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editorial

Renovar é necessário
É em tempos de crise que aprendemos os ensinamentos da vida. É
em tempos de crise que repensamos e avaliamos o que nos cerca.
Neste momento, é hora de separarmos o que deve ficar, bem como o
que deve ser descartado, avaliando aquilo que devemos mudar.
A necessidade de mudança não significa que algo está ruim, ao
contrário, significa que pode ser ainda melhor.
O primeiro boletim da ADJ é de maio de 1.985, depois ele virou
jornal, revista, passou por várias alterações de formato, papel e
conteúdo. E agora não será diferente.

Gratuidade nos
atendimentos,
conhecimento
multiplicado e
qualidade de vida.

Novamente estamos pensando em você, nosso leitor.
Apresentamos com este numero a nova revista Jeito de Viver com
Diabetes. Você tem em suas mãos um exemplar com layout
totalmente reformulado, moderno e atraente, baseado nas
tendências do mercado editorial.
O conteúdo está muito mais dinâmico e traz assuntos atuais de
grande interesse de quem tem diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, dos
familiares e profissionais de saúde.
Inclui as últimas novidades tecnológicas para o manejo eficaz do
diabetes e controle da glicemia e os lançamentos disponíveis no
mercado.

Carlos José Augusto da Costa
Esperamos que você aprecie nossa nova revista e continue sempre
ao nosso lado.

Presidente

Multiplicando o conhecimento sobre o diabetes e garantindo a gratuidade de
seus atendimentos, a ADJ ajuda a melhorar a qualidade de vida de todos.
Para fazer a sua doação:
Associação de Diabetes Juvenil – ADJ
Banco Bradesco 237
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Educação em diabetes para todas as idades
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Missão: Defender o Acesso e Garantir a Educação e a Informação em saúde para pessoas com diabetes, familiares,
profissionais de saúde e comunidade em geral, prevenindo as complicações e favorecendo a qualidade de vida.
Visão: Ser Referência em Diabetes no Brasil.
Valores: Integridade, Solidariedade, Responsabilidade, Excelência, Parceria, Empatia e Justiça.
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Fórmula de Sucesso para o Bom Controle e a Autonomia
Acampamentos para crianças e jovens ajudam na
descoberta, entendimento e aceitação do diabetes.
De acordo com o estudo “Are diabetes camps
effective?”, publicado em abril de 2016 na revista
Diabetes Research and Clinical Pratice, há
registros deste tipo de atividade antes mesmo da
descoberta da insulina (1921).

após o acampamento, de forma que esses avanços
persistam. Por isso, a ADJ oferece duas
importantes reuniões de orientação aos pais,
durante a temporada.

Com autoria do Dr. Mark Barone, doutor em
Fisiologia Humana (ICB/USP) e vice-presidente
da ADJ, Dr. Marco Antonio Vivolo,
endocrinologista e diretor do Nosso Recanto (NR)
e Paul Madden, ex-diretor do Camp Joslin, e atual
diretor da American Diabetes Association (ADA),
o estudo reflete que quanto mais vezes uma
criança/jovem par ticipa deste tipo de
acampamento, melhores e mais duradouros são os
resultados.”

Cartão Nacional de Saúde é
obrigatório e facilita acesso ao SUS

viver a vida ................................09
Escolhendo os sapatos
adequados para os seus pés

saúde sem barreiras ..................10
Similar, genérico ou de
marca? Qual escolher?

E você, já participou do acampamento da ADJ?

sorrir sempre .............................12

Os benefícios são vários: a) melhor entendimento
do diabetes, com a observação das respostas
glicêmicas às atividades, oportunidades de
aprendizagem e contato direto com a equipe
multiprofissional; b) aceitação e sentimento de
pertencimento (todos os acampantes e muitos
profissionais têm diabetes); e c) valiosas trocas de
experiências e contato com diferentes formas de
tratamento/controle.

Você sabe comprar uma
escova de dentes?

minha história ...........................13
Um pedaço de terra e boa
vontade podem fazer a diferença

promoções ...........................12-13

Ainda é possível notar o impacto direto dos
acampamentos em diferentes marcadores de
controle da glicemia e saúde dos participantes,
devido, em grande parte, ao monitoramento mais
próximo e frequente da glicemia, refeições
balanceadas, ambiente seguro e prazeroso, e
muito, muito exercício físico.

novas tecnologias......................14
Um sonho que virou realidade

dicas ...........................................15
“O Sabor da Arte”
É muito fácil ser sócio da ADJ. Conheça os benefícios

Os pais devem estar prontos para receber a criança
com sua “mudança” de atitude e mais autonomia

focando no diabetes .................16
Monitorar a glicemia é o segredo
para um bom controle

Acampamento de Diabetes:

37º Acampamento ADJ-UNIFESP - Nosso Recanto – NR1
de 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2017 em Sapucaí Mirim - MG
80 crianças e adolescentes com diabetes
Idades entre 9 e 14 anos
Equipe: mais de 100 profissionais de saúde composta por
médicos, enfermeiras, nutricionistas, psicólogos, profissionais de
educação física, dentistas, além de jovens líderes e monitores de
recreação.
Atividades: Futebol, basquete, vôlei, taco, trilhas na mata,
tirolesa, pescaria, gincanas, jogos adaptados, cama elástica, touro
mecânico, tênis de mesa, pebolim, tamancobol, festas temáticas,
micareta, discoteca, teatro e muitas outras atividades.
Faça já sua pré-inscrição:11 3675-3266 Ramal 11.

“O acampamento da ADJ é muitooo
bacana. Lá conheci novos amigos e
me diverti no meio da natureza.
Também conheci mais a mim mesma
e como cuidar do diabetes, É uma
oportunidade única”, Giovana
Cartolari Panico, 10 anos

Apoio:
Parceiros:

comer bem .......................................................................................................20
O poder dos alimentos na cicatrização

Realização:

boa mesa ....................................22
Bolo de banana integral (sem glúten,
sem açúcar e sem lactose)
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política e ação

Posso confiar nos resultados do meu

glicosímetro?
O monitoramento da glicemia é essencial para o acompanhamento da
pessoa com diabetes e para, através dos ajustes necessários no tratamento,
se atingir o controle glicêmico preconizado.

Mas você pode se perguntar: “todo
glicosímetro disponível no mercado é
confiável? Todos eles têm certificação?”
A American Diabetes Association orienta que os valores obtidos
através dos glicômetros não podem variar mais do que 15% em
relação às amostras colhidas e processadas pelo método
laboratorial. A importância disso é indiscutível. Não se pode tomar
decisões de correção de glicemias, sejam altas ou baixas, ajustar ou
mesmo manter o esquema terapêutico sem a certeza de se estar
obtendo valores de glicemia fidedignos. Uma forma de garantir a
qualidade e precisão dos aparelhos existentes no mercado é exigir
que tenham certificação.
Durante o II Programa Nacional de Jovens e Adultos com
Diabetes, ocorrido entre os dias 4 e 6 de maio,
representantes de 30 associações de diabetes
escolheram quatro políticas públicas, que vão fazer
diferença na vida de pessoas com diabetes.
Sendo uma delas a proposição de projetos
de lei nos estados sobre a proibição de
venda de glicosímetros que não tenham
a avaliação com relação à acurácia de
alguma instituição oficial
competente.

Após o encontro presencial, a rede levou os projetos de
lei discutidos durante o programa para os deputados
estaduais. Em paralelo, no Estado de São Paulo, os
participantes entraram em contato com os membros da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da
Assembleia Legislativa de São Paulo e conseguiram a
aprovação do Projeto de Lei 106/2016, que determina
que os glicosímetros tenham o selo do INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia) ou do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de São Paulo). Na primeira ou segunda
semana de agosto, o mesmo projeto será votado em
outra comissão, para depois ser aprovado por todos os
94 deputados e, em seguida, ser sancionado pelo
governador.
Além disso, a rede está montando um dossiê para
entregar à ANVISA, solicitando parceria com o
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde,
para que possam implementar uma análise da acurácia

Patrocínio

de cada um dos 52 glicosímetros registrados nessa
instituição.
As outras três políticas propostas foram: implementar
ações para realização do levantamento de
medicamentos e insumos, que estão faltando nos
diversos municípios, e realizar ações para sanar ou
diminuir esta problemática; iniciativas de defesa da
incorporação de insulinas análogas de ação rápida para
crianças e jovens na lista do RENAME; e um programa
de capacitação de profissionais da área de saúde, para
que possam dar a devida assistência à pessoa com
diabetes. Dessa forma, com a união de lideranças de
diferentes associações do país, o tema diabetes ganhará
mais visibilidade no panorama nacional, como também
boas práticas serão implantadas para melhorar a
universalidade, a equidade e a integralidade do
tratamento da pessoa com diabetes no Brasil.
Por Vanessa Pirolo

Realização

Parceria

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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viver a vida

seus direitos

Escolhendo os sapatos

adequados para os seus pés
1

SUS

2

Cartão Nacional de Saúde
é obrigatório e facilita acesso ao SUS
O Cartão Nacional de Saúde, também conhecido como
Cartão do SUS, foi criado para facilitar o acesso de todo
cidadão brasileiro à rede de atendimento do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Qualquer pessoa tem o direito de ter o Cartão do SUS.
Ele é gratuito e sai na hora.

“Desde 2012 ele é obrigatório não só para usuários do
SUS, mas também para quem possui planos de saúde ou
realiza consultas particulares,” informa Dra. Ione
Taiar Fucs, advogada e coordenadora do ADJJur.

“A emissão é feita na maioria dos municípios do Brasil
pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre em contato
com a prefeitura da sua cidade e se informe a respeito
do local em que deve tirar o seu Cartão do SUS.

O objetivo é manter um banco de dados com registro
dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares nos
sistemas de informação do Ministério da Saúde, além de
centralizar todas as informações do paciente (consultas,
exames, medicamentos, procedimentos, hospitais,
profissionais que o acompanham, etc.).

Em cidades onde existem Unidades Básicas de Saúde
(UBS), ele pode ser emitido na mais próxima de sua
residência,” explica Dra. Ione.

Dra. Ione Taiar Fucs
Advogada e coordenadora
do ADJJur.
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E você? Já tem o seu?

r
de leva
a
ç
e
u
q
Não es cumentos
os do ários:
necess
• RG
• CPF
o de
• Certidã to ou
n
Nascime
to
n
e
Casam
vante de o
o
r
ad
• Comp
ia (solicit s).
Residênc
io
íp
ic
s mun
em algun

É engano pensar que somente quem tem diabetes
precisa ser cauteloso na escolha de seus calçados. Um
calçado mal escolhido pode causar ferimentos, dores,
etc. E se a pessoa tem diabetes, neuropatia ou
deformidade ou problemas de circulação, o cuidado é
muito mais importante.

1- BLUCHER (abas de fechamento separadas)
2- BALMORAL (abas de fechamento unidas)

explica Dr. Malerbi. Segundo ele os piores sapatos são
os de bico fino e saltos altos. “No caso das mulheres o
ideal é usar no máximo um salto médio e não muito fino.
O salto alto projeta os dedos de encontro à parte interna
O primeiro ponto que deve ser observado é o
do bico do calçado, podendo causar ulceração. O
tamanho correto: “pessoas com pés
salto muito fino deixa a marcha instável, sujeita
insensíveis não vão sentir que o calçado está “No caso das a entorses e até fraturas.” As meias fornecem
apertado. A definição do tamanho deve ser
proteção maior contra ulcerações causadas
mulheres o
feita pela medida do pé,” explica Dr.
ideal é usar no por atrito com a parte interna do calçado.
Domingos Malerbi, médico
“As de algodão são preferíveis em relação
máximo um
endocrinologista com mestrado e
às de materiais sintéticos e elas nunca
salto médio e
doutorado pela Universidade de São
devem ter costuras grossas para não causar
Paulo. E completa: “a forma também é
não muito
feridas,” esclarece.
importante. Deve ser largo na frente, para
fino.”
acomodar os dedos sem apertá-los uns contra
Os adereços de silicone podem ajudar na redução
os outros. O material deve ser complacente (couro,
de atritos, desde que bem indicados e usados com
neoprene) e permitir a troca de calor e umidade. O
calçados que os acomodem sem apertar a região do pé
solado deve ser rígido e feito de material absorvente de
que os está recebendo. “Já as palmilhas de silicone têm
impacto (borracha). As laterais do calcanhar
aplicações muito restritas, pois não são auto-moldáveis
(contrafortes) devem ser firmes.”
e podem até ferir o pé. Devem ser indicadas e
ajustadas somente por profissionais
De acordo com o médico os sapatos com cadarço são
habilitados,”conclui o endocrinologista.
mais indicados, pois permitem regular a largura
conforme as variações de tamanho do pé decorrentes
Dr. Malerbi deixa uma última dica: “É
de pequenos edemas, horário do dia, condição de novo
melhor comprar calçados da metade para o
ou já “laceado”, etc: “Vale lembrar que a forma de
final do dia, pois o pé vai inchando ao longo
amarrar também influencia. Os com fechamento tipo
do dia. E lembre-se de experimentar o
“blucher” (que tem as abas de fechamento separadas)
calçado estando em pé, pois o peso do
são preferíveis, pois permitem regulagem da largura,
corpo faz o pé aumentar de comprimento.”
diferente dos tipo “balmoral” cujas abas de fechamento
são unidas na frente.”
Agora munidos de todas as informações podemos
“Os fechamentos com velcro são muito convenientes,
também por propiciar regulagem. Já os chinelos devem
ser largos na frente e ter tira para prender o calcanhar,”

fazer a escolha correta. Que tal?
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saúde sem barreiras

Similar, genérico ou de marca?

Qual escolher?
Certamente você já esteve diante do atendente da farmácia com esta dúvida, não é mesmo? O que
levar em consideração? O preço? A marca? A receita?
Para poder fazer a escolha correta,
vamos entender melhor as diferenças.
Medicamento de Marca ou de Referência
É um produto novo, registrado na ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), órgão responsável pela
aprovação do produto. Sua eficácia, segurança e qualidade
foram comprovadas cientificamente. O fabricante tem
exclusividade sobre a comercialização da fórmula por um
período de 15 a 20 anos.
Medicamentos Genérico
Tem o mesmo princípio ativo que um medicamento de marca, tem
rigorosamente as mesmas características e efeitos sobre o organimo
do paciente, pois a ANVISA exige os testes de bioequivalência
farmacêutica para aprovar os genéricos. São produzidos após a
expiração da proteção da patente dos de marca. Por lei precisam
custar 35% menos que o medicamento de marca e ter em sua
embalagem a sigla G em tarja amarela. Eles custam menos
porque os fabricantes utilizam a mesma molécula terapêutica
e com isso não precisam desenvolver testes, pesquisas e
ensaios clínicos.
Medicamentos Similares
São medicamentos com o mesmo princípio ativo e
indicação terapêutica do medicamento de marca.
Também são aprovados no teste de qualidade da
ANVISA, comparando com o medicamento de
marca. Pode ser diferente apenas nas características
relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de
validade, embalagem, rotulagem, excipientes e
veículos. Deve ser identificado por nome comercial.
Também só podem ser produzidos após o
vencimento da patente dos medicamentos de marca.
Os similares não têm limite de preços estipulado por
lei e como sua fabricação exige custos menores
comparado ao medicamento inovador, seu custo
tende a ser mais baixo.

10 | Revista Jeito de Viver com Diabetes

Segundo Ana Paula de Miranda, farmacêutica, os
medicamentos intercambiáveis são idênticos aos
demais, têm a segurança e a eficácia do tratamento
comprovadas. A diferença se dá entre as três
categorias apenas legislativamente e no preço.
“Todos os medicamentos têm seu efeito comprovado.
Os genéricos e os similares são considerados cópias
do medicamento de marca. Podendo ser feita a
substituição de um de marca por um similar
bioequivalente ou genérico, sem trazer prejuízos à
saúde. Mas é preciso estar atento para não fazer a
mudança de concentração (ex: mg) do remédio para
não alterar a dose” ressalta.
De acordo com a RDC 58 de 13/10/14 é permitida a
intercambialidade entre medicamentos similares e
marca, ou seja, o medicamento similar pode ser
substituído pelo medicamento de marca e vice versa.
Mas somente os medicamentos similares que já
estejam na lista de equivalência farmacêutica da
ANVISA.
“É importante observar que, se estiver escrito na
receita médica apenas o medicamento de marca, a
pessoa pode solicitar ao farmacêutico as opções dos
genéricos e o farmacêutico pode oferecer o similar
intercambiável. Medicamentos de marca podem ser
substituídos se o médico não se opuser à substituição.
Por isso, converse antes com ele,” alerta Ana Paula.

E finaliza: “Nem todos
medicamentos de marca
tem genérico ou similar,
visto que os laboratórios
investem anos em pesquisas
para desenvolver um
medicamento e possuem a
exclusividade de patente.
Revista Jeito de Viver com Diabetes | 11

sorrir sempre

minha história

Você sabe comprar uma

Um pedaço de terra e boa
vontade podem fazer a diferença

escova de dentes?

Sempre gostei de fazer várias coisas. De ocupar meu
tempo. Mesmo aposentada não paro. Fiz um curso muito
interessante, no Parque da Água Branca, sobre como
montar uma horta para crianças. O professor era um
engenheiro agrônomo. Peguei gosto pela plantação.
Minha preocupação com a alimentação vem de longa data.
Nunca gostei de agrotóxicos.

Tipos de cerda, tamanhos e formatos de cabeça,
cores e outros apetrechos. Hoje a gama de opções
de escovas de dentes nas prateleiras é enorme.

Na casa onde moro tem um terreno bem grande.
Remexendo em minhas coisas encontrei a apostila do
curso de hortas e foi aí que tive a ideia de unir o útil ao
agradável. Montar uma horta em meu quintal.Adoro
almeirão de folha larga e catalônia. Estas verduras não
podem faltar. Também tenho além de alguns temperos,
pés de mamão, ameixa, pepino caipira, etc. Quando vou
visitar algum parente é uma festa. Eles sempre esperam
que eu chegue com minhas verduras verdinhas e
fresquinhas.

A função da escova de dentes é remover restos de
alimentos. Ela deve limpar todos os cantos
possíveis até os de difícil acesso e não deve
machucar. “Como a boca é um local pequeno e
sensível, a escova recomendada é a de cabeça
pequena e com as cerdas macias,” fala o cirurgião
dentista Dr. Gilberto Casanova. Ele explica que se
a pessoa consegue alcançar o objetivo usando
escovas com características diferentes dessa não há
problema.
As cerdas são responsáveis pela higienização das
gengivas e não do dente. O importante é que o tipo
escolhido não machuque as gengivas. Alguns
modelos trazem borrachas entre as cerdas que têm
como objetivo massagear as gengivas: “Vale
ressaltar que isso não é indicado para todas as
pessoas, e na dúvida, pergunte ao seu dentista.”

validade, ela deve ser trocada quando as cerdas
começam a perder o formato e a posição.
“Escovar após todas as refeições é fundamental
uma vez que a escovação serve para remover os
restos de alimentos. Um outro importante aliado à

higiene bucal é o fio dental. O dente tem cinco
lados e o fio tem a responsabilidade de limpar dois
deles, onde a escova não alcança, o que
corresponde a 40% do dente,” informa Dr.
Glberto.

Em minha horta não uso adubo industrializado, apenas
folhas secas e cascas de frutas. Tenho um espaço exclusivo
para fazer compostagem. E de tempos em tempos a terra
precisa ser renovada. Além de me alimentar bem, minha
plantação também pode ser encarada como meu exercício
físico e ajuda no controle do diabetes.

Ele explica que o uso do creme dental é importante
pela presença do flúor em sua composição. “Eu
vejo a pasta de dente como um motivacional pelo
sabor, então aconselho o uso daquelas com um
gosto que seja agradável para a pessoa.”

As escovas infantis com detalhes de desenhos
animados são incentivos para a criançada e o
tamanho é pequeno porque a boca deles também é
pequena. A partir da pré-adolescência já é possível
utilizar as escovas tradicionais.

Cuide dos seus dentes e sorria para a vida.

Muita gente se esquece de trocar a escova dental
rotineiramente. Apesar de não ter prazo de
Neusa do Nascimento Ribeiro, 67 anos, diabetes tipo 2 há mais de 20 anos

promoções

Aparelhos com função dupla para monitoramento de glicemia e colesterol

Glicose equilibrada e sem
picos – Especial para
atletas de alto rendimento

Gostinho da
infância exclusivo
para você

Pensando no seu café
da manhã – Prove com
leite e iogurte

FARMÁCIA
R$ 59,90

R$ 74,90

R$ 85,90

R$ 90,90

Luna Duo Style (Wellion)
Kit (monitor + 10 tiras de glicose
+ lancetador + 10 lancetas)

Luna Duo (Wellion)
Kit (monitor + 10 tiras de glicose
+ lancetador + 10 lancetas)

Tiras de colesterol
Luna (5 unidades)

Tiras de glicemia
Luna (50 unidades)

R$ 27,90

R$ 2,10

R$ 5,90 cada

Glicose Líquida Gold
(Wellion) 40 g

Pipoca de Milho Diet
(Maroca) 28,5 g

Vitao Balls – Cereal Matinal
Vários sabores - 120 g

Rua Padre
Antonio Tomas, 213,
Água Branca,
São Paulo
11 3675-3266 r.14

que virou realidade

Agora é possível monitorar a glicose sem furar os dedos
Esperado e desejado por muitos, chegou ao
mercado nacional, o sistema de monitoramento
®
FreeStyle Libre, uma nova tecnologia de
monitoramento de glicose, que pode ser usado por
pessoas com diabetes, tanto do tipo 1 como do
tipo 2 e dispensa as picadas nos dedos dos
tradicionais testes de glicemia. O Brasil é o
primeiro país das Américas a receber o produto da
Abbott.
®

O FreeStyle Libre é composto de um sensor e um
leitor. O sensor é redondo e tem o tamanho de
uma moeda de 1 real. Ele capta os níveis de glicose
por meio de um microfilamento que, sob a pele e
em contato com o líquido intersticial, mensura a
cada minuto a glicose. O leitor é escaneado sobre o
sensor, mesmo por cima da roupa, e mostra o valor
da glicose medida em menos de um segundo.
De acordo com Dr. João Eduardo Nunes Salles,
endocrinologista, vice-presidente da Sociedade de
Endocrinologia e Metabologia – SBEM e
professor da Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo, o valor da glicose
apresentado pelo sistema (intersticial) pode variar
10% em comparação com a glicose sanguínea. Em
casos em que a pessoa apresenta sinais de
hipoglicemia, mas o leitor apresenta um resultado
não compatível com os sintomas, é recomendado,
por precaução, fazer um teste de ponta de dedo
para confirmação.

Os diferenciais do produto
• Vem calibrado de fábrica.
• Sensor resistente à água e descartável
(deve ser aplicado na parte traseira superior do braço por até 14 dias).
• As leituras de glicose podem ser feitas várias vezes ao dia.
• Armazena 96 medidas de glicose a cada 24 horas e dados de até 90 dias.
• Cada scan do leitor sobre o sensor traz uma leitura de glicose atual,
um histórico das últimas 8 horas e a tendência do nível de glicose.
• O leitor tem glicosímetro integrado e tem garantia vitalícia.
• Tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Na Europa existem países onde está disponível um
aplicativo que transforma celulares com sistema
Androide em leitores do sensor FreeStyle® Libre.
Com o aplicativo os recursos para visualização dos
resultados estão ampliados e é possível transmitir
automaticamente os resultados para uma
plataforma virtual que pode ser acessada pelos
profissionais de saúde que acompanham a pessoa
com diabetes e por seus familiares.
É importante ressaltar que o sistema não é um
monitor contínuo, não emite alertas de hipo ou
hiperglicemia, nem se conecta aos sistemas de
infusão contínua já existentes no mercado.
“Para mim o melhor benefício foi poder enxergar
realmente como minha glicemia se comporta ao
longo do dia, sem o estresse das picadas
constantes,” diz Paula Lopes Albano, de 26 anos
de idade e diabetes tipo 1 há 19 anos.
Ela que se diz apaixonada pelo novo sistema de
monitoramento fala que viu nele a possibilidade de
melhorar e voltar a fazer corretamente seu
controle: “A única dificuldade foi aguentar a
ansiedade até o aparelho chegar ao Brasil.”

dicas

novas tecnologias

Um sonho

“O Sabor da Arte”

A obra “O Sabor da Arte: cultura alimentar e receitas
saudáveis” reúne cinco chefes, cinco tradições
culinárias, 50 receitas inspiradoras e tem verba
revertida para associação.
Brasil, França, Itália, Índia e Japão são
reconhecidos como os cinco países de
culinária mais saudável do mundo.
Em “O Sabor da Arte” eles estão
representados por receitas que vão
desde a saborosa moqueca de arraia, o
tradicional steak tartar com molho da
Chefa, o requintado penne com leite de
amêndoas, salmão defumado e laranja, o
marcante kitri de quinoa e ao exótico jibuni
cozido.
Ficou com água na boca? Isto é só um aperitivo
do que “O Sabor da Arte” traz para você.
A obra está à venda nas principais livrarias e também na
sede da ADJ – Rua Padre Antônio Tomás, 213, Água Branca, São
Paulo.

Informações: (11) 3675-3266 Ramal 14 | Adquira já o seu exemplar e colabore com a ADJ.

É muito fácil ser sócio da ADJ
Conheça os benefícios
• Consulta com endocrinologista por R$ 72,00
• Consulta na fisioterapia por R$ 48,00
• 20% de desconto em academias
• até 50% de descontos em remédios na Drogasil e Raia
• Assinatura da Revista Jeito de Viver
• Vantagens na TAM Viagens, Walmart.com, Drogaderma e BioRitmo
• Desconto especial no restaurante Philadelfia
E ainda descontos exclusivos na Farmácia ADJ.

Informações: (11) 3675-3266 Ramal 40
14 | Revista Jeito de Viver com Diabetes
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focando no diabetes

Monitorar a glicemia é o segredo para

um bom controle
É consenso entre os especialistas que monitorar a
glicemia é essencial para o controle da glicemia e
manejo da diabetes. Com essa prática se obtém um
panorama do real controle glicêmico durante todo
o dia e se pode fazer ajustes para melhora-lo.
O monitoramento glicêmico ou automonitoramento glicêmico (AMG) permite
que a equipe de saúde avalie a resposta da
pessoa com diabetes ao tratamento e
verifique se as metas estabelecidas estão
sendo atingidas.
Além disso, os resultados ajudam a detectar hipo
ou hiperglicemias sem sintomas e ainda permitem
ajustes tanto nos medicamentos orais e/ou
insulina quanto nos hábitos relacionados ao estilo
de vida, como a alimentação e a atividade física.
Segundo a Dra. Cristina Khawali, médica
endocrinologista, mestre e doutora em Medicina
pela Escola Paulista de Medicina/UNIFESP, o
automonitoramento glicêmico é fundamental para
as pessoas com diabetes, tanto do tipo 1 quanto do
tipo 2. O que varia entre os tipos de diabetes é a
frequência recomendada de testes.

atingir um ótimo controle metabólico, ou seja,
uma Hemoglobina Glicada (HbA1c) para a maior
parte das pessoas abaixo de 6,5 ou 7%,
minimizando os riscos de hipoglicemias e
evitando grandes variações glicêmicas durante o
dia.” Revela, ainda, que “a longo prazo, o
tratamento intensivo e o controle
glicêmico auxiliam na prevenção ou no
retardo da evolução das complicações
crônicas do diabetes”.
No caso do tipo 2 “a frequência de testes
deve ser determinada em função do grau de
estabilidade ou instabilidade glicêmica, e baseada
na resposta do paciente ao tratamento que ele
realiza. Em pessoas com tipo 2, em uso de insulina
e em momento de instabilidade, seguir os seis
testes diários auxilia muito a equipe multiprofissional no ajuste do tratamento.”
Entretanto, o importante AMG nem sempre é
uma realidade quando se trata de diabetes tipo 2. E
a Dra. Cristina enfatiza que “com o monito-

“Não existe um número mágico de testes diários.
Em geral, no caso do tipo 1, são recomendados
seis, sendo um antes de cada uma das principais
refeições (café da manhã, almoço e jantar) e três
testes 2 horas após estas mesmas refeições. Em
alguns casos recomenda-se também realizar um
teste durante a madrugada para detectar uma
possível hipoglicemia,” explica Dra. Cristina.
“É universalmente aceito que o automonitoramento glicêmico é fundamental no diabetes tipo 1,
onde há um tratamento insulínico intensivo, para
que se possa ir ajustando as doses das insulinas de
acordo com os resultados. Permite, também,
entender os efeitos dos tipos de alimentos e da
atividade física sobre a glicemia”. A especialista
complementa que “o foco está sempre em se
16 | Revista Jeito de Viver com Diabetes

“O automonitoramento
glicêmico é fundamental
para as pessoas com
diabetes, tanto do tipo 1
quanto do tipo 2.”
Revista Jeito de Viver com Diabetes | 17

focando no diabetes

ramento da glicemia evitamos a chamada inércia
clínica no tratamento, em que demoramos para
detectar a necessidade de intensificarmos as
intervenções terapêuticas para rapidamente obter
o controle glicêmico e melhorar a qualidade de
vida.” É comum a utilização da HbA1c para avaliar
o controle do diabetes tanto para o tipo 1 quanto
para o tipo 2, porém este exame é um método de
avaliação de médio prazo (a cada 3 meses), e na
prática clínica, isso atrasa a otimização da
terapêutica e uma ação mais efetiva e rápida no
controle glicêmico, particularmente, das pessoas
com diabetes tipo 2.
Estudo publicado em julho de 2013 na Revista
Diabetes Care, comprova a evidência de que
quanto maior a frequência do automonitoramento, maior é a redução da HbA1c, em pessoas
com diabetes tipo 1.
“Como quem tem diabetes tipo 2 em uso de
medicação oral tem menos risco de hipoglicemia,

18 | Revista Jeito de Viver com Diabetes

principalmente, se não utiliza insulina, então pode
não sentir a necessidade de saber como está a
glicemia. Porém, posso dizer que a informação e a
educação em diabetes tem mudado este cenário, e
muitas pessoas com tipo 2 recém diagnosticadas já
estão aderindo ao automonitoramento, pois
querem ver rapidamente a melhora no seu
controle glicêmico,” diz a endocrinologista.
Hoje em dia existem sistemas e plataformas on
line de monitoramento que permitem interação
entre o paciente e o médico e outros profissionais
de saúde que o acompanham, agilizando ainda
mais a tomada de decisões. “O principal benefício
é o de um profissional que já conhece o paciente
poder agir rapidamente nas correções necessárias
na terapêutica e fazer isso em parceria com o
paciente, educando-o, para que, assim, ele entenda
cada vez mais seu controle glicêmico e saiba o que
fazer nas diferentes situações do dia a dia,” finaliza
Dra. Cristina.

Não existe uma quantidade mínima a ser consumida de cada
alimento. O ideal é que as quantidades sejam ajustadas às
necessidades nutricionais individuais. Ela conta que antes de tudo é
importante fazer uma análise para constatar algum tipo de
deficiência nutricional existente. O mesmo não ocorre no caso da
quantidade máxima. É preciso não exagerar. “Os macronutrientes
como carboidratos, proteínas e gorduras devem ser
consumidos dentro das recomendações nutricionais
de cada um. O consumo excessivo de um desse
nutrientes pode levar ao descontrole glicêmico, o
que piora o processo de cicatrização,” fala Tarcila.
O ideal é que os alimentos sejam consumidos
na forma mais natural possível. Comer as frutas
in natura, os vegetais cozidos no vapor ou crus
e as carnes assadas, grelhadas ou cozidas. A
nutricionista ressalta que preparações mais
pesadas como frituras, por exemplo, podem
piorar o processo de cicatrização, assim como as
preparações ricas em açúcar e gorduras, pois
podem aumentar a inflamação do organismo e
prejudicar a reparação da pele.

São quebradas em
aminoácidos que são
necessários para a reparação
de tecidos e produção de
estruturas importantes para
a cicatrização, tais como o
colágeno.
Peixe, frango, ovo, carne,
feijão, lentilha, ervilha,
grão-de-bico, castanhas,
amêndoas, nozes.

São também utilizados como
uma fonte de energia. Os
ácidos graxos que compõem
as gorduras são importantes
nos processos celulares para
a recuperação da pele.
Óleos vegetais (oliva,
canola, girassol), peixes
ricos em ômega 3 (salmão,
cavalinha, sardinha)

VITAMINAS

CARBOIDRATOS

Vitamina C: estimula o crescimento de novos tecidos da pele e estimula a
produção de colágeno. Laranja, morango, kiwi, papaya, goiaba, brócolis.
Vitamina A: Estimula a produção de colágeno e auxilia na regeneração da
pele. Fígado, gema de ovo, óleos vegetais, cenoura, espinafre, manga,
mamão.
Vitamina K: Auxilia na coagulação. Vegetais de folhas verdes escuro
como brócolis, espinafre, couve, rúcula.
Vitamina E: Ação antioxidante garantindo qualidade do processo de
cicatrização. Germe de trigo, semente de girassol, óleos vegetais
(canola, girassol), nozes.

MINERAIS

Pode parecer estranho, mas é isto mesmo. Uma boa
alimentação pode auxiliar na cicatrização de feridas. A
pessoa saudável, bem nutrida e hidratada tem uma
cicatrização saudável e rápida.
“O objetivo é, por meio dos alimentos, prevenir ou
repor a falta de nutrientes específicos ao organismo,
melhorando a velocidade e a qualidade da
cicatrização, além de reduzir riscos de infecções e outros
problemas que prejudicam o processo,” explica
Tarcila Ferraz de Campos, nutricionista.

PROTEÍNAS

na cicatrização

GORDURAS

comer bem

O poder dos alimentos

Fornecem a principal fonte
de energia para a cicatrização
de feridas.
Arroz, pães, batata,
mandioca, mandioquinha,
aveia, milho, quinoa.

Cálcio: atua na remodelação da pele. Leites e derivados de leite,
espinafre, tofu, castanha do Pará, quiabo.
Ferro: Auxilia na produção de colágeno e é essencial para o transporte de
oxigênio para o organismo. Carnes em geral, ovo, leguminosas como
feijão, grãos de bico, lentilha, ervilha.
Magnésio: Auxilia na produção de proteínas para a regeneração da pele.
Semente de abóbora, semente de girassol, frutas oleaginosas como
amêndoas, acelga.
Selênio: protege as células, ação antioxidante. Castanha do Para, semente
de girassol, farelo de trigo.
Zinco: Atua na formação do colágeno. Carnes em geral, amêndoas,
semente de abóbora.

Outra dica é evitar os alimentos industrializados
que também são ricos em sal.
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“A alimentação saudável e balanceada é
fundamental para uma boa cicatrização, pelo
enorme número de vitaminas, minerais e
nutrientes que fornecem ao organismo. Um
cardápio adequado pode ajudar e muito no
processo de cicatrização,” finaliza Tarcila.
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boa mesa

Bolo de banana integral
(sem glúten, sem açúcar e sem lactose)
Ingredientes
• 6 bananas prata
• 3 ovos
• ¼ xícara (chá) uva passa
• ¼ xícara (chá) gojiberry
• 1/3 xícara (chá) óleo de canola
• 1 xícara (chá) quinoa em flocos
ou aveia em flocos sem glúten
(verificar na embalagem)

• 1 xícara (chá) farinha de arroz
• 2 colheres (sopa) fermento em pó para bolo
• 1 colher (chá) canela em pó

Modo de Preparo
Unte e enfarinhe a forma com farinha de arroz e
pré aqueça o forno em 180º. Bata no liquidificador
as bananas, as passas, o gojiberry, os ovos e o óleo.
Coloque a mistura em uma tigela e acrescente a
quinoa, a farinha de arroz e o fermento. Misture
delicadamente com uma colher até ficar
homogêneo. Coloque a massa na forma. Se
desejar polvilhe canela em pó e castanhas
trituradas por cima. Leve para assar por 20
minutos.

Rendimento Total: 840g
(14 porções 60g)
Porção de 60g:
Energia: 128kcal
Carboidrato: 20g
Proteína: 2,7g
Gordura: 4g
Fibras: 1,4g

Receita realizada pela
nutricionista da ADJ, Beatriz
Favero Bernardo, com o
apoio da nutricionista
Fernanda Castelo Branco.
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A SUA MARCA

VALORIZADA!
A Revista Jeito de Viver com Diabetes é direcionada a pessoas com
Diabetes de todas as idades e seus amigos e familiares, e trata de
assuntos relacionados a saúde, promovendo qualidade de vida.
É feita por profissionais apaixonados pelo que fazem e com muita
experiência na área.

Tel. 11 3675-3266 | Ramal 30 /33
revistaadj@adj.org.br

Anuncie aqui!

Educação em diabetes
para todas as idades

