o diabetes com menos risco
de hipoglicemia e o não ganho de peso.”

ROCHE

A
FARMÁCI

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

Na área das insulinas também foram desenvolvidos novos produtos como a insulina
Degludeca já disponível no mercado e a insulina Toujeo que deve chegar ao Brasil
no próximo ano. O diferencial destas duas insulinas em relação as demais é ter
duração mais prolongada, com dose única diária para insulina basal e sem pico de
ação, diminuindo assim o risco de hipoglicemia. Existem pacientes que necessitam
de duas doses dos análogos de insulina basal disponíveis hoje no mercado. Com as
novas insulinas poderão usar dose única. Sem duvida a possibilidade de melhor
individualização do tratamento de quem tem diabetes pode garantir novas opções
terapêuticas para quem tem que aplicar insulina diariamente.
Com relação a outras tecnologias temos a chegada do Freestyle Libre, um sensor
No campo da aplicação de insulinas existem novas canetas que estão sendo
de glicose que não depende de calibração, com a não necessidade de ter que fazer
lançadas no mercado: “Uma delas tem como vantagem deixar registrado qual foi a
mais os vários testes de ponta de dedo diários: “Não é que o paciente irá
última dose de insulina aplicada e o momento da aplicação, com isto ajuda
deixar de fazer os testes, mas sem dúvida terá uma redução no número
aos pacientes lembrarem se aplicaram ou não a insulina e evitar erros no
“Durante a noite o
deles. Será preciso fazer os testes de ponta de dedo para confirmar
momento da aplicação.”
paciente não precisa resultados mais extremos, casos de hipo e hiperglicemia,”
Com certeza uma das tecnologias mais desejadas pelo paciente com
tomar decisões, o
diabetes tipo 1 em uso diário de insulina é o pâncreas artificial. A ideia de
Ainda na tecnologia voltada a monitorização da glicemia temos a
não precisar pensar no que vai comer, quanto vai aplicar de insulina e ter sistema toma por ele
novidade do ACCU-CHEK Connect onde a glicemia verificada pelo
um sistema que está conectado a você, que toma as atitudes sem precisar e mantem a glicemia
paciente pode ser vista a distância pelo pai ou a mãe e esse dado auxiliará
pensar, sem dúvida é o desejo de todos que tem diabetes tipo 1.
em
um
valor
na gestão da glicemia do paciente.
“Claro que ainda não é o ideal, porque não é a cura, mas poder contar com
constante.”
um sistema que tome decisões sem o paciente estar envolvido facilitaria
“Temos várias linhas de pesquisa no momento que podem ajudar que tem
demais a vida de quem tem diabetes,” informa Dra. Denise.
que conviver com o diabetes no seu dia a dia e o futuro já esta aí presente com
“Já temos hoje um sistema bem eficaz, que é a bomba de insulina em uso simultâneo
modificações que poderão impactar na melhor qualidade de vida,” finaliza Dra.
com o sensor. Se o paciente estiver em hipoglicemia e não fizer nenhum movimento
Denise.
para reverter este quadro, o sistema desliga sozinho e evita uma hipo severa, uma
vez que ele pára a infusão de insulina, o que é um facilitador. O sistema desliga a
infusão de insulina por duas horas caso a glicemia não se eleve diante de um alarme
mantido de hipoglicemia,” explica a endocrinologista.
Existem indícios de que será disponibilizado ao comércio nos próximos anos, um
sistema em que a noite o pâncreas artificial estará funcionando e o paciente deve
informar a quantidade de carboidratos que irá consumir e se vai praticar atividade
física durante o dia. O que significa um passo mais à frente. “Durante a noite o
paciente não precisa tomar decisões, o sistema toma por ele e mantem a glicemia
em um valor constante. Durante o dia o paciente ainda terá que dar algumas
informações para direcionar a infusão de insulina. Um passo bem próximo do
pâncreas artificial,” explica Dra. Denise.

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

SANOFI AVENTIS

ClickSTAR - Caneta reutilizável
para aplicação de insulina
R$ 170,00

ADJ
BOLSA TÉRMICA
R$ 29,90 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
Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo
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Promoção Válida até 30/09/2015,
ou enquanto durar o estoque.

Seus Direitos

DELAKASA
Cocada com
Maracujá
200g - R$ 8,10

Leite Condensado
200g - R$ 8,10

LOWÇÚCAR
Crispy Cereais
com Cobertura de
Chocolate
40g - R$ 4,90
Wafer Limão com
Cobertura de Chocolate
Branco - 38 g - R$ 3,90
New Choco Dark
Achocolatado
210g - R$ 16,90

Doces em
Tablete - Vários
Sabores - 25g
R$ 2,40 cada

LINEA

Segundo Ione Taiar Fucs, advogada e coordenadora do ADJJur, o direito às
isenções não surge pelo fato da pessoa ter uma doença grave, mas sim pela
mesma ter ocasionado uma deficiência física.

Na lista de impostos possíveis de isenção estão:
•Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS; •Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI; •Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA; •Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF; e •Imposto de Renda - IR.
Outros benefícios que pode ser pleiteados são: Auxílio Doença (aos filiados ao INSS);
Renda Mensal Vitalícia (aos filiados ao INSS, que comprovarem renda familiar baixa);
Aposentadoria por Invalidez; Quitação do Financiamento da Casa Própria;
Compensação de Valores Recolhidos através da CPMF; Acesso aos Dados do
Serviço Médico; Garantia Constitucional contra Discriminação; e Gratuidade nos
Transportes Públicos para os de baixa renda (aqui depende de lei municipal, que já
existe, por exemplo, na cidade de São Paulo).
A advogada informa que além da isenção dos impostos e dos benefícios citados é
possível pleitear o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e
Programa de Integração Social – PIS.

Achocolatado
- 360g
R$ 15,90
Adoçante Líquido
75ml - Grátis 25ml
R$ 13,90

QUEENSBERRY
Geléia 100% 250g
Vários Sabores
R$ 14,90 cada

Uma dúvida frequente entre as pessoas que apresentam alguma doença crônica é se
elas podem ou não pleitear a isenção de impostos e outros benefícios. No caso do
diabetes o questionamento é o mesmo.

O fato de ter diabetes não lhe garante isenções.

FLORMEL

Creme de Avelã
com Cacau 150g
R$ 16,90

As doenças
graves e a
isenção de
impostos

Geléia Diet 280g
Vários Sabores
R$ 14,90 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
Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo

Promoção Válida até 30/09/2015,
ou enquanto durar o estoque.

Segundo ela, pessoas portadoras de doenças graves podem pleitear a isenção de
tributos entre elas estão: moléstia profissional; Esclerose múltipla; Tuberculose ativa;
Hanseníase; Neoplasia maligna (câncer); Alienação mental; Cegueira; Paralisia
irreversível e incapacitante; Cardiopatia grave; Doença de Parkinson; Espondilartrose
anquilosante; Nefropatia grave; Estado avançado da doença de Paget (osteite
deformante); Síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS); Fibrose cística
(mucoviscidose); Contaminação por radiação; e Hepatopatia grave.
“São sempre necessários laudos médicos e exames comprovando a existência da
doença para exercitar os direitos disponíveis em nosso ordenamento. Em
determinados casos, o paciente deve se submeter a perícia médica dos órgãos
competentes para concessão dos benefícios. O direito às isenções não surge pelo
fato de ter doença grave,” ressalta Ione.
As pessoas com diabetes podem pleitear a isenção de impostos, mas somente
aquelas que já tiverem complicações do diabetes, tais como: nefropatia grave;
cardiopatia grave; hepatopatia grave e outras que tenham relação com o diabetes.
Ainda não há a isenção de Imposto de Renda, mas existem alguns projetos de lei,
pleiteando a isenção para os aposentados com diabetes, aguardando aprovação.
Também as pessoas com outras doenças graves, mesmo que não estejam
relacionadas acima podem pleitear os mesmos benefícios e se não conseguirem
resultado de forma administrativa, poderão buscar seus direitos na esfera judicial.
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Visão embaçada, borrada ou distorcida?
Fique atento, pode ser catarata
Com certeza você conhece alguém que sofre com este
problema, não é? Ou ainda que já fez a cirurgia e conseguiu
reverter o quadro?
Isto é mais comum do que podemos imaginar. No Brasil, são
diagnosticados 550 mil novos casos de catarata por ano. Eles
impactam na autoestima, nas condições socioeconômicas e
nos relacionamentos interpessoais. Para a sociedade, a
catarata também está associada à perda de força de trabalho e
ao aumento de acidentes e de encargos. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS), a catarata é a principal
causa de cegueira (quase 50% dos casos).
A Revista Jeito de Viver procurou um renomado profissional,
especialista em catarata para falar sobre o assunto.
Acompanhe a entrevista realizada com o Prof.
Dr. Renato Augusto Neves, cirurgiãooftalmologista, professor e doutor em
Oftalmologia pela Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp), pós-doutorado na
Universidade de Harvard, diretor-presidente do
Eye Care Hospital de Olhos (SP) e autor do livro
“Seus Olhos”, lançado em 2004. É também
presidente da Fundação Eye Care que, desde
2001, já promoveu mais de 50 mil atendimentos
gratuitos a pacientes em risco social.
Revista Jeito de Viver: O que é a catarata?
Dr. Renato: Trata-se de uma doença ocular
progressiva e que vai deixando o cristalino todo
embaçado, até a pessoa não enxergar quase
nada. Antes disso, entretanto, ela já perdeu
autonomia. Por isso, é importante prestar atenção em
sintomas comuns e consultar um especialista tão logo
comecem a surgir 'nuvens' embaçando a visão.
Revista Jeito de Viver: Quais os sintomas?
Dr. Renato: Os principais sintomas da catarata são: baixa
gradual e progressiva da visão; objetos parecem estar
amarelados, embaçados, borrados ou distorcidos; dificuldade
para se locomover à noite ou em cômodos com pouca luz;
sensação de ofuscamento da visão na presença de muita
claridade; estresse intenso e falta de interesse pelas
atividades do dia a dia. Apesar de o principal fator de risco estar
relacionado à idade, outras situações podem contribuir para a
formação da catarata, como diabetes, trauma ocular, uso de
determinados medicamentos de uso contínuo, consumo
excessivo de álcool, superexposição ao sol e ao fumo, entre
outros.
Revista Jeito de Viver: Qual o perfil das pessoas que
desenvolvem a catarata?
Dr. Renato: A maior parte das pessoas que desenvolvem
catarata estão em processo de envelhecimento. Em outros
casos, pode haver comprometimento do cristalino em razão de
algum acidente, ou ainda de uma herança genética.
Revista Jeito de Viver: Pode aparecer em crianças e jovens?
Dr. Renato: Algumas pessoas nascem com catarata ou ainda
podem desenvolver a doença durante a infância. Geralmente,

isso acontece quando a mãe contraiu alguma infecção durante
a gravidez, mas também pode ser resultado de rubéola,
galactosemia, distrofia muscular, Sindrome de Lowe, entre
outros.
Revista Jeito de Viver: Existe relação do aparecimento da
catarata com o diabetes?
Dr. Renato: A catarata é uma das maiores causas de baixa da
acuidade visual em pacientes diabéticos. Aliás, eles têm entre
duas e quatro vezes mais chances de desenvolver a doença
do que os que não tem diabetes, sendo que a chance aumenta
ainda mais em indivíduos com até 40 anos de idade. Tanto o
controle metabólico deficiente quanto o tempo de duração da
doença influenciam significativamente no desenvolvimento da
catarata.
Revista Jeito de Viver: Como é feito o
diagnóstico?
Dr. Renato: Além de levantar o histórico do
paciente, bem como traçar um perfil do seu estilo
de vida, o especialista irá fazer alguns testes de
acuidade visual, avaliar a retina, medir a pressão
do globo ocular e também fazer uma avaliação
detalhada do olho, incluindo córnea, cristalino e
íris para checar se há alguma anormalidade.
Revista Jeito de Viver: Existe tratamento ou é
somente cirúrgico?
Dr. Renato: O mais recente avanço na cirurgia
de catarata é o Lensx Laser. Trata-se de um
equipamento que aumenta muito a precisão das
etapas da cirurgia, garantindo mais segurança e
melhor resultado visual, além de permitir, na maioria dos
casos, a dispensa do uso de óculos para longe e para perto,
associado a lentes intraoculares especiais. Praticamente
todas as etapas são programadas no computador. Depois
disso, o laser faz a incisão, a capsulotomia, a incisão de
astigmatismo, e ainda dissolve a catarata. Resta apenas ao
cirurgião aspirar e implantar a lente intraocular.
Revista Jeito de Viver: Em todos os casos a cirurgia é efetiva?
Dr. Renato: Em Ciência não existe nada 100%. Sendo assim,
podemos dizer que a cirurgia é bastante efetiva.
Revista Jeito de Viver: Em todos os casos de catarata é
possível fazer também a correção (miopia, astigmatismo e
hipermetropia)?
Dr. Renato: Na maior parte deles.
Revista Jeito de Viver: É possível prevenir a catarata?
Dr. Renato: Conhecendo os fatores de risco, sabemos que
alguns podem ser prevenidos. Eles são: envelhecimento,
diabetes, herança genética, hipertensão, consumo excessivo
de álcool, exposição excessiva ao sol, obesidade, acidente ou
inflamação ocular, uso prolongado de corticosteroides e fumo.
Apenas os três primeiros são inevitáveis.
Crédito foto: João Passos
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Saúde sem Barreiras

www.eyecare.com.br | www.drrenatoneves.com.br
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Queda de cabelo?
Você fica com o cabelo em pé só de ouvir falar?
Muita gente fica apavorada só de pensar em ficar careca
ou ter falhas na cabeleira. Por vezes acabam gastando
rios de dinheiro comprando produtos que prometem
tudo e mais um pouco. Mas será que surtem
efeito?

denominada alopécia androgenética, fala Dra. Maria Elisa.
Seu tratamento é direcionado à causa, podendo ser local
ou sistêmico. Há casos em que o tratamento leva à
recuperação parcial ou total e outros onde a
perda torna-se definitiva. Depende da causa.

É preciso entender melhor...
Segundo Dra. Maria Elisa Bianchi Dualiby,
médica dermatologista com título de especialista
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, em
condições normais podemos perder até 100 fios de cabelo
por dia, os quais serão substituídos pelo ciclo natural de
queda e crescimento: “Acima disso devemos fazer uma
investigação mais detalhada.”
Você já ouviu falar em alopecia???
Alopécia é a perda total ou parcial de cabelos e/ou pelos
em uma determinada área, ou seja, este termo é utilizado
para caracterizar condições anormais de queda de cabelo
e/ou pelos.
Seu sintoma é a perda de quantidade anormal de cabelos
e/ou pelos levando a rarefações, que podem ser
localizadas ou difusas, temporárias ou definitivas.
Dra. Maria Elisa explica que o diagnóstico da alopecia é
feito pelo exame clínico, exames laboratoriais, tricograma
e biópsia em alguns casos. A médica fala que a alopecia
pode ocorrer associada a diversas condições: “As mais
frequentes são as relacionadas com variações hormonais
e metabólicas, tais como as encontradas em distúrbios da
tireóide, ovários policísticos e diabetes mal controlado,
assim como em anemias, pós-parto, pós-cirurgia e dietas
radicais. Também pode estar associada ao uso de
medicamentos. Mas existem, também os casos
hereditários.” Um ponto importante para salientar é que a
alopécia é mais frequente em adultos, porém pode ocorrer
em qualquer faixa etária, inclusive em crianças. “Por
definição podemos dizer que toda pessoa careca sofre de
alopécia. Por exemplo, a calvície masculina do adulto é
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Mitos e Verdades
Muito se fala sobre queda de cabelo, mas a
dermatologista explica, por exemplo, que não existe
influência das fases da lua neste processo. Isto é mito.
Mas cita que no caso do outono podem haver flutuações com
acentuação da queda nesta estação do ano, que parecem ter
relação com a luz solar e eventuais mudanças no padrão
hormonal: “nada é conclusivo, mais estudos sobre o tema são
necessários.”
O uso excessivo de produtos como gel, mouse, cremes não
influenciam na queda desde que sejam de boa qualidade e
adequados para cada tipo de cabelo.
Existem ainda as pessoas que acreditam que cortar as
pontas do cabelo frequentemente ajuda a fortalecer. Isto é
mito. O corte das pontas, independentemente da frequência,
não altera o crescimento.
E quanto a frequência com que devemos lavar os cabelos, a
médica informa: “Depende do tipo de cabelo. Cabelos muito
oleosos podem necessitar lavagens frequentes (até diárias).”

Então fica a dica: Caso perceba que seus cabelos estão
caindo mais do que de costume agende uma consulta com
um dermatologista antes de tomar qualquer atitude.

Advocacy

ADJ marca presença no evento
Discutindo o Diabetes tipo 1 no
Brasil na Câmara Municipal de SP

No dia 8 de maio de 2015, a ADJ esteve no XXXIV Ciclo de Debate
Município Saudável, intitulado Discutindo a Situação do Diabetes tipo
1 no Brasil, na Câmara Municipal de São Paulo.
No evento proposto pelo médico e Vereador, Dr. Gilberto Natalini, a
ADJ esteve representada pela Dra. Karla Melo, endocrinologista,
membro da SBD, estiveram também: Dr. Walter Minicucci, presidente
da SBD, Dr. Fadlo Fraige Filho, FENAD, Dr. Arnaldo Sala da Secretaria
de Saúde de SP, Dra Athene Maria Mauro da Área Técnica de Saúde
da Criança e do Adolescente da Secretaria de Saúde da Cidade de
São Paulo, Dra. Clarice Alegre Petramale, diretora do Depto de
Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde representando o
Ministério da Saúde e Ivan Caceres, assessor técnico da área de
saúde do Vereador Gilberto Natalini.
Dra Karla Melo falou da importância da parceria entre as entidades
pela causa do diabetes, apresentou o trabalho da ADJ e ministrou a
palestra O Diabetes Tipo 1 no Brasil, mostrando a necessidade de um
estudo nacional da prevalência de diabetes tipo 1 para intervenção
preventiva e terapêutica. Explicou a necessidade de se disponibilizar
insulinas análogas no sistema público aos jovens e adolescentes,
visando minimizar complicações futuras.

Fórum Internacional de Diabetes
acontecerá em Florianópolis

ADJ Participa de Audiência
Pública de Combate ao Diabetes

No dia 20 de maio, às 14h, a ADJ Diabetes Brasil participou da
audiência pública que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, a convite do deputado estadual Gil Lancaster.
Estiveram presentes: Luiz Carlos Gutierres, representando o
presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capez, Deputado Gil
Lancaster, Deputado Márcio Camargo, Carlos José Augusto da Costa,
presidente da ADJ, Dr. Fadlo Fraige Filho (ANAD), Dra. Karla Mello
(SBD), Dr. Luís Eduardo Calliari (SBD) e as mães de crianças com
diabetes, Carolina Dias e Denise Panico.
A iniciativa visava discutir a doença e propor medidas para auxiliar o
seu combate, além de reforçar a importância de instituir a Semana
Estadual do Diabetes tipo 1 (PL 415/2015), seu primeiro projeto de lei
relacionado a doença.
Na audiência o Deputado Gil Lancaster assinou quatro novos projetos
de lei: PL 854/2015 – determina que hospitais e postos forneçam
noções básicas no diagnóstico de diabetes;
PL 855/2015 – determina cardápio escolar adaptado aos alunos com
diabetes tipo 1; PL 856/2015 – determina armários nas escolas
estaduais para guardar insumos para dm1; e PL 872/2015 – dispõe
sobre atendimento diferenciado para pessoas com diabetes na rede
estadual de saúde.
Durante o evento, a equipe da ADJ realizou testes de glicemia e
orientação em diabetes.

Você e seus amigos podem ajudar a melhorar o tratamento das
crianças e adolescentes com diabetes. Assine a nossa petição no site
da ADJ Diabetes Brasil - www.adj.org.br | Participe!!!

ADJ é eleita como titular no
Conselho Estadual da Saúde
No dia 12 de maio de 2015, o conselheiro da ADJ
Diabetes Brasil, Alcides Barrichello, foi eleito
como titular a vaga do Conselho Estadual da
Saúde para o biênio 2015-2017.
É mais uma ação da ADJ na luta pelas pessoas
com diabetes.

Fique atento...
A ADJ foi convidada como membro da Federação Internacional de Diabetes (IDF) a participar da Ação Responsável e coordenar a
discussão a respeito da problemática do diabetes no Brasil, em assembleias nos 27 estados, nos próximos 24 meses. A Ação
Responsável conta com o apoio do Senado.
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O presidente da ADJ, Carlos José Augusto da Costa, esteve presente no
ato de lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes, que
aconteceu no dia 29 de junho na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo.
A Frente parlamentar, coordenada pelo deputado estadual Fernando Cury,
busca minimizar o aparecimento e o agravamento da doença. De acordo
com o deputado, ele quer usar todos os meios dos quais dispuser no
combate ao diabetes e, se preciso, propor ajustes na legislação, para que a
população possa contar com informações corretas, acesso adequado ao
sistema público de saúde e aos medicamentos/insumos necessários para
seu tratamento.

ADJ é contemplada com doação da Central Geral do Dízimo - Pró-Vida

Insulinas melhores para crianças e
adolescentes com diabetes no Brasil

Ocorreu em junho o lançamento do Fórum Internacional de Diabetes
que acontecerá de 28 a 30 de abril de 2016, em Florianópolis, SC.
O Fórum tem como missão proporcionar um espaço à América Latina
onde se reúnam especialistas e interessados em temas relacionados
com o diabetes, para realizar debates em diversas áreas.
O FID é uma realização da Federação Internacional de Diabetes – IDF,
Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD e Associação
Latinoamericana de Diabetes – ALAD e tem o apoio da ADJ Diabetes
Brasil e Federação Nacional das Associações e Entidades de
Diabetes – FENAD.

ADJ participa do lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Diabetes

Na noite do dia 11 de junho, a ADJ Diabetes Brasil foi contemplada com uma doação da Central
Geral do Dízimo - Pró-Vida em cerimônia realizada na sede da Pró-Vida, no bairro Alto de
Pinheiros, em São Paulo. A ADJ esteve representada na cerimônia pelo seu presidente, Carlos
José Augusto da Costa, a diretora e coordenadora do ADJJur, Ione Taiar Fucs e o diretor Daniel
Francisco Polato, na foto junto com os representantes da Pró-Vida, senhora Marieta Félix
Kirvaitis e senhor Nelson Kirvaitis. O processo para o recebimento da doação, desenvolvido
pelos diretores, colaboradores e membros da equipe da ADJ, incluiu a elaboração da
solicitação, comprovação das titularidades de utilidade pública, filantropia e assistência social,
visitas técnicas, entrevistas, e mais. A Pró-Vida (www.provida.org.br ) é um movimento
filosófico iniciático, que se propõe a conduzir pessoas interessadas a reconhecer e despertar o
enorme potencial de suas capacidades mentais, psíquicas e espirituais. Desde sua fundação
em 1979, foram realizadas mais de 9.500 doações pela Pró-Vida. A ADJ agradece pela doação
recebida e acima de tudo pelo reconhecimento do sério trabalho que realiza.

Política e Ação

Educando Educadores realizará
mais 2 edições ainda este ano!
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
“Realizamos uma edição do Educando Educadores em Goiania em
novembro de 2014 para 60 participantes de diversos municípios de
Goiás e todos estes profissionais de saúde conseguiram aplicar os
conhecimentos adquiridos. Eles já tinham a informação de que os
indicadores de mortalidade por diabetes estavam acima da média
estadual nos últimos tempos. Com a mudança na forma de
atendimento, a repercussão foi bem positiva. Com base nisso,
resolvemos investir numa segunda edição, que está programada
para outubro deste ano”, relata Marlice Marques, representante da
Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) na
Coordenação de Controle de Hipertensão e Diabetes da Secretaria
Estadual de Saúde de Goiás.
Este depoimento demonstra a importância de secretarias de saúde,
tanto do estado como do município, investirem na qualificação de
seus colaboradores, a fim de prestarem um atendimento que
prepare a pessoa com diabetes para lidar com a condição da melhor
forma possível, diminuindo os indicadores tanto das complicações
como de mortalidade do país.
Além desta iniciativa, que será realizada em Goiânia, haverá uma
edição do Educando Educadores em Petrópolis, entre os dias 25 e
28 de agosto, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A expectativa é que, os 60 profissionais, que participarem desta
iniciativa, possam replicar o conhecimento entre seus colegas, nas
instituições onde trabalham. Consequentemente, a população será
melhor atendida, podendo inclusive repercutir em menor gasto em
internações de pacientes, como também diminuir os riscos de
pessoas com diabetes terem complicações.
Por isso, fique ligado no site da ADJ (www.adj.org.br) para saber as
próximas edições, que vão acontecer este ano!
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Nossas Notícias

Minha História

ADJ participa pela 10ª vez
da corrida de Revezamento
Volta à Ilha
Floriani, dm1 (SC). Contou ainda com a nutricionista,
Fernanda Castelo Branco, e Luiz Kitamura, marketing da
associação como apoio.

A corrida de Revezamento Volta à Ilha é uma corrida pedestre
em equipe, criada em 1996, com o objetivo de dar uma volta
completa à Ilha de Florianópolis, Santa Catarina, no menor
tempo possível, ou seja, os participantes dão um verdadeiro
abraço simbólico na ilha.
A 20ª edição da corrida Volta à Ilha aconteceu no dia 11 de abril
e como já é tradição a ADJ marcou presença na prova com
uma equipe de 14 atletas e 4 staffs que se prepararam e se
organizaram meses antes. São semanas, meses de
expectativa e administração do esquema de treinos e cada
atleta orientado por seu treinador. Durante o percurso,
marcado pelas belas paisagens, é feito o revezamento entre os
atletas. Os trechos que cada integrante da equipe percorre
variam de três a onze quilômetros em trilhas, morros, areias e
asfalto.
A equipe da ADJ foi composta por atletas de todo o Brasil,
sendo: Dr. Rodrigo Lamounier, endocrinologista (MG); Alexei A
Caio, dm1, professor e terapeuta (SP); Aurea Bisan,
administradora (SP); Emerson Bisan, dm1, educador físico
(SP); Miriã Lima, dm1, promotora de eventos (Santos/SP); Luiz
Fernando Martins, dm1 (Santos/SP); João Roso, dm1,
advogado (SP); Maria Luiza, dm1, jornalista (Santo André/SP);
Tomiko Eguchi, dm1, ultramaratonista e enfermeira (SP); Taisa
Martins (RS); Luciano Martins, dm1 (RS); Marcia Soares (RJ);
Carlos Alexandre Mariano, dm1, educador físico (RJ) e Jean

Sexta-feira, véspera do evento, foi o dia da chegada em
Florianópolis e a equipe presente pode preparar os detalhes
para o dia seguinte. A equipe da ADJ contou com alguns atletas
debutantes: “Essa experiência de trazer novos atletas para o
Volta à Ilha é a que mais coincide com a proposta da
participação da ADJ nesse tipo de prova que é mostrar que
todos podem estar juntos, incluir experiências e
transformar a teoria em prática. É claro que em
cada ano temos pontos culminantes, somos
convidados a extrair o melhor de cada um!”
disse Alexei A Caio, coordenador da equipe na
prova. Foram formadas duas frentes de
competição: uma composta por Emerson Bisan
e Luciano Martins, que chegou em 18º lugar na categoria dupla
e a outra composta pelos demais corredores.
“O que importa não é a colocação, mas
completar os desafios com estabilidade
glicêmica. É uma prova onde a exigência de
velocidade mínima é muito grande,” diz
Emerson Bisan.
Como em todos os anos de participação, a
equipe da ADJ correu o 20º Volta a Ilha na
categoria Participação C, com um tempo total de conclusão de
16:01:22. Esta categoria permite que a equipe possa dividir os
atletas mais rápidos e mais lentos equilibradamente ao longo
dos trechos da prova e possam desenvolver seu ritmo de
maneira apropriada. Gerando desafio proporcional a cada um
na sua própria superação!!! Este ano o calor exigiu mais dos
atletas e da equipe que os apoiavam.
Para esta participação, a ADJ contou com o fundamental
patrocínio da Sanofi, que acreditou na causa e com o apoio do
Diabetes&Desportes, equipe de atletas nacional com diabetes
e da Nova Equipe, assessoria esportiva.

Ficou interessado??? Fique atento e prepare-se para 2016.

ADJ tem espaço semanal na Super Rádio 1.150 AM
Semanalmente, a ADJ Diabetes Brasil tem um espaço na Super Rádio 1.150 AM para
divulgar a associação e tratar de assuntos de interesse da população.
Não percam!!! É toda quarta-feira, das 12h às 14h, no programa Show do Figueiredo.
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Um misto de emoções no
Quem frequenta a ADJ
com certeza já cruzou
comigo nos corredores da
associação. Participo
desde que recebi o
diagnóstico de diabetes,
quando ainda no hospital,
indicaram a ADJ para
minha mãe.
Me chamo João Roso,
tenho 25 anos, sou
advogado e tenho
diabetes tipo 1 há 17
anos.
Sempre gostei de esportes, mesmo antes de descobrir o
diabetes.
Frequento academia, mas confesso a vocês que a minha
paixão é a prática de corridas. Eu me realizo.
Recebi o convite de um amigo para participar de uma corrida,
em 2010. Foi quando realizei minha primeira prova.
Mas foi no ano seguinte que a prática se tornou regular. Desde
então estive nas seguintes provas: Circuito das Estações,
GRAAC, Série Delta, Série Track and Field, Volta a Ilha, Mizuno
Half Marathon, dentre outras.

VOLTA À ILHA

Há dois meses aconteceu um grande marco na minha vida.
Participar da 20ª Corrida de Revezamento Volta à Ilha foi uma
experiência única e inesquecível. É uma corrida pedestre em
equipe com o objetivo de dar uma volta completa à ilha de
Florianópolis, Santa Catarina, no menor tempo possível.
Desde o momento da ida para Florianópolis, já tive contato com
outros atletas, cada um com uma história diferente e
motivadora, até o momento do fim da prova, que me trouxe um
misto de emoções (superação, cansaço, alegria, cooperação).
Percebo melhoras incontáveis no meu controle quando pratico
corrida. Minhas glicemias ficam mais controladas, sinto melhora
da sensibilidade e há a diminuição da quantidade de insulina ao
longo do dia. Acredito que correr traz inúmeros benefícios para
o diabetes e para a qualidade de vida como um todo.
Basta ter um par de tênis e vontade para começar a dar suas
primeiras passadas. Mas gosto sempre de frisar: é muito
importante seguir a orientação de seu médico para pratica de
atividade e ter o acompanhamento de um profissional de
educação física. Então, ao invés de ficar no sofá no vídeo
game, coloque seu tênis e experimente andar ou correr e corra
o risco de se apaixonar por esse esporte chamado corrida.
Venha correr com a gente!!!

Boa Mesa

Comer Bem

Bolo de Paçoca Diet

As gorduras dos alimentos

Massa (Ingredientes)

Modo de Preparo (Massa)

• 3 ovos inteiros
• 1/2 xícara óleo de soja
• 2 xícaras leite integral
• 1 e 1/2 xícaras adoçante
culinário
• 1 xícara de paçoca diet
(aproximadamente 6
unidades pequenas)
• 2 xícaras farinha de trigo
• 1 colher (sopa) fermento
em pó

Bata tudo no liquidificador.
Coloque em forma untada e
enfarinhada. Asse em forno
médio, preaquecido, por cerca
de 40 minutos, ou até dourar,
faça o teste do palito. Quando
estiver frio, desenforme e
coloque a cobertura.

vão muito além do tipo trans

Cobertura (Ingredientes)
• 1 lata leite condensado diet
• 200g doce de leite diet
• 1 colher (sopa) rasa
de margarina
• 2 paçocas diet pequenas
esfareladas

Rendimento Total:
18 fatias de 60g

Cobertura

INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS
porção de 1 fatia de 60g

Coloque todos ingredientes da
cobertura em uma panela e
leve ao fogo baixo, mexendo
sem parar, até atingir o ponto
de brigadeiro mole. Despeje
sobre o bolo. Você pode
esfarelar paçocas diet e jogar
por cima.

Valor Calórico: 264 kcal
Carboidratos: 29,4g
Proteínas: 7,7g
Gorduras Totais: 13,6g
Gorduras Saturadas: 3,9g
Fibras: 0,77g
Sódio: 244mg

Sopa Cremosa de Abóbora Com Alho Poró e Quinoa
Ingredientes

Rendimento Total:
5 porções de 200ml
INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS
porção de 1 cumbuca de 200ml
Valor Calórico: 219 kcal
Carboidratros: 29,8g
Proteínas: 9,3g
Gorduras Totais: 7,2g
Gorduras Saturadas: 2,9g
Fibras: 3,9g
Sódio: 214mg

• 500g abóbora pescoço
ou japonesa descascada
e cortada em cubos
• 500ml água quente
• 2 dentes alho picadinho
• 1 cravo
• 1 cebola inteira
• 1 fio de azeite
• sal a gosto
• salsa fresca picada
a gosto
• 2 colheres (sopa)
requeijão light
• 1 unidade alho poró
• 2 colheres (sopa) quinoa

Modo de Preparo
Em uma panela, aqueça o azeite
e doure levemente o alho.
Coloque a abóbora em cubos e
cubra com a água quente,
adicione a cebola com o cravo
espetado e deixe cozinhar em
fogo alto até ferver, depois
abaixe para o fogo médio, retire
o cravo da cebola. Continue a
cozinhar com a panela semi
tampada até que a abóbora
esteja macia. Bata tudo no
liquidificador até obter uma
consistência aveludada e
cremosa. Leve novamente ao
fogo baixo, acrescente o
requeijão e o alho poró. Mexa
levemente até que tudo esteja
bem misturado. Porcione nas
cumbucas e decore com a
quinoa e o alho poró.

Estas receitas foram preparadas pela culinarista Maria Aparecida Stellzer de Oliveira,
sob a supervisão da nutricionista da ADJ, Carolina Rodrigues.
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Engana-se quem pensa que as gorduras estão somente na
picanha e contra filé, queijo prato e provolone e nos salgadinhos
industrializados.
As gorduras estão presentes em diversos
alimentos tanto nos industrializados como nos
naturais. “O maior problema é que nos alimentos
industrializados encontramos gordura em grande
quantidade e muitas vezes gorduras que não são
naturais dos alimentos,” explica a nutricionista
Tarcila Ferraz de Campos.
Carnes, ovos, leites, queijos, frios, óleos são
alimentos fonte de gordura e essa gordura faz
parte da composição nutricional deles.
As frutas oleaginosas como nozes, castanhas, amêndoas,
macadâmia são frutas fonte de gorduras, assim como o abacate
que apresentam em sua composição gorduras de ótima qualidade
para o nosso corpo.
A nutricionista explica que podemos encontrar diferentes tipos de
gorduras nos alimentos, sendo: as saturadas (produtos de origem
animal), as insaturadas (mono e poliinsaturadas) e as gorduras
trans (tipo de gordura artificial).
Segundo Tarcila, nosso organismo precisa das gorduras: “Elas
participam de processos importantes do nosso corpo como o
transporte de vitaminas lipossolúveis (A,D, E, K), são fonte de
ácidos graxos essenciais que o corpo não produz (omegas), etc.
Mas a ingestão deve ser controlada, de acordo com necessidade
nutricional de cada um, pois são nutrientes calóricos.
No caso de quem tem diabetes, os carboidratos são os nutrientes
que mais impactam a glicemia, pois 100% do que consumimos é
convertido em glicose em um intervalo de duas horas.
Entretanto, uma parcela da gordura que consumimos (10%)
também pode ser convertida em glicose. Porém, esse processo é
mais lento e quando fazemos uma refeição rica em gordura o
aumento das taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) pode
acontecer tardiamente após três a cinco horas da ingestão de
gordura em excesso.
O que vale é manter a qualidade nas escolhas e respeitar as
quantidades ideais para cada um, mantendo o equilíbrio entre os
nutrientes, priorizando as gorduras de boa qualidade e mesmo
assim controlando a quantidade consumida.
Consulte sempre um nutricionista para saber a sua
necessidade diária.

Entendendo cada uma delas
Gorduras Saturadas - estão presentes nos alimentos de
origem animal e nos óleos de coco e palma. O nome
(saturada) vem do tipo de ligação presente na estrutura
química que nesse caso possuem apenas ligações
simples em sua estrutura e como característica em
temperatura ambiente são gorduras sólidas.
É o tipo de gordura que se consumida em excesso pode
estar relacionada com deposição de gordura na parede
das artérias e aumento do LDL que é considerado o
colesterol ruim o que resulta em maior risco no
desenvolvimento de doenças do coração.
Está presente na carne vermelha, ovos, frios, embutidos,
leites, queijos.
Gorduras insaturadas - apresentam em sua estrutura
química uma ou mais ligações duplas e são normalmente
encontradas na forma liquida (óleos vegetais, por
exemplo). São consideradas gorduras saudáveis de
serem consumidas, mas nem por isso podem ser
consumidas à vontade já que 1 grama de qualquer tipo de
gordura fornece ao nosso corpo uma média de 9 kcal.
Pode ser monoinsaturadas ou poli-insaturadas, a
diferença é com relação a quantidade de ligações duplas
na molécula.
A gordura monoinsaturada tem apenas 1 ligação dupla
também reconhecida como Omega-9.
Está presente no azeite, óleo de canola, óleo de girassol.
A gordura poli-insaturada possui mais de uma ligação
dupla na molécula (Omega-3 e Omega-6).
É encontrada nos peixes, soja, linhaça, castanhas.
Gorduras trans - pode ser produzida naturalmente no
estômago de animais ou de forma industrial em um
processo que as indústrias transformam óleos vegetais
líquidos em formas sólidas e nesse processo ocorre uma
reestruturação da estrutura da gordura. O grande
inconveniente dessa gordura é que ela vira esse tipo trans
que é um tipo de gordura que o nosso corpo não é capaz
de eliminar essa gordura e dessa forma ela fica
depositada no nosso corpo. Assim é prejudicial se
consumida em excesso.
Está nas massas folhadas, pipoca de microondas,
margarinas (as mais duras e amareladas), comida de fastfood, salgadinho de pacote.
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