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editorial

Uma boa história
pode mudar uma vida
Quando da fundação da ADJ Diabetes Brasil, um dos objetivos era a
experiência que cada um havia adquirido e que não deveria ficar alheia aos
demais, ela precisava ser compartilhada para que outros pudessem obter
os resultados desejados. Hoje há estudos que incentivam a troca de
experiências, alertando no quanto ela pode ajudar. Temos vivenciado isto
e, em muitas situações, os resultados são animadores. Um exemplo como
o do ator José Loreto, que relata em nossas páginas seu comportamento
em relação ao diabetes, é inspirador. Um jovem de sucesso, ativo, saudável
e feliz que superou o estigma do diabetes, certamente fará os leitores
pararem para pensar que a vida pode ser diferente.

Gratuidade nos
atendimentos,
conhecimento
multiplicado e
qualidade de vida.

O Dr. Décio Mion, renomado especialista no tratamento de Hipertensão
Arterial, esclarece os problemas da pressão alta. Acompanhe, também, a
matéria especial do neurologista Dr. Leandro Calia, sobre as complicações
crônicas do diabetes e as falhas de memória. A oftalmologista Dra. Cláudia
Correia, aborda os problemas de visão na infância e na adolescência. A
polêmica dieta da proteína com a nutricionista Maristela Strufaldi.
Os direitos na área da saúde estão no artigo da advogada Dra. Ione Fucs.
Uma entrevista sobre advocacy, com o especialista Dr. Thiago Farina. A
educadora física Sônia de Castilho fala a respeito da Tecnologia como
aliada do exercício físico. E claro, não poderiam faltar as receitas para você
saborear sem culpa com a sua família e seus amigos.
Aproveite a leitura enquanto nós preparamos a próxima edição
especialmente para você.

Carlos José Augusto da Costa
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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Missão: Acolher, defender direitos sociais, garantir a informação e educação a pessoas com diabetes, familiares,
priorizando aqueles em vulnerabilidade social, comunidade e profissionais, prevenindo complicações e
favorecendo qualidade de vida.
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Aprimorando as políticas públicas

em diabetes
Muito se ouve falar em advocacy, mas você sabe o que isto significa?
Advocacy é um termo originado do inglês que tem
como conceito a arte de investigar e diagnosticar
problemas enfrentados por grupos sociais
negligenciados ou desfavorecidos (ou problemas de
interesse difuso), propor soluções sustentáveis e
responsáveis e, através de meios legais e éticos,
desenvolver ações políticas, estrategicamente
planejadas, para sensibilizar e influenciar os tomadores
de decisão a promoverem as transformações
necessárias.
De acordo com Tiago Farina, advogado e
diretor do Instituto Oncoguia, existe uma
diferença entre advocacy e luta pelos direitos.
“Podemos dizer que as iniciativas de
Advocacy terão por finalidade específica
construir um direito ou garantir a efetivação
de um direito já criado. Mas a finalidade macro
é promover transformações (aprimoramentos) nas
políticas públicas. As estratégias de Advocacy podem
envolver marketing social, mobilização, comunicação e
outras táticas”, complementa Tiago.
“A mobilização social é uma das grandes estratégias
para promover mudanças políticas. Sabemos que
quando a opinião pública coloca um tema na agenda,
ele automaticamente se torna prioridade dos
tomadores de decisão. Se estes não são sensibilizados a
colocarem o tema que consideramos importante na
sua agenda, dificilmente o farão espontaneamente.
Esse jogo de interesses é absolutamente legítimo numa
democracia, o que torna ainda mais importante a
atuação de associações de pacientes para o
aprimoramento do sistema de saúde”, adiciona Tiago.

As pessoas podem ajudar nestas ações, participando de
pesquisas e enquetes e apresentando-se como
personagens em matérias jornalísticas (que podem
contribuir muito na formação da opinião pública).
Um exemplo de resultado positivo de advocacy da
ADJ Diabetes Brasil, junto com outras associações, é a
recomendação para a incorporação das insulinas
análogas de ação rápida pelo SUS para pessoas com
diabetes tipo 1. O próximo passo consiste passar pela
aprovação do Secretário de Ciência, Tecnologia
e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde
para ser incorporado.
Outro exemplo foi a Audiência Pública
buscando posicionamento da Anvisa sobre a
Precisão dos Glicosímetros.
“O fortalecimento da democracia depende
diretamente do nosso envolvimento tanto na
proposição como na fiscalização das políticas públicas.
Isso exige trabalho e dedicação. A sociedade deveria
dedicar cada vez mais sua energia no aprimoramento
das políticas públicas de saúde. Assim, quando
ficarmos doentes, seremos capazes de focalizar toda a
energia no restabelecimento da nossa saúde,” finaliza
Tiago.
Por Vanessa Pirolo, coordenadora do Programa
Nacional de Jovens e Adultos com Diabetes

Por isso que cada pessoa tem uma função cidadão
nesta área. “Nosso papel é ajudar o poder público,
dando-lhe evidências de que a proposta que
oferecemos é a melhor já pensada até o momento, ou,
ao menos, o melhor ponto de partida possível para
uma discussão mais ampla. Estar em defesa dos
interesses dos pacientes com diabetes exige um
intenso trabalho de investigação, levantamento de
dados, mapeamento político e inteligência tática e
estratégica para ajudar na busca da melhor solução
para os problemas enfrentados pelos pacientes.

Maria Mole Diet
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nossos destaques

Complicações crônicas

Cardiopatias - Uma das principais cardiopatias é a Insuficiência
Cardíaca que se dá quando o coração não consegue bombear
sangue o suficiente para todo o corpo. Na maioria dos casos,
acontece porque o músculo cardíaco responsável pela ação de
bombeamento enfraquece ou endurece ao longo do tempo. É
uma doença debilitante e de potencial risco de morte. Ela não
tem cura e leva à morte cerca de metade dos pacientes dentro de
cinco anos após o diagnóstico.

do diabetes

Manter a glicemia em níveis elevados por muito tempo pode desencadear o aparecimento das
complicações crônicas do diabetes. Isto porque manter o açúcar elevado no sangue pode danificar várias
partes do corpo, como os olhos, os rins, o coração e o sistema nervoso.

A IC pode ser decorrente de um evento agudo, como infarto ou
doenças crônicas cardiovasculares, como hipertensão.
É preciso estar atento aos sintomas. Se notar algum deles,
procure um médico: dificuldade para dormir devido à falta de ar,
necessidade de mais travesseiros para dormir, inchaço nas pernas
e pés, muito cansaço, ganho de peso pelo acúmulo de líquidos,
tosse e/ou náuseas.

Retinopatia Diabética - É a complicação do diabetes
que atinge os olhos. Ela pode se apresentar de dois
tipos:
Não Proliferativa: é a forma inicial da doença.
Detectada quando os vasos do fundo do olho estão
danificados, causando hemorragia e vazamento de
líquido da retina, chamado Edema Macular Diabético.
Proliferativa: é diagnosticada quando os vasos da retina
ou do nervo óptico não conseguem trazer os nutrientes
para o fundo do olho e por consequência há formação
de vasos anormais que causam o sangramento. Exames
de fundo de olho e retinografia são muito importantes,
pois se a retinopatia for diagnosticada precocemente
diminui o risco de perda de visão. Os sintomas da
retinopatia são: manchas na visão, visão embaçada,
dificuldade para ler, perda de visão periférica, pressão
nos olhos e perda de visão repentina.

Nefropatia Diabética - É uma alteração nos vasos
sanguíneos dos rins, que leva à perda de proteína através da
urina, uma vez que o órgão perde a capacidade de filtrar as
substâncias que são necessárias para o bom funcionamento
do corpo (ex. albumina) das demais que devem ser
eliminadas. É uma doença progressiva que reduz a função dos
rins até sua paralisação total. É controlável e existem exames
para detectar o problema ainda no início. Se não tratada pode
ocasionar insuficiência renal, levando o paciente à diálise.
Sem sintomas claros, a nefropatia diabética tem como
característica tornar a urina espumosa e ainda a elevação, em
muitos casos, da pressão arterial e do colesterol.
O exame usado para detectar a perda de albumina na urina é a
dosagem de microalbuminúria e deve ser repetido com
frequência.
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Neuropatia Diabética - A neuropatia é a complicação do
diabetes marcada por danos aos nervos, em especial nas
extremidades dos membros inferiores (pés), causando
insensibilidade e/ou deformidade. Alterações nos vasos
sanguíneos e no metabolismo podem causar danos aos
nervos periféricos.
A glicemia alta reduz a capacidade de eliminar radicais livres
e compromete o metabolismo de várias células,
principalmente dos neurônios. Formigamento, sensação de
ardência e queimação, dor constante, dor causada por
contato que em geral não causaria dor, por exemplo o toque
no lençol e dores sem motivo são sinais de que algo pode
estar mal. Porém com a progressão da neuropatia, a dor vai
desaparecendo e a sensibilidade diminuindo, aumentando o
risco da pessoa se ferir sem perceber.

O grande segredo para a prevenção das complicações é antes de mais nada controlar a glicemia.

Pensando em prevenir estas complicações e em promover um tratamento adequado uma vez elas
estando instaladas, a ADJ Diabetes Brasil, com o patrocínio do laboratório Novartis, irá
desenvolver uma área exclusiva para estes assuntos em seu site: ww.adj.org.br.

O conteúdo estará disponível em breve.
Fique atento e mantenha sua qualidade de vida. A informação é parte fundamental do seu tratamento.
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na área da saúde
A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Apesar de garantido na Constituição Federal, de
1988, na prática não é bem isto o que acontece.
E como agir quando precisamos de atendimento
e não conseguimos? Temos que nos mobilizar e
nos unirmos para fazer valer nossos direitos.
De acordo com a advogada e coordenadora do
ADJJur, Dra. Ione Taiar Fucs, não é fácil e exige
que as pessoas tenham determinação: “as pessoas
podem enviar cartas ou protocolar nos órgãos
responsáveis e se mesmo assim não conseguirem
solução, poderão ingressar com ações judiciais.”
A advogada explica que as cartas-denúncia
podem ser digitadas ou escritas a mão e devem ir
acompanhadas de cópias de documentos pessoais
como: RG; comprovante de residência;
informações completas da denúncia e qualquer
outro documento que julgue importante. Deve
constar da carta-denúncia um prazo para
recebimento de resposta com urgência.
As denúncias podem ser de: falta de aparelhos,
equipamentos, medicamentos e insumos (gaze,
esparadrapo, seringas descartáveis etc), além de
outros assuntos relacionados aos serviços
daquela UBS.
Dra. Ione explica que: “Caso as pessoas tenham
enviado suas cartas denúncias e não tenham
recebido resposta ou se as respostas tiverem sido
negativas, ainda assim não estarão desamparadas.
Poderão recorrer ao Judiciário. Quem ganha até 3
salários mínimos de renda familiar pode buscar
seus direitos através da Defensoria Pública. Os
demais poderão se valer dos convênios da OAB
ou de advogado particular para garantir seus
direitos.”

Dra. Ione Taiar Fucs
Advogada e coordenadora
do ADJJur.

A quem recorrer
Podem ser encaminhadas as
denúncias para:
• Ouvidoria do Município e, ou
Ouvidoria do Estado (têm a função de
ouvir os cidadãos, averiguando as
denúncias recebidas e apresentando
soluções)
• Diretor ou chefe do Serviço de Saúde
(em toda UBS há um profissional de
saúde responsável pela administração
dos serviços)
• Secretaria de Saúde do Município ou
do Estado (todos os serviços de saúde
do SUS estão subordinados às
secretarias municipais ou estaduais de
saúde)
• Ministério Público (órgão que atua na
proteção e na defesa dos direitos e
interesses da sociedade, e no caso da
saúde, é um grande aliado quando são
apontadas falhas na prestação dos
serviços)
• Conselhos Municipais ou Estaduais de
Saúde (têm a função de fiscalizar e
definir as linhas das políticas de saúde,
sendo metade de seus membros
usuários do serviço de saúde)
• Conselhos Gestores (compostos por
usuários, funcionários e membros da
administração de um órgão público,
discutem e decidem sobre a prestação de
serviços e atendimento na unidade
básica de saúde).
Consulte os endereços na seção
ADJJur do site www.adj.org.br

viver a vida

seus direitos

Faça valer seus direitos

Uma introdução
às falhas de

memória

Esquecer nomes, números de telefones, datas
importantes é mais frequente do que podemos imaginar
e pode estar relacionado a várias causas.

idosos. É preciso fazer uma avaliação criteriosa e, com o
diagnóstico fechado, buscar o apoio de outros
profissionais para acompanhar em conjunto o
tratamento, dependendo de cada caso,” diz Dr. Calia.
Segundo o neurologista é preciso usar a inteligência
cognitiva, ter a atividade intelectual mais exercitada
possível. E exemplifica: “Se você dominar sete línguas e
futuramente perder cinco, ainda lhe restarão duas. Além
disso é preciso fazer a correlação do que se está tendo
contato, avaliar. Como por exemplo, fazer o resumo de
filmes ao contar para um amigo, pesquisar a vida de um
determinado ator, manter relacionamentos, ter
contato social.”

Apesar da falha de memória ser comum em qualquer
idade. Com o tempo, a tendência é que as falhas de
memória se tornem cada vez mais frequentes. “Da
mesma forma que nossa pele perde a elasticidade, que
nossa força muscular é diminuída, nossos neurônios
também sofrem com o passar dos anos, tendo sua
função reduzida,” explica Dr. Leandro Calia,
neurologista clínico, formado na Universidade
Federal de São Paulo, Escola Paulista de
Medicina e responsável pelo ambulatório “Aos primeiros
de doenças neuromusculares e pelo sinais de falha de Não existem evidências científicas de que
ambulatório de esclerose múltipla da memória é preciso nenhuma vitamina auxilie na prevenção
Faculdade de Medicina da Universidade
buscar a ajuda de de demência: “Há uma suspeita de que o
Santo Amaro (UNISA).
ômega 3 e 6 utilizados por longos
um médico
períodos podem ter efeito no sistema
Além do tempo, as falhas de memória neurologista.” nervoso. De qualquer forma, o que se
podem estar associadas a fatores que não têm
recomenda é uma dieta rica em peixes. Mas não
relação com a parte neurológica, como:
adianta iniciar reposição após os 60, por exemplo.”
hipotireoidismo, distúrbios de sono, diabetes
descompensado, uso de drogas lícitas ou ilícitas, etc.
Algo que é comprovado é que pessoas que praticam
exercícios físicos têm a memória melhor do que as que
Aos primeiros sinais de falha de memória é preciso
não praticam.
buscar a ajuda de um médico neurologista, que além da
avaliação clínica solicitará exames de sangue e de
A grande dica é ter uma vida saudável: “Seguir os
imagens, buscando fechar um diagnóstico.
mesmos conselhos que se dá para a saúde do coração:
alimentar-se saudavelmente, praticar exercícios
A demência é a perda da função cognitiva, das funções
regularmente, não fumar, não beber. Principalmente se
primárias. O Alzheimer é a forma mais frequente de
a pessoa já tem fatores de risco como pressão alta e
demência.
doença arterial,” finaliza Dr. Calia.
“Em alguns casos, a depressão simula demência nos
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mexa-se

A tecnologia como aliada ao

exercício físico
Smartphones, tablets, relógios, a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Nos tornamos em parte, ou quase
que por inteiro, dependentes destes aparelhos que em sua maioria vem para nos facilitar a vida. E para a
prática de exercício físico não seria diferente.
De acordo com Sonia de Castilho, educadora física
e em diabetes, a tecnologia pode ser vista como um
incentivo à atividade física: “Existem diferentes
aplicativos. Em sua maioria, são “treinadores
virtuais” para caminhada e corrida, com
montagem de treinos diversos a depender dos
dados relatados pelo usuário. Há contadores de
passos, GPS's com marcação de distância e ritmo,
entre outros. Também existem aplicativos para
exercícios de fortalecimento, alongamento e até
ioga.”

Outra possibilidade que a tecnologia traz é o treino
à distância. Existem diversos profissionais que
prescrevem treinos e acompanham seus clientes
remotamente. “Os aplicativos chamam para a
atividade. Criam um desafio, uma autocompetição.
Quando não uma competição de fato: você cria um
grupo de amigos e todos vão acompanhando o
desempenho de todos. Além disso, eles permitem
compartilhar as atividades, o que em tempos de
prazer da exposição nas mídias sociais é sempre
um incentivo,” diz a educadora.

A tecnologia também ajuda a prática de exercícios
nas academias e estúdios. “Esteiras e bicicletas
estacionárias sofisticadas têm treinos programados
e podem, por exemplo, simular uma corrida em
Nova York ou Paris, em uma tela LCD. Em alguns
aparelhos de musculação, o cliente logado não
precisa se preocupar em ajustar a carga e nem
mesmo bancos e encostos (o aparelho faz tudo),”
explica Sonia.

Porém ela ressalta que os aplicativos não
dispensam o acompanhamento profissional: “Só
um educador físico é capaz de prescrever um
treino individualizado, seguro e eficaz. Os
aplicativos são generalistas, têm alguns modelos de
treinamento que não contemplam necessidades,
objetivos e problemas individuais. Trazem a pessoa
para a atividade física, mas não bastam para quem
quer ir mais além.”

A internet é um facilitador à prática de exercício
não só por conta dos treinamentos à distância, mas
também pelos diversos vídeos com treinos
disponíveis no YouTube. Sonia alerta que é preciso
checar a procedência da informação. “Se vier de
sites e vídeos é importante saber quem é o
profissional e/ou instituição que dá respaldo àquele
conteúdo. O mesmo acontece com os aplicativos.”
Além disso é preciso estar alerta ao risco de lesões
que aumenta com o uso das tecnologias pela falta
de acompanhamento de um profissional (educador
físico). A pessoa pode fazer movimentos
inadequados e, principalmente, ir além dos seus
limites sem se dar conta disso. A educadora física
deixa um conselho aos nossos leitores: “Se você
está sedentário, pesquise e experimente um
aplicativo. Pode ser o incentivo para “sair do sofá” e
tornar-se uma pessoa ativa. Mas lembre-se: os
resultados serão mais efetivos e seguros com o
acompanhamento de um educador físico.”

Dicas Úteis
• Para ser considerado ativo pratique
30 minutos de atividade física
moderada por dia;
• Em casos de conteúdo de internet
verifique a fonte da informação;
• Fique atento aos sinais do corpo
(desconfortos não devem ser ignorados);
• Sempre verifique a glicemia
antes do exercício;
• Se o treinamento for novo, verifique a
glicemia durante e depois do exercício;
• Se sua glicemia estiver menor ou igual a
100 mg/dl, consuma uma fonte de
carboidrato;
• Se sua glicemia estiver acima de
300 mg/dl, treine leve e verifique
novamente em 15/20 minutos;
• Qualquer dúvida procure seu médico.
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saúde sem barreiras

A pressão alta pode ser sua

inimiga silenciosa
A Hipertensão Arterial (HA) é uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento.
De acordo com Dr. Decio Mion, médico
especialista no tratamento da hipertensão arterial, a
HA não dá sinais e nem sintomas de que já está se
instalando no organismo. Por isso é conhecida
como a Inimiga Silenciosa. Tontura, palpitação, dor
no peito, zumbido nos ouvidos e visão de pontinhos
brilhantes são sensações comumente
relatadas pelos hipertensos quando a
pressão sobe rapidamente. Ela se
caracteriza por duas medidas da pressão
arterial acima de 14 X 9 mmHg. Uma vez
diagnosticada a hipertensão, a medicação
deve ser administrada de forma contínua.
Dr. Decio informa que os medicamentos
usados para o tratamento da pressão alta não
causam nenhuma forma de dependência física ou
psicológica. E que caso deixem de fazer o efeito
esperado, podem ser trocados, sem acarretar
problemas ao organismo.
Os remédios para o tratamento da pressão alta não
causam impotência: “A própria pressão alta, quando
não tratada corretamente, pode provocar
impotência,” diz.
Um dos fatores de risco que mais influenciam no
aparecimento da HA é a hereditariedade: “Quando
o pai ou a mãe são hipertensos, a chance de o filho
ter hipertensão é de 25%. Quando ambos são
hipertensos, há 60% de chance do filho também ter
a doença.”
A pressão arterial tende a elevar-se com emoções
fortes, durante a prática de exercícios físicos,
durante o uso do cigarro ou de bebida alcoólica e
com sensações dolorosas.
O grande alerta está no fato de se não tratada

adequadamente a hipertensão, a pessoa tem um
maior risco de vir a sofrer de uma doença
cardiovascular no futuro.
Como no caso do diabetes, a Hipertensão Arterial
também precisa ser monitorada. Atualmente
existem plataformas on line que permitem a pessoa
inserir os dados de seu monitoramento de
forma com que estejam acessíveis ao médico e
outros profissionais que acompanham o
tratamento. Um exemplo é o sistema
MedBem, da MedLevensohn, que é um aliado
tecnológico, que visa entre outros objetivos
reduzir casos de internações; reduzir o
número de consultas e custos para
Operadoras de Saúde; promover aos profissionais
de saúde informações antecipadas e em tempo real
para tomarem ações de forma rápida e efetiva.

Como manter sua
pressão arterial em ordem
(< 12 X 8 mmHg)
• Use corretamente a medicação prescrita;
• Perca peso;
• Faça exercícios físicos regularmente (30
minutos de atividade aeróbia, pelo menos
três vezes por semana);
• Diminua o consumo de sal;
• Evite alimentos gordurosos;
• Evite ingerir bebidas alcoólicas;
• Aumente o consumo de potássio (com o
consumo de frutas e verduras);
• Pare de fumar.

promoções

Aparelhos com função dupla para monitoramento de glicemia e colesterol

FARMÁCIA
R$ 59,90
Luna Duo Style
(Wellion) Kit (monitor
+ 10 tiras de glicose +
lancetador + 10
lancetas)

R$ 74,90

R$ 85,90

R$ 90,90

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

Tiras de colesterol
Luna (Wellion)
(5 unidades)

Tiras de glicemia
Luna (Wellion)
(50 unidades)

Rua Padre Antonio
Tomas, 213,
Água Branca | São Paulo
11 3675-3266 r.14
Ofertas válidas até 29/04/2017
ou enquanto durar o estoque.

focando no diabetes

Os problemas de visão
na infância e na adolescência
A atenção com a saúde dos olhos deve iniciar mais cedo do que imaginamos. Existem doenças
oftalmológicas características em cada fase da vida.
Os cuidados precisam começar ainda na
maternidade. Dra. Claudia Correia, oftalmologista
especialista em retina, médica na Retina Clinic, diz
que a recomendação atual é que seja feito o teste do
olhinho logo após o nascimento.
O teste do olhinho utiliza um feixe de luz, que incide
no olho do recém-nascido para visualizar o reflexo
vermelho. Isso acontece quando não há obstáculos
no eixo visual, como catarata e opacidades
corneanas, por exemplo. Deve ser feito assim que a
criança nasce ou na primeira consulta de
acompanhamento.
Em casos de parto normal, também é
obrigatória a instilação de uma gota de
nitrato de prata a 2%, em cada olho, contra
infecção ocular neonatal.
“A criança deve ser avaliada por
oftalmologista no primeiro trimestre de vida. Se não
houver alterações, exame semestral nos dois
primeiros anos de vida e anual, até os sete anos de
idade,” diz Dra. Claudia.
Várias doenças podem afetar a visão da criançada, as
principais são: erros de refração, alterações nas vias
l a c r i m a i s, c o n j u n t iv i t e s, r e t i n o p a t i a d a
prematuridade e estrabismo. Com menos
frequência, mas de grande repercussão na visão da
criança, estão a catarata e o glaucoma congênito.
(Veja o quadro)
Os erros de refração e o estrabismo podem interferir

na acuidade visual da criança, fazendo com que a
mesma tenha dificuldade no aprendizado escolar,
necessite se aproximar da televisão ou mesmo perca
o interesse em determinada atividade pelo simples
fato de não enxergar bem. O uso de óculos pode
corrigir os dois problemas e deve ser instituído
prontamente
Apesar de não ser comum, crianças com diabetes
podem desenvolver a retinopatia diabética
dependendo do tempo de doença e da não adesão ao
tratamento.
Na juventude o cenário muda. As doenças
da visão características são: erros de
refração, trauma, conjuntivites e ceratocone.
(Veja o quadro)
O importante é que as crianças sejam
avaliadas por médico especialista (oftalmologista),
com regularidade, pois ele vai determinar se existe
alguma alteração ocular e, se necessário, recomendar
algum tratamento. “Os pais devem estar atentos ao
desenvolvimento, queixas e desempenho escolar das
crianças, pois alterações oculares podem ser
responsáveis por alguns prejuízo nessa fase da vida.
Cuidados com as brincadeiras e orientações quanto
higienização das mãos são fundamentais para que
não ocorram problemas evitáveis, como traumas
oculares e conjuntivites infecciosas,” ressalta.
Anualmente a Federação Internacional de Diabetes
– IDF institui um tema que deve nortear as
campanhas pelo Dia Mundial do Diabetes, 14 de
novembro, que são realizadas globalmente.
Em 2016 o foco foi a visão, por isso a ADJ trabalhou
com o “De olho na sua saúde”, realizando além dos
testes de glicemia e orientação em diabetes, também
exames de fundo de olho e retinografia. A campanha
teve como objetivo a prevenção e estímulo ao
diagnóstico precoce do diabetes tipo 2 e prevenção
das complicações por retinopatia. Foram 76 exames
de fundo de olho e retinografia, cujos resultados
estavam 86,8% normais e 13,2% com alteração.
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O que é cada uma delas?
Erros de Refração: são problemas na capacidade de focar.
Tem quatro tipos básicos: miopia (dificuldade para longe),
hipermetropia (dificuldade para longe e perto), astigmatismo
(visão distorcida) e presbiopia (vista cansada).
Ambliopia: redução funcional da acuidade visual de um
olho causada por mau uso ou desuso durante o período
crítico de desenvolvimento visual. Apresenta baixa de
acuidade visual, alteração na binocularidade (visão desigual
nos dois olhos) e a percepção de profundidade. A cura pode
ser alcançada, a depender do problema, da idade e desde que
o tratamento seja prontamente instituído.
Alterações nas vias lacrimais: podem ser congênitas ou
adquiridas (trauma) e se manifestam com lacrimejamento,
acúmulo de secreção e, por vezes, infecções localizadas entre
o olho e o nariz. O tratamento pode ser clínico e, nos casos
crônicos, pode haver a necessidade de cirurgia.
Conjuntivites: as principais são as alérgicas e as virais, que
ocasionam olho vermelho, secreção ocular, sensação de areia
nos olhos e edema palpebral. A higienização das mãos evita a
conjuntivite viral, devido ao seu caráter contagioso. A forma
alérgica pode ser evitada desde que o agente causador não
fique em contato com a criança.

Retinopatia da prematuridade: a gênese está na
vascularização inadequada da retina do recém-nascido
prematuro. Tem variados graus de gravidade, mas em seu
estágio mais avançado pode levar à cegueira. Alguns casos
não precisam de tratamento, porém quando necessário, pode
ser feito com laser, crioterapia, uso de medicações dentro do
olho (intra-vítreas) e cirurgia.
Estrabismo: é o desalinhamento ocular, fixo ou
intermitente, e pode aparecer em qualquer fase da vida,
porém é mais comum na infância. Pode ser corrigido através
de exercícios ortópticos, óculos, oclusão ocular e cirurgia.
Catarata e o glaucoma congênito: comprometem o
desenvolvimento da visão da criança, em variados graus. São
de fácil detecção por profissional habilitado. Reflexo
vermelho alterado, ambliopia e estrabismo podem estar
presentes nos dois casos. Aumento no tamanho do globo
ocular pode estar presente no glaucoma congênito.
Geralmente, há necessidade de tratamento cirúrgico.
Ceratocone: tem seu pico de evolução a partir da puberdade
e se caracteriza por fazer a córnea adquirir um formato de
cone, que pode levar a erro refrativo importante e baixa de
visão. Pode ser corrigido com óculos, lentes de contato e
procedimentos cirúrgicos.

As campanhas para o Dia Mundial foram realizadas de
4 a 10 de novembro no Shopping West Plaza, 11 de
novembro na estação Barra Funda da CPTM, nas
instalações do laboratório Lilly e no Tom Brasil durante
o show da cantora Ana Carolina.
No total foram realizados 4244 testes de glicemia
gratuitos, sendo que em 9,1% os resultados estavam
fora do parâmetro esperado, onde destes 38% tinham o
diagnóstico de diabetes e 62% não tinham.

Apoio
Patrocínio

Apoio Institucional
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chave do sucesso

Levar uma vida saudável é o lema de José Loreto. Com 32 anos de idade, o ator tem entre seus mais
recentes trabalhos a novela Haja Coração, na qual interpretou “Adônis” e o longa-metragem “Mais forte
que o mundo - A história de José Aldo”. O filme ganhou cinco prêmios no Los Angeles Brazilian Film
Festival, em outubro de 2016, incluindo o de melhor ator para José Loreto. Pelo mesmo papel em
dezembro ele foi eleito “O homem do ano no cinema” pela revista GQ Brasil. Em 2017, o longa foi
transformado em minissérie e transmitida pela Rede Globo em quatro capítulos. Atualmente, ele está em
cartaz na peça “A Paz Perpétua” de Aderbal Freire Filho no Rio de Janeiro. Só de estar perto dele você já
sente uma energia boa. Uma pessoa cativante, alegre, feliz e batalhadora. Que tal conhecer ele um pouco
melhor???
Jeito de Viver: Como você se tornou ator?
José Loreto: Eu fiz uma peça na escola, no 3º
ano do 2º grau. Uma peça bem amadora, de
brincadeira, com todos os alunos. E eu me senti
muito bem no palco! Foi de uma hora pra outra:
uma coisa que eu nunca tinha pensando e, que de
repente, eu falei: “Nossa! Como é bom isso aqui!
Como eu me sinto bem! Quero viver disso!”
Enfim, eu me apaixonei pelo teatro quando
experimentei. Dali em diante, eu sempre quis ser
ator.
Jeito de Viver com Diabetes: Desde quando
você atua? Qual foi seu primeiro trabalho?
José Loreto: Depois que eu fiz essa peça na
escola, cursei Economia, mas já querendo o
teatro. Até que uma hora na vida eu consegui
estudar teatro e, em 2004, entrei na CAL (Casa
das Artes de Laranjeiras). Em 2005, fiz meu
primeiro teste, que foi pra televisão, para a
Malhação. E eu passei!!! E aí, foi meu primeiro
trabalho.
Jeito de Viver: Qual a diferença na rotina de
gravação para a tv e para o cinema?
José Loreto: É totalmente diferente. A tv é como
se você fizesse um filme por dia. Numa novela,
você grava no estúdio umas 30 cenas. Aí, você
tem externa e grava mais 10 cenas; outra externa,
mais 10 cenas. Ou seja, você faz um filme por dia,
já que entra um capítulo no ar todo dia. E o
cinema tem um tempo maior. Tempo de
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preparação, tempo de filmagem. É muito
diferente mesmo. É tão diferente que eu mal
consigo explicar a diferença.
Jeito de Viver: Como foi sua experiência no
cinema? No filme Mais Forte que o Mundo
você protagonizou o lutador José Aldo. Os
ritmos de gravações foram mais intensos do
que os da novela?
José Loreto: Foi maravilhosa minha experiência
gravando o MFQM! Eu tive muito tempo,
porque o processo de filmagem foi sendo adiado
e demorou mais que o previsto. Então, tive muito
tempo para me preparar. Eu estava muito focado.
Tinha parado minha vida para poder fazer este
filme e me dedicar unicamente a ele. Então,
quando começou a filmagem, eu estava “muito
dentro,” sabe? Eu era um lutador, tinha sugado
tudo do Aldo, tinha me preparado com a Fátima
Toledo. Tudo, durante um mês direto, todos os
dias. Foi muito intenso! E foi maravilhoso!
Sofrido também. Muitas abdicações. Mas, com
elas, vieram muitas conquistas. E ainda estão
vindo!
Jeito de Viver: Como e quando você
descobriu ter diabetes?
José Loreto: Eu descobri quando tinha de 14
para 15 anos. Aquela coisa, né. De uma hora pra
outra comecei a ter muita sede e a fazer muito
xixi. Até que um dia, eu vi que, nos vasos
sanitários que eu usava, começou a juntar

Divulgação / Gabriel Félix.

minha história

Uma vida saudável e disciplinada pode ser a

“E hoje, o que mudou, foi
que eu fiquei mais
disciplinado ainda. Porque
eu já era regrado, já era um
pouco atleta. E, com a
diabetes, eu tive que ficar
mais ligado.”
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Jeito de Viver: Você já teve que parar alguma
gravação por conta do diabetes?
José Loreto: Não, nunca parei uma gravação por
causa do diabetes. Isso porque eu me controlo
muito. Assim, eu já tive hipo: a glicemia já baixou
durante uma gravação. Mas eu estou sempre com
uma glicose líquida ou uma jujuba no bolso.
Sempre tenho por perto um doce, o meu medidor
de glicemia e a insulina. Sou muito disciplinado.
Ou, pelo menos, eu tento ser muito disciplinado.
Porque eu já não tenho muita rotina. Então, tenho
que me disciplinar um pouco mais que o normal.
Jeito de Viver: O que mudou em sua vida após
o diagnóstico?
José Loreto: Imediatamente, quando eu soube,
foi meio que assim: “ah, eu tenho diabetes. O que é
isso?!”. Aí, me disseram: “você vai ter que tomar
insulina todo dia e vai ter que controlar a sua
glicose para viver bem”. Então, eu fui muito
imediato, fui muito frio e fui muito prático, sabe.
Eu assimilei aquilo rapidamente. Nunca me
aplicaram insulina, por exemplo. Desde a primeira
vez que fui ao hospital para fazer o exame, eu
mesmo que me apliquei a insulina. E eu levo isso
com muita naturalidade. Quer dizer, agora, né.
Acho que leva um tempo para você absorver essa
mudança. E hoje, o que mudou, foi que eu fiquei
mais disciplinado ainda. Porque eu já era regrado,
já era um pouco atleta. E, com a diabetes, eu tive
que ficar mais ligado. Por exemplo: eu não posso ir
pra casa de alguém, passar o final de semana sem
ter meu “kit”: sem a minha insulina, o meu teste,
sem ter glicose para correção. Eu tenho que ser
mais disciplinado. O que me traz muitos
benefícios na vida, tanto na arte, quanto no dia-adia.
Jeito de Viver: Sabemos que você é adepto à
prática de esportes. Antes do diabetes você
também tinha esta preocupação com a saúde?
José Loreto: Sim. Sempre lutei judô, sempre
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joguei bola, sempre fui hiperativo no esporte. Eu
amo esporte! Não consigo viver sem praticar. O
esporte é minha terapia: faz muito bem pra minha
cabeça, pro meu corpo, pro diabetes. Eu quero
chegar aos 100 anos praticando esporte.
Jeito de Viver: Quais exercícios pratica
atualmente e com que frequência?
José Loreto: Olha, se eu não consigo fazer todo
dia, faço, pelo menos, três vezes na semana. Ou
estou fazendo crossfit, ou jogando bola, ou
correndo, ou fazendo uma trilha, ou jogando
futevôlei, ou surfando.
Jeito de Viver: Quais cuidados tem com sua
alimentação?
José Loreto: Eu tenho muito cuidado. Primeiro,
eu tento me alimentar bem: alimentos saudáveis,
comida orgânica. A palavra é “équilíbrio”! Eu
acho que tudo é o equilíbrio.
Jeito de Viver: Você faz contagem de
carboidratos?
José Loreto: Sim, estou fazendo. Estou tentando!
Aprendendo a fazer a contagem de carboidratos
para ter um maior controle do diabetes. Porque,
realmente, faz muita diferença.
Jeito de Viver: Faz testes de glicemia
diariamente? Com que frequência?
José Loreto: Faço com muita frequência (risos!).
Jeito de Viver: Mais alguém em sua família
tem diabetes?
José Loreto: Não, ninguém da minha família tem
diabetes. Aliás, só uma tia muito distante, que eu
nem cheguei a conhecer.

Jeito de Viver: Como a Débora lida com seu
diabetes? Ela tem cuidados especiais em relação a
alimentação, consultas médicas, etc? Ela percebe
se você está com hipoglicemia?
José Loreto: A Débora é a minha família. O cuidado
que a minha família tem comigo, é o mesmo cuidado
que a minha esposa tem. Ela fica preocupada. Se eu faço
muito esporte, ela pergunta se eu me alimentei e tal. E
ela percebe se estou com hipoglicemia pelos olhos
(risos!). Ela é melhor que meu medidor de glicose!
Jeito de Viver: Como você lida com o diabetes em
períodos intensos de gravação?
José Loreto: Seja qual for o período de gravação,
mesmo que intenso em termos de horas, eu sempre
tenho um horário, ou antes ou depois, para fazer um
exercício e eu sempre tenho meu tempo para comer. As
pessoas sabem que eu tenho diabetes. Então, já deixo
claro que sou saudável. Eu falo assim: “eu não sou
diabético, eu sou saudável demais”. Então, eu me
alimento de quatro em quatro horas, pelo menos; eu
sempre levo coisas comigo, desde castanhas, doces diet
e frutas, uma glicose. Sempre tem um suco por perto
também, caso a glicemia esteja baixando.

Jeito de Viver: Seus amigos sabem que você tem
diabetes e qual a importância deles?
José Loreto: Eles sabem. E é uma relação normal. Não
tem como e não tem porque eles não saberem. Então,
todo mundo sabe e eu quero que todos saibam mesmo.
É ótimo!!! Daí, eu não preciso ficar andando com um
bilhetinho na carteira dizendo que eu tenho diabetes. Já
que todo mundo sabe.
Jeito de Viver: Qual sua opinião a respeito da
participação de pessoas com diabetes em
entidades como a ADJ?
José Loreto: Acho ótimo! O diabetes é muito pessoal.
Cada pessoa com diabetes é diferente. Meu diabetes é
diferente do diabetes de outros jovens... Cada
organismo, cada corpo, se comporta de um jeito.
Enfim, tem facilidades e dificuldades para lidar com o
diabetes. Então, entidades como a ADJ são ótimas,
porque, mesmo cada um sendo diferente, temos mais
contato e coisas em comum entre a gente, do que com
uma pessoa sem diabetes.
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minha história

formiga. Formigas que estavam vindo atrás de
açúcar. Porque quando você está com a glicose
alta, acaba eliminando pela urina. Então, quando
eu falei isso para o meu pai (que é médico), ele
falou: “Você está diabético”. Fiz um teste e...
Batata, né! E eu nem sabia o que era diabetes.

Jeito de Viver: Qual a importância da família
em relação ao diabetes?
José Loreto: É muito importante. Importante e
difícil, inclusive. Porque eles ficam muito
preocupados. Então, é um pouco “chato”, mas eu
entendo a preocupação deles. E é importante eles
apoiarem. Por exemplo, a minha família sempre se
alimentou bem. Então, já que eu tenho diabetes,
eles fazem mais coisas diet, mais coisas que são
melhores para a minha saúde e para a deles,
consequentemente.
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comer bem

Consumir proteínas em excesso

faz mal?
De tempos em tempos ela vem à tona e vira a dieta da moda. Baseada no consumo exclusivo de
proteínas é a queridinha daqueles que vivem na luta contra a balança e há quem esteja se
tornando adepto para tentar um melhor controle da glicemia.
Mas ela de fato funciona? Traz riscos à saúde?
Vamos entender melhor... As proteínas são
nutrientes formados pela união de vários
tipos de aminoácidos que tem a função
de construir músculos e tecidos.
A nutricionista Maristela Strufaldi
explica que existem proteínas de origem
animal (carnes em geral - boi, aves,
peixes, porco; ovos; leite e derivados) e de origem
vegetal (leguminosas - feijão, ervilha, lentilha,
grão de bico, soja; e oleaginosas - castanhas).
Algumas pessoas excluem o carboidrato de sua
alimentação como uma estratégia de
emagrecimento. “Trata-se de um falso
emagrecimento e o pior, nada saudável! Sem o
carboidrato, a pessoa perde massa muscular,
desidrata e caso tenha diabetes, submete o
organismo ao risco constante de hipoglicemia.
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Além disso, irritabilidade e outras modificações
do humor são comuns em dietas restritivas.”
O carboidrato é o combustível do
organismo. É necessário, inclusive, para
que a proteína consiga exercer as suas
funções nos músculos e tecidos.
“É preciso entender que os nutrientes
precisam ser consumidos em harmonia:
carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais,
fibras e água. Existindo excesso de qualquer um
deles, é previsto que ocorra um desequilíbrio
metabólico. Assim, o consumo excessivo de
proteínas é prejudicial à saúde,” afirma Maristela.
Ela explica que os níveis de colesterol e
triglicérides podem ser afetados com o consumo
de proteína excessivo. “As carnes vermelhas, são
ricas em gorduras saturadas e consumidas em

excesso, alteram os níveis de colesterol no sangue.”

“Qualquer proteína em excesso, sejam as da dieta ou
um suplemento como whey protein, pode impactar na
glicemia favorecendo quadros de hiperglicemia.
Outro nível que pode aumentar é o de ácido úrico,
Apesar da função principal da proteína ser construir
porém neste caso depende ainda da genética e
músculos e tecidos, cerca de 65% desse nutriente vira
predisposição da pessoa. Apesar da maior parte do
glicose mais tardiamente e se em excesso, pode sim
ácido úrico ser produzida pelo organismo, existem
refletir na glicemia. Por isso, esse uso deve ser
substâncias chamadas purinas que estão presentes em
acompanhado por profissionais
alguns alimentos fontes de proteínas,
“É preciso entender
especializados. A nutricionista
como a carne vermelha, feijão e
que os nutrientes
explica que para pacientes
alguns tipos de peixe. A produção
precisam
ser
vegetarianos e em especial, veganos
irregular pode favorecer o surgimento
(que não consomem nenhum tipo
de dores articulares e gota.
consumidos em
harmonia: carboidratos, de artigo animal, incluindo leite e
Maristela lembra que o consumo
proteínas, vitaminas, derivados), a proteína de arroz é
uma alternativa de suplemento rico
excessivo de proteínas também pode
minerais, fibras e
em alguns aminoácidos essenciais.
sobrecarregar o funcionamento dos
água.”
rins já que eles são responsáveis pela
E finaliza: “Todos devem ter cautela com
excreção dos resíduos da digestão das
este tipo de dieta hiperproteíca, seja com alguma
proteínas. “Em especial em quem tem diabetes, é
condição clínica instalada como diabetes e hipertensão
importante ressaltar que a proteína também impacta na
ou não. A alimentação deve ser equilibrada e o
glicemia (e não somente o carboidrato) e o seu
consumo de proteínas ser harmonioso com os demais
consumo excessivo pode ocasionar hiperglicemia. Essa
nutrientes e individualizado, conforme as necessidades
descompensação do diabetes pode sim comprometer a
nutricionais e individuais de cada pessoa.”
saúde renal, danificando os microvasos presentes nesse
sistema. Por isso, o equilíbrio é a palavra-chave.”

boa mesa

Torta de Limão Diet
Ingredientes - Massa
• 1 xícara (chá) farinha de trigo
• 1 xícara (chá) farinha de trigo integral
• ½ xícara (chá) farinha de linhaça
• ½ xícara (chá) margarina light
• ½ xícara (chá) margarina
• 4 colheres (sopa)
adoçante culinário para forno e fogão
• 1 ovo
• 1 colher (café) fermento químico em pó

Modo de Preparo - Massa
Misture em uma tigela a farinha de trigo, a farinha de
trigo integral, a farinha de linhaça, o adoçante e o
fermento. Adicione o ovo, a margarina light e a
margarina. Misture a massa com as pontas dos dedos até
que forme uma mistura homogênea. Coloque em
forminhas para tortas individuais. Leve para geladeira
por 10 minutos, fure a base da torta com um garfo e leve
ao forno pré-aquecido 180ºC por, aproximadamente 20
minutos ou até que estejam douradas.

Ingredientes - Recheio
• 2 xícaras (chá) leite em pó desnatado
• 2 xícaras (chá) adoçante culinário para forno
e fogão
• 1 xícara (chá) água fervente
• 2 colheres (chá) margarina light
• Suco de 2 limões
Modo de Preparo - Recheio
Bata no liquidificador a água morna, o leite
em pó, o adoçante culinário e a margarina
light.
Leve para gelar por 1 hora.
Adicione o suco de limão, a mistura irá
engrossar (se necessário, adicione mais limão).
Coloque o recheio nas massas assadas e
decore com raspas de limão.
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Rendimento: 20 tortinhas individuais (50g cada)
Tempo de preparo: 1h20
Tempo de resfriamento: 60 minutos

Informação Nutricional
por porção (50g)
Energia: 150 kcal
Carboidratos: 19 g
Proteínas: 7 g
Gorduras: 5,5 g
Fibras: 0,8 g

Maria Mole Diet
Ingredientes
• 2 pacotes gelatina incolor
• 1/3 xícara (chá) água
• 4 claras de ovo
• 2/3 xícara (chá) adoçante culinário
para forno e fogão
• ½ xícara (chá) leite de coco light
• 4 colheres (sopa) coco ralado em flocos

Informação Nutricional
por porção (20g cada)
Energia: 31 kcal
Carboidratos: 0,8 g
Proteínas: 2,5 g
Gorduras: 2 g
Fibras: 0,2 g

Modo de Preparo
Coloque a água em uma vasilha e adicione a gelatina. Deixe
descansar por 1 minuto. Leve a gelatina hidratada ao fogo
em banho-maria até que derreta. Na batedeira, bata as claras
em neve em ponto firme e adicione o adoçante. Reserve.
Adicione o leite de coco light à gelatina hidratada e
dissolvida. Junte as claras em neve, batendo bem. Unte uma
assadeira ou um refratário com margarina light e polvilhe
com coco ralado. Despeje a maria mole e cubra com o
restante do coco ralado em flocos.
Leve para gelar até que esteja firme.

Rendimento: 15 pedaços 20g
Tempo de preparo: 20 minutos
Tempo de resfriamento: aproximadamente 60 minutos

As receitas foram realizadas pela nutricionista Leila Vieira, da Yes, No Sugar! (facebook.com/yesnosugar)
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A SUA MARCA VISTA COM CREDIBILIDADE.
A Revista Jeito de Viver com Diabetes é direcionada a pessoas com Diabetes de todas as idades e seus
amigos e familiares, trata de assuntos relacionados a saúde e promovendo qualidade de vida. É feita por
profissionais apaixonados pelo que fazem e com muita experiência na área.

ANUNCIE AQUI!
e sinta a diferença nos negócios.
Tel. 11 3675-3266 | Ramal 30/33
revistaadj@adj.org.br

Educação em diabetes
para todas as idades

