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especiais a respeito das nossas atividades entre
elas o programa Kids e a possibilidade que você tem de fazer o
download do pacote educativo para escolas, a listagem das nossas
entidades filiadas e suas atividades, o Clube de Benefícios, o
ADJJur e as promoções da nossa farmácia.
Agora eu aproveito este espaço para pedir a sua especial atenção
ao nosso abaixo assinado. Estamos solicitando ao Ministério da
Saúde insulinas melhores para crianças e adolescentes com
diabetes no Brasil. A Dra. Karla Melo explica a importância das
insulinas análogas no tratamento. Leia e vamos nos ajudar. É
importante que o maior número de pessoas participem deste
abaixo assinado, em nosso site www.adj.org.br você encontrará a
maneira de participar. Passe também aos seus familiares e
amigos. Contamos com você.
Boa leitura e até breve.

Carlos José Augusto da Costa
Presidente

HPV pode não dar sinais, mas
requer atenção especial

Sócios do Clube de Benefícios ADJ
agora tem descontos em pacotes na
TAM Viagens

Dia Mundial do Diabetes

Preparamos uma seleção especial de matérias para vocês.
São assuntos variados relacionados não somente ao diabetes
como também a saúde em geral. A sua qualidade de vida é o nosso
foco. Trazemos uma matéria com o professor de atividade física,
Emerson Bisan, com diferentes e modernas opções de exercícios
que são encontrados em academias para que você possa escolher
a sua.
Os ginecologistas Dra Marcia Cardial e Dr. Mauro Sancovski
explica minuciosamente o HPV, uma DST que muitas vezes passa
despercebida e pode ter consequências sérias para a sua saúde.
Os problemas do sangramento anal são tratados pela
coloproctologista Dra. Mara Rita Salum, quando estar alerta e
como tratar.
Uma entrevista com a endocrinologista Dra. Denise Reis Franco a
respeito da cetoacidose diabética, seus sintomas e seu tratamento.
A nutricionista Beatriz Bernardo fala sobre o purê de banana verde
e a também nutricionista Carolina Rodrigues escolheu duas
saborosas receitas para você.
Trazemos também os resultados de nossa campanha pelo Dia
Mundial do Diabetes, onde realizamos 8.980 testes de glicemia
gratuitos em diversos lugares da cidade de São Paulo. Notas
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Prezado leitor,

O apoio que você procura está aqui.
Na ADJ, as atividades são dinâmicas e direcionadas a você:
• Testes de glicemia
• Orientação jurídica
• Atendimento de nutrição
• Contagem de carboidratos
• Grupos de apoio
• Atendimento de psicologia
• Dia-a-dia com diabetes
• Atendimento de enfermagem
• Odontologia preventiva
• e muito mais...

ATIVIDADES

GRATUITAS
PARA TODAS
AS IDADES

Para receber a Revista Jeito de Viver:
Ligue gratuitamente: 0800-100627

Esperamos por você!

Missão ADJ
Promover educação em diabetes para seus portadores,
familiares, profissionais de saúde e comunidade,
favorecendo qualidade de vida.

Diabetes
Brasil
Rua Padre Antônio Tomas, 213 - Água Branca - São Paulo - SP

www.adj.org.br

Tel. 11 3675-3266

ADJ Brasil

ADJ Brasil tem associações filiadas em todo o país
Com quase 35 anos de trajetória, hoje a ADJ Diabetes Brasil tem representatividade em quase todas as regiões do país. São
associações que se espelham no trabalho da ADJ e de forma independente, em suas localidades, lutam pela educação em diabetes
e pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. Se
você representa uma associação de diabetes que
não está em nossa lista e quer ser nossa filiada
entre em contato conosco pelo e-mail:
comunicacao@adj.org.br

FARMÁCIA

AGORA COM
ANTIDIABÉTICOS ORAIS

REGIÃO SUDESTE
• ADAM - ASSOCIACAO DOS
DIABETICOS DE AMERICANA
Vila Santa Maria - Americana - SP
Fone: (19) 3407-3043
adamdiabetes@yahoo.com
• ADI- ASSOCIACAO DE ASSISTÊNCIA
AO DIABETICO DE ITÁPOLIS
Vila Santos – Itápolis - SP
Fone: (16) 3262-2438
edson.brugnari@terra.com.br
• ASSOCIACAO DOS DIABETICOS DA
REGIAO DO NOROESTE PAULISTA
Centro – Birigui - SP
Fone: (18) 3642-1929 / (18) 3642-7207
adj_birigui@uol.com.br
• ASSOCIAÇÃO DE DIABETES
JUVENIL DE RIBEIRÃO PRETO
Jd Sumaré - Ribeirão Preto - SP
Fone: (16) 3610-3636 / (16) 8121- 0726
(16) 3021-7388 - evelincury@terra.com.br
• ADPC – ASSOCIAÇÃO DE
DIABETES DE POÇOS DE CALDAS
Campos Elíseos - Poços de Caldas - MG
Fone: (35) 8808-6221
contato@adpc.com.br

• UADERJ – UNIÃO DAS
ASSOCIAÇÃOES DE DIABETES
DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro - RJ
Fone: (21) 2547-1577 uaderj@uaderj.org
FILIADAS UADERG
• ADIFAT – ASSOCIAÇÃO DOS
DIABÉTICOS E FAMILIARES DE TANGUÁ
Fone: (21) 2587-6127 – adifat@live.com
• ADIJAL – ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS
INFANTO-JUVENIL E ADULTOS DE CAMPO GRANDE
Fone: (21) 2413-7950
vieiraac@globo.com
• ADILA – ASSOCIAÇÃO
DOS DIABÉTICOS DA LAGOA
Fone: (21) 3111-5274 / (21) 2529-6887
contato@adila.org.br
• ASDHIG – ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS E
HIPERTENSOS DA ILHA DO GOVERNADOR
Fone: (21) 3393-2054 / (21) 3975-9433
nirvana-condor@hotmail.com

• ASSOCIAÇÃO DE
DIABETES DE OURINHOS
Vila Moraes - Ourinhos - SP
Fone: (14) 3335-1292 / (14) 9798-8048
diabetes.ourinhos@hotmail.com

• ASSOCIAÇÃO DE DIABÉTICOS INFANTO-JUVENIL
E ADULTO DO HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO
Fone: (21) 3977-9769 / 3977-9624
associacaodosdiabeticos@gmail.com

• ASSOCIACAO DE DIABETES
DOCES AMIGOS DE CUBATÃO
Cubatão - SP
Fone: (13) 3361-2693
diabetes@docesamigos.org.br

• ADINF - ASSOCIACAO DE
DIABETICOS DE NOVA FRIBURGO
Ypú - Nova Friburgo - RJ
Fone: (22) 2527-6313
contato@adinf.com.br / adinf@frinet.com.br

• ASSOCIAÇÃO DE DIABETES
DE SANTA BARBARA DO OESTE
Centro - Santa Barbara do Oeste - SP
Fone: (19) 3455-3730 / (19) 8118-9814
casa.diabeticos-sbo@hotmail.com

REGIÃO SUL

• ASSOCIAÇÃO JACAREÍENSE
DE DIABETICOS
Jardim Flórida - Jacareí - SP
Fone: (12) 3023-7625 / (12) 8141-1447
ajdiabeticos2006@hotmail.com
• ONG PRÓ CRIANÇAS E
JOVENS DIABETICOS - ONG JD
Centro - Guarujá - SP
Fone: (19) 3384-3297
prodiabeticos@prodiabeticos.org.br
• ADS - ASSOCIAÇÃO DE
DIABETES DE SOROCABA
Vila Magalhães - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3233-9138
ads.sor@terra.com.br
secretariaads@uol.com.br
• ASSODIBAR - ASSOCIACAO DE
DIABETICOS DE BARBACENA
Padre Cunha - Barbacena - MG
Fone: (32) 3331-2203
assodibar@barbacena.com.br
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• APAD - ASSOCIACAO PARANAENSE
DE DIABETES JUVENIL
Vila Isabel - Curitiba – PR
Fone:(41) 3244-7711 / (41) 8469-3200
apad@apad.org.br / gerencia@apad.org.br
• ADIM - ASSOCIAÇAO DE
DIABÉTICOS DE MARINGA
Jd Diamante - Maringá - PR
Fone: (44) 3031-0448
adimga@hotmail.com.br
• ADVALI - ASSOCIACAO DE
DIABETES DO VALE DO ITAJAI
Centro - Blumenau - SC
Fone: (47) 3322-2604 - advali@pop.com.br
• ICD - INSTITUTO DA CRIANCA
COM DIABETES
Cristo Redentor - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3362-7371 / (51) 3341-2662
icd@ghc.com.br
• ARAD - ASSOCIAÇÃO RIO GRANDENSE
DE APOIO AO DIABÉTICO
Mauá - Novo Hamburgo - RS
Fone: (51) 3593-5864 - rosana.b@hotmail.com

REGIÃO NORDESTE
AMAD 1 – ASSOCIAÇÃO
MARANHENSE DO DIABÉTICO TIPO 1
São Luiz - MA
Fone: (98) 3227-1580 ailamaria@superig.com.br
• ADIP - ASSOCIAÇÃO DOS
DIABETICOS DO PIAUI
Centro - Teresina - PI
Fone: (86) 3217-3879 / (86) 9982-5150
adipiaui@gmail.com
• AAAHD – ASSOCIAÇÃO ALAGOANA DE
ASSISTENCIA AO HIPERTENSO E AO DIABÉTICO
Maceió - AL
Fone: (82) 9603-3493 - aaahd_@hotmail.com
• ACAD - ASSOCIACAO CONQUISTENSE
DE APOIO AO DIABETICO
Centro - Vitória da Conquista – BA
Fone: (77) 3087- 4649 / (77) 8854-4779 / (77) 88518495 - rose_acad@hotmail.com
REGIÃO CENTRO-OESTE
• ADISGO - ASSOCIAÇÃO DE
DIABETES DO SUDESTE GOIANO
Mãe de Deus - Catalão - GO
Fone: (64) 3441-4035 - adisgo@wgo.com.br
• ADB - ASSOCIACAO DE
DIABÉTICOS DE BRASILIA
Brasília-DF
Fone: (61) 3244-2129 / adbbrasilia@gmail.com

Comprando em nossa farmácia, você permite que a ADJ promova atividades
gratuitas, beneficiando as pessoas com diabetes e seus familiares.

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

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

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

Nosso Trabalho

Política e Ação

Um ano novo para compartilhar com você
Mais um ano se inicia e queremos estar ao seu lado na busca de uma melhor qualidade de vida. A programação de atividades da ADJ
Diabetes Brasil inclui as atividades e os serviços tradicionais, especialmente elaborados pela equipe multiprofissional para você que
tem diabetes. E o melhor... Tudo gratuito para você!!! São:
• Atendimentos individuais de nutrição,
enfermagem, farmácia e psicologia
• Atendimento jurídico em diabetes
• Café com o doutor
• Dia a dia com diabetes
• Grupos de apoio para crianças e pais,
adolescentes, jovens e adultos

• Arte terapia
• Mapas de conversação em diabetes
• Odontologia preventiva
• Orientação em atividade física
• Palestras de Contagem de
Carboidratos

Para aqueles que não tem diabetes a ADJ preparou uma
novidade a palestra Pré Diabetes.
Ministrada para aqueles que fazem parte do grupo de risco de
desenvolver o diabetes tipo 2, ou seja, se você está acima do
peso, é sedentário, tem parentes com diabetes e/ou apresenta

• Palestras Educativas
• Palestra sobre Bomba de
infusão de insulina
• Podologia
• Testes de glicemia

glicemias alteradas você pode participar.
É um bate papo com especialistas em diabetes de diferentes
áreas da saúde que vão lhe dar dicas de como prevenir e
retardar o aparecimento de diabetes tipo 2.
Venha nos conhecer!!!

Ligue já e faça a sua inscrição: (11) 3675-3266 Ramal 11.

Advocacy

Programa I Encontro Nacional de Jovens e Adultos
com Diabetes começa em abril
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
A ADJ lança o Programa I Encontro Nacional de Jovens e Adultos
com Diabetes. A iniciativa consiste em formar uma rede de 30
líderes em diabetes. O projeto possui duas fases, a primeira terá
um encontro presencial em abril para capacitar os participantes, e
a segunda fase será composta por encontros virtuais mensais
para que os mesmos continuem a receber o conhecimento e
sejam motivados a realizarem iniciativas tanto locais como
nacionais para melhoria do tratamento do diabetes no Brasil.
O objetivo é 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.
As pessoas com diabetes tipo 1 ou 2 escolhidos passam por um
processo seletivo, que começou com a recomendação da
associação, o envio do currículo e de materiais, que mostraram o
engajamento pessoal com relação ao diabetes e por último, a
entrevista. Entre os temas que serão abordados no encontro,
estão: Panorama do diabetes no país, Últimas tecnologias, O
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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.
A jornalista e coordenadora do projeto, Vanessa Pirolo, relata
quais serão os resultados alcançados: “promover a geração de
matérias em diversas mídias antes e após o encontro;
implantação de uma rede de mobilização social para compartilhar
boas práticas; integração do grupo que reportará iniciativas e
projetos em suas respectivas associações; estimular a
participação dos jovens em encontros com o governo; promover
melhor acesso aos medicamentos e insumos; fortalecimento
institucional e promoção da sustentabilidade das associações”.
“Dessa forma, se unirmos forças, com certeza seremos ouvidos
tanto pelo poder público como pela sociedade e, assim, serão
sensibilizados a promover iniciativas para melhorar o tratamento
do diabetes no país, o que mudará a realidade de boa parte dos
milhões de brasileiros com diabetes”, complementa Vanessa.

Petição pública solicita insulinas
melhores para crianças e adolescentes
com diabetes no Brasil
Você também pode ajudar!!!
Vocês sabem que a grande maioria dos pacientes com
diabetes tipo 1, atendidos no sistema de saúde pública do
Brasil, tem disponível apenas as insulinas humanas NPH e
regular? Pois é, ainda cobrem as refeições com a insulina
humana regular que precisa ser administrada entre 1 hora a 30
minutos antes das refeições e tem uma duração de ação de 5 a
8 intermináveis horas. Por estes motivos é difícil ter um
controle adequado do diabetes e escapar das hipoglicemias
noturnas e graves que são mais comuns com o uso destas
insulinas, quando comparada às insulinas análogas
ultrarrápidas (asparte, glulisina e lispro).
Elaboramos uma petição pública cujos autores são
associações de pacientes (ADJ, ANAD e FENAD) e
sociedades médicas e de profissionais de saúde (SBD, SBEM
e SBP), solicitando a incorporação da insulina análoga
ultrarrápida para crianças e adolescentes (< 19 anos de idade)
com diabetes, visando principalmente as crianças e os
adolescentes acompanhados pelo SUS, mas dando acesso a
todos os usuários de insulina com idade inferior a 19 anos. A
indicação deste sub-grupo de pacientes deve-se ao fato de ser
prioridade em saúde pública e por isto, ficar difícil negar a
solicitação. A indicação da insulina análoga ultrarrápida devese ao fato de termos comprovações científicas robustas da sua
eficácia; a longa experiência clínica com mais de 20 anos de

mercado; ter o seu custo mais baixo e, portanto, acessível para
aquisição pelo Ministério da Saúde e, principalmente, porque
hoje não se concebe tratar pacientes com diabetes tipo 1 com a
insulina humana regular. Este é apenas o primeiro passo a ser
dado na evolução do tratamento daqueles que fazem uso das
insulinas humanas. Pretendemos seguir incorporando outros
grupos de pacientes e atendendo outras necessidades dos
pacientes em insulinoterapia. O Governo não tem como negar
esta solicitação que é plausível e factível e nós daremos o
primeiro passo.
Também tenho diabetes, como vocês. Espero no próximo ano
completar 40 anos com diabetes. Acho que seria justo que eu
tivesse meu tratamento provido pela saúde pública que pode
ter prejuízos maiores, caso eu venha a ter complicações no
futuro. Mas, não consigo pensar neste benefício para mim,
quando sei que a grande maioria das pessoas com diabetes do
Brasil não tem os medicamentos e insumos adequados às suas
necessidades.
Ajude-nos a dar o primeiro passo para a melhora do tratamento
com insulinas no Brasil, assinando a nossa petição.
Muito obrigada!
Drª Karla Melo
Coordenadora do Departamento de Saúde
Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes

Você pode:
• assinar a nossa petição no site da ADJ Diabetes Brasil - www.adj.org.br
• retirar o formulário para coleta de assinaturas na recepção da sede da ADJ
• solicitar pelo e-mail revistaadj@adj.org.br

Você e seus amigos podem ajudar a melhorar o tratamento
das crianças e adolescentes com diabetes.
Participe!!!
Revista Jeito de Viver 07

Nossas Notícias

Pacote educativo do programa Kids
pode ser baixado na internet

A importância da identificação das pessoas com diabetes
Pulseiras, colares, carteirinhas, pen drives... Seja
qual for a sua preferência leve ela sempre com
você.

Desde o início do “Kids & Diabetes in Schools”, em janeiro de 2014, até o
fechamento desta edição da Revista Jeito de Viver, a equipe do
programa desenvolveu o trabalho em 13 escolas das redes pública e
particular, atendendo 9.171 alunos e treinando 213 profissionais.
No Brasil, o programa Kids foi desenvolvido e coordenado pela ADJ, em
parceria com a International Diabetes Federation (IDF). Além do Brasil,
este programa também acontece na Índia. Os dois países foram
escolhidos para realizar o Kids pela alta incidência do diagnóstico de
diabetes em sua população, alto impacto econômico no sistema de
saúde e a falta de consciência sobre diagnóstico e tratamento que são
nocivos a qualidade de vida destas pessoas, gerando alto impacto
social, psíquico e biológico. Ele será aplicado, pela ADJ, em mais duas
escolas que já foram selecionadas.

Os pacotes estão divididos em 4 módulos:
Pacote Educativo 1: Equipe da Escola
Pacote Educativo 2: Familiares de alunos com Diabetes
Pacote Educativo 3: Alunos
Pacote Educativo 4: Familiares de alunos
Realize seu cadastro para ter acesso aos 4 pacotes educativos.

Uma das formas encontradas para identificação
que hoje tem sido utilizadas pelas pessoas com
diabetes é a tatuagem. No mês de novembro, a agência
Newstyle, com a ADJ, lançaram a campanha Identiarte que
buscava chamar a atenção da comunidade em geral para a
doença e acima de tudo estimular que as pessoas com diabetes
aceitassem sua condição e se identificassem.
Durante a campanha candidatos com diabetes foram

Se você ficou interessado em conhecer o Kids, o programa oferece
materiais educativos gratuitamente para diferentes países. No site da
International Diabetes Federation (IDF) www.idf.org/education/kids
existe um cadastro para ser feito e ter acesso aos pacotes.
O objetivo deste pacote educativo é orientar sobre diabetes para
diferentes públicos.

Aguarde as próximas edições do Educando Educadores
Por Vanessa Pirolo
Em novembro, a ADJ, em parceria com a SBD e apoio da IDF
SACA, realizou a 27ª edição do Curso de Qualificação de
Profissionais de Saúde em Educação em Diabetes, do Projeto
Educando Educadores, em Goiânia. Foi uma das edições mais
importantes, pois selou uma parceria com a Secretaria de Estado
de Saúde de Goiás. A iniciativa partiu da Secretaria para treinar
profissionais do Hiperdia de 27 municípios do estado. Esta ação
foi especial, pois focou nos municípios que apresentavam os
piores resultados na atenção ao diabetes e hipertensão.

Uma coisa é certa, a identificação de que uma
pessoa tem diabetes pode ser o ponto essencial
para um socorro adequado.
Se você tem diabetes, sabe da importância de
informar os profissionais de saúde, que irão lhe
atender em uma situação de emergência, de que
você tem diabetes para que sejam tomadas as
providências adequadas. Mas nem sempre isto é
possível. Por vezes em crises severas de hipo ou
hiperglicemia a pessoa perde a consciência.
Então muitos profissionais de saúde em situações
assim, procuram no paciente e em seus pertences
sinais ou objetos que indiquem a existência de
qualquer problema de saúde.

pacientes, bem como os riscos das complicações do diabetes em
geral. “Se tivermos mais parcerias públicas como esta em outros
estados, temos a certeza de que qualificaremos profissionais,
que atuam com populações de baixa renda e pouco acesso à
educação em diabetes, para desenvolverem posturas e ações
educativas, que beneficiarão pacientes, familiares e cuidadores
em geral. Desta forma, todos terão mais condições para aderir ao
tratamento e alcançar um melhor controle da glicemia, o que
repercutirá em mais qualidade de vida”, relata Graça Camara,
coordenadora do Educando Educadores.

Assim, os 60 profissionais, que participaram da iniciativa,
deverão replicar o conhecimento entre seus colegas nos seus
locais de trabalho, além de implantar programas de educação em
diabetes elaborados com a supervisão da equipe de
profissionais, que ministrou o Curso e pela coordenação do
Hiperdia de Goiás. Consequentemente, a população será melhor
atendida, devendo diminuir os custos com internações de

Por isso, fique ligado no site da ADJ (www.adj.org.br) para saber sobre as próximas edições de 2015!

FARMACÊUTICOS - AGUARDEM !!! VEM AI O APRIFARMA 2015

selecionados para fazerem sua tatuagem de
identificação no renomado estúdio Led´s Tattoo,
parceiro do projeto. Após as tatuagens os participantes
gravaram vídeos motivacionais, relatando suas
experiências.
O jovem Paulo de Tarso usa uma corrente. Ele que tem
diabetes tipo 1 há 16 anos sempre leva em seu pescoço
um colar com os dizeres "Paulo de Tarso - DIABÉTICO Contato: Rafaela (telefone da esposa)". Ele começou a
usar o acessório desde 2013. “Usar uma identificação de
que eu tenho diabetes é importante porque se alguma
coisa acontecer comigo e estiver na rua, por exemplo,
onde ninguém me conhece, precisam saber que sou
portador de diabetes, afinal, caso eu vá parar em um
hospital e esteja inconsciente,
saberão o que fazer e a quem
procurar. Além do colar, também
deixo na carteira junto com meus
documentos uma carteirinha de
identificação informando que sou
portador de diabetes” reforça ele.
Independente de qual seja a escolha uma
coisa é certa sua identificação é sua
segurança.

Ator global e artista plástico movimentam a sede da ADJ
A sede da ADJ esteve agitada como nunca. O evento “Vivendo Bem
com Diabetes” aconteceu no dia 28 de novembro, em parceria com a
BD, na sede da associação. Foram 36 associados de diversas idades
que divididos em duas turmas puderam refletir como é possível ter
uma vida saudável com diabetes em meio a uma oficina de pintura
com o artista plástico Otoni Gali Rosa. Os resultados foram
surpreendentes. Uma obra mais bonita do que a outra. Cada um dos
participantes elaborou uma tela que foi fotografada e fará parte da
embalagem das caixinhas das agulhas BD PentaPoint.
Além da aula de pintura que fez com que os associados descobrissem
o artista que existe dentro de si, todos puderam conhecer e trocar
experiências com o ator global José Loreto, estrelando atualmente na
novela Boogie Oogie, que tem diabetes tipo 1 há 16 anos.
Loreto é um exemplo de dedicação. Apesar do corre corre das
gravações ele cuida de sua alimentação, pratica exercícios
diariamente e faz testes e aplicações de insulina várias vezes ao dia.
E confessa: “Levo sempre em meu bolso jujubas para eventuais crises
de hipoglicemia.” Ouvir uma pessoa de tanto destaque dar seu
depoimento de como lida com o diabetes certamente serviu de
estímulo para muitos associados que agora buscam ainda mais
melhorar sua qualidade de vida.
Para este evento a ADJ contou com o patrocínio exclusivo da empresa Becton Dickinson.
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Nossos Destaques

Dia Mundial do Diabetes 12 milhões
de pessoas tem diabetes no Brasil

Mais um ano prestando serviços gratuitos aos paulistas
14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Associações, grupos e pessoas de
todo o mundo realizam campanhas para chamar atenção a este mal que é hoje uma
pandemia.
Mas como em todos os anos, a ADJ não se prende a esta data para realizar suas
campanhas. Foram quase 20 dias, invadindo a cidade com o círculo azul do diabetes
e campanhas de alerta, principalmente o tipo 2, que ainda hoje tem diagnóstico
tardio.

10%

tem diabetes tipo 1

90%

tem diabetes tipo 2

Tudo começou no dia 1º de novembro com o Café da Manhã Saudável para o Grupo
de crianças com diabetes e pais na sede da ADJ, seguido pelo Piquenique Saudável
com o Grupo de jovens maiores de 18 anos, no Parque da Água Branca e Chá da
Tarde Saudável com o Grupo de adultos, também na sede da associação. Em 8 de
novembro a ADJ esteve no Rotary Day no Campo de Marte com Palestra sobre
Alimentação Saudável. Campanhas de alerta com testes de glicemia gratuitos e
orientação em diabetes aconteceram de 8 a 18 de novembro no Continental
Shopping, Metrô Sé, Metrô Luz e Metrô Brás.

Foram realizados 8.980 testes de glicemia:

Metade das pessoas que tem
diabetes tipo 2 desconhecem ter
a doença. Só descobrem após
adquirirem alguma complicação
Realização

Apoio

Patrocínio

88,9% dos testes de glicemia apresentaram valores dentro do esperado
11,1% dos testes de glicemia com resultados acima dos
valores recomendados de 140mg/dL pós prandial
Das pessoas que apresentaram glicemias alteradas:
40% tem diagnóstico de diabetes
60% relatam não ter diagnóstico de diabetes
Todas as pessoas que apresentaram glicemias com resultado
acima do esperado receberam orientação em diabetes.

A campanha da ADJ pelo Dia Mundial do Diabetes teve destaque na grande
imprensa. Foram diversos veículos de comunicação entre eles: TV Globo –
SPTV e Fantástico, SBT, TV Record, TV Bandeirantes - Jornal da Band e
Café com Jornal, TV Gazeta - Programa Revista da Cidade, Rede TV, TV
Câmara, RIT TV, Rádio Capital, Rádio Iguatemi, Rádio Jovem Pan, Rádio
CBN, Rádio Gazeta, Jornal O Estado de S. Paulo, Jornal Diário de S. Paulo
e Guia da Farmácia. E nos portais: Portal G1, Portal R7, Portal Terra, Portal
IG, Dia Mundial do Diabetes (SBD), Portal da Saúde, Abradilan, Diabetenet,
Hospitais Brasil, Segs, Portal do Voluntário, Dikajob, Pauta Social, SindHosp
e Convivência com Diabetes.
A ADJ Diabetes Brasil só consegue realizar este importante trabalho de
prestação de serviço a população graças aos seus patrocinadores e
apoiadores e ao árduo trabalho de sua equipe de colaboradores e
voluntários.
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Campanhas exclusivas também
fazem parte do Dia Mundial
Com foco no grande público que utiliza o transporte
metroviário da cidade, a ADJ realizou com o patrocínio
exclusivo da empresa Novo Nordisk uma ação de quatro dias
nas estações Luz e Sé.
Todos aqueles que apresentaram resultados acima do
esperado também receberam orientação em diabetes pelos
educadores da ADJ.
Além das ações no Metrô, o mesmo trabalho foi oferecido aos
freqüentadores do edifício New York, onde está localizado o
escritório da empresa.
Revista Jeito de Viver 11

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

ROCHE
ACTIVE
Caixa com 50 tiras
por R$ 79,00
PERFORMA
Caixa com 50 tiras
por R$ 89,00

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

Termômetro
Digital
Compacto
R$ 9,90

Focando no Diabetes

Você sabe o que é a cetoacidose?
Se você tem diabetes, com certeza já ouviu este termo por aí. Mas você sabe o que é a cetoacidose diabética, suas
causas, seus sintomas e quais os males esta alteração pode trazer para você?
A Revista Jeito de Viver foi buscar as respostas.
Acompanhe a entrevista que realizamos com a
endocrinologista e diretora científica da ADJ,
Dra. Denise Reis Franco.
Revista Jeito de Viver: O que é a cetoacidose?
Dra. Denise: É um quadro de acidose grave que
frequentemente se desenvolve durante um período
prolongado de glicemia elevada (hiperglicemia) associado a
uma deficiência profunda de insulina. Quando não tem insulina o
corpo utiliza outras fontes de energia que não o açúcar para obter energia como a
quebra das gorduras (lipólise). A lipólise favorece o aparecimento dos corpos
cetonicos que acidificam o sangue levando a cetoacidose. A redução dos níveis de
insulina leva a um aumento na secreção do glucagon, hormônio que eleva a glicose.
A glicose elevada deixa o sangue mais concentrado e o corpo mais
desidratado. O corpo tenta reduzir a concentração de glicose eliminando-a
através dos rins. E ai o organismo fica desidratado. A cetoacidose pode ser a
primeira manifestação do diabetes tipo 1.

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

Revista Jeito de Viver: A cetoacidose acomete pessoas com diabetes tipos 1 e 2?
Dra. Denise: Os quadros mais comuns são entre as pessoas com diabetes tipo 1,
mas também ocorre em pacientes com tipo 2 onde não há reserva de insulina.
Revista Jeito de Viver: Como sair do quadro de cetoacidose?
Dra. Denise: A cetoacidose leve pode ser tratada fora de unidade intensiva, se tiver
acompanhamento. São necessários hidratação, insulinoterapia e correção de
possíveis anormalidades dos eletrólitos, além de buscar as causas da
decompensação. Tanto a leve como moderada ou grave devem ser
encaminhadas para o hospital.

Os sintomas
começam pelo
Revista Jeito de Viver: Quais são as causas da cetoacidose?
Revista Jeito de Viver: É possível prevenir a cetoacidose?
quadro de
Dra. Denise: Os principais fatores precipitantes da cetoacidose
Dra. Denise: Em algumas situações antes de apresentar o quadro de
descompensação do cetoacidose o paciente pode passar pela fase de cetose, onde ainda
diabética são:
• Omissão da insulinoterapia
não esta estabelecida a cetoacidose. Nessa situação em que a glicemia
diabetes como fazer permanece
• Infecções
elevada por hora ou dias e ainda não estão associados os
• Situações de estresse de maneira mais aguda como pancreatite
muito xixi, comer sintomas de taquicardia ou respiração rápida podemos aumentar a
• Uso de medicamentos como os corticoides
hidratação e aumentar a quantidade de insulina. Em pacientes em uso
muito, beber muita de
• Situação de interrupção do aporte de insulina, por exemplo, como a
bomba de insulina diante de uma situação de hiperglicemia devem
obstrução da cânula do conjunto de infusão da bomba de insulina ou
fazer
o teste de cetona e se positiva administrar um bolus de insulina de
agua e muito
término da insulina na bomba, ficar muito tempo com a bomba de insulina
ação ultra-rápida com seringa (ou caneta), e trocar o cateter.
cansaço
desconectada. Situações que quando os pacientes foram bem treinados
podem ser evitadas.
• Transtornos alimentares

ABBOTT

como fazer muito xixi, comer muito, beber muita agua e muito cansaço. Com a
evolução, existe redução na fome, além de náuseas e vômitos, que podem agravar
a desidratação. Dor de cabeça, mal-estar, formigamentos e dor abdominal podem
estar presentes e com a progressão do quadro pode ocorrer alteração do nível de
consciência e coma. A pessoa com diabetes aparenta estar desidratada, apresenta
batimentos cardíacos elevados, hálito de maçã podre (cetonico) e alteração da
respiração, que fica mais rápida.

Revista Jeito de Viver: Como é diagnosticada?
Dra. Denise: O diagnóstico é feito com base em sintomas clínicos e de história
médica associados a alguns exames de laboratório como glicemia acima de 250
mg/dl, elevação de ácidos no sangue e urina.
Revista Jeito de Viver: Existem aparelhos “caseiros” para identificar a
cetoacidose?
Dra. Denise: Sim, existem aparelhos para dosar a cetona no sangue e podem ser
adquiridas as tiras reagentes para eles, assim como existem também tiras regentes
para dosar a cetona na urina.
Revista Jeito de Viver: Quais os sintomas?
Dra. Denise: Os sintomas começam pelo quadro de descompensação do diabetes

Revista Jeito de Viver: Quais os riscos durante o quadro de cetoacidose?
Dra. Denise: Os riscos mais comuns são as descompensações como a
hipoglicemia (baixa taxa de açúcar no sangue), a hipocalemia (queda nos níveis de
potássio) e a hiperglicemia (alta taxa de açúcar no sangue). Todos estes riscos
podem ser evitados, durante o tratamento
da cetoacidose, em terapia intensiva.

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

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

Creme Para
Mãos Luvas de
Silicone 60g
R$ 16,90

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

Temos também creme para
calcanhares e outros.

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

Caixa com 25 tiras
R$ 39,90

FEET SPA MEIAS
ANTIBOLHAS
Feminina e
Masculina
Vários Modelos
R$ 18,90 cada

Fica a dica da Dra. Denise: “Ao estar
com a glicemia elevada por muitos dias
seguidos, sem causa aparente, e você já
apresenta algum dos sintomas já
descritos, vale procurar seu médico.
Aumente a hidratação, monitore mais
frequentemente sua glicemia e não
esqueça sua insulina.”

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

Promoção Válida até 30/06/2015,
ou enquanto durar o estoque

Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo
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Promoção Válida até 30/06/2015,
ou enquanto durar o estoque.

A
I
C
Á
M
R
A
F
DELAKASA
Cocada com
Maracujá
200g - R$ 7,90

Leite Condensado
200g - R$ 7,90

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

Bio Fruti Smoothie
260g - Vários Sabores
- R$ 9,50 cada

DOCE DA
MONTANHA
Extremo Caramelo de
Leite - 100g - R$ 6,90

Sete Pecados
Bombons Diet Caixa com 7
unidades de 32g
R$ 22,50 a caixa

DOCE DA
MONTANHA
Paixão Diet - Brigadeiro de
Colher 220g - R$ 13,90
Purê de Banana Verde
200g - R$ 10,90

Encanto Pé de Moça
Diet - 20g - R$ 1,90

QUEENSBERRY
Geléia 100% 250g
Vários Sabores
R$ 12,90 cada

Geléia Diet 280g
Vários Sabores
R$ 12,90 cada

Seus Direitos

Minha História

Bombas de infusão
de insulina:
garantias e direito
do consumidor
No Brasil há duas marcas comercializadas de bomba de infusão de insulina,
cada uma com características próprias e que devem ser indicadas, pelo
médico, de acordo com o perfil de cada paciente.
As bombas de infusão de insulina, em média, possuem um prazo de validade
de 04 anos e muitas pessoas questionam o que devem fazer em caso de
defeitos que as mesmas possam apresentar, sejam defeitos externos ou
internos.
A pessoa que utiliza a bomba de infusão de insulina é um consumidor e como
tal deve ter seus direitos garantidos, que vem previstos no CDC - Código de
Defesa do Consumidor.
A orientação para o consumidor é que entre em contato imediatamente com o
SAC dos fabricantes e comunique os defeitos apresentados e solicite quais
serão as providências que o fabricante irá apresentar, uma vez que quem
utiliza tais equipamentos depende deles para a sua infusão continua de
insulina diária. É importante solicitar o número do protocolo do atendimento e
o prazo para resposta.
Independente do problema que a bomba de infusão de insulina apresente, o
consumidor tem direito a reparação dentro do prazo de garantia do produto.
Exercite seus direitos.

Uma menina com uma

rotina repleta de atividades
Muita gente só conhece a esgrima
pelos filmes. No Brasil, este esporte
começou a ser praticado ainda no
período imperial, onde foi estabelecido
regimentalmente para os cursos de
Infantaria e Cavalaria da Escola Militar.
Hoje em dia, existe apenas a esgrima
esportiva que é dividida em três
diferentes tipos de armas: espada,
florete e sabre, representando os
antigos armamentos utilizados em
combate e treino.
Mas aí você se pergunta: Qual a
relação deste antigo esporte com a
seção minha vida da Revista Jeito de
Viver?
Pois bem, nós encontramos entre os
nossos associados um exemplo de
vida.
Beatriz Gualdani de Vasconcelos é uma
guerreira mirim. E foi a curiosidade que
levou a menina a praticar esgrima.
Com nove anos de idade e diabetes
desde os cinco, a associada da ADJ se
empolgou desde as primeiras aulas.
Mesmo com pouco tempo de pratica,

Beatriz mostrou que está no caminho
certo. Já participou de dois torneios
infantis e um campeonato. “Ganhei em
primeiro lugar em todas as
competições,” exalta. Nas disputas
participaram crianças de várias escolas
de São Paulo.
Beatriz pratica esgrima uma vez por
semana com crianças de oito a doze
anos, na Escola de Esgrima Abel
Melian.
A rotina com o diabetes é a mesma
seguida por qualquer pessoa, testes de
glicemia, aplicações de insulina,
alimentação balanceada, etc. E nos
dias em que treina esgrima tudo segue
normalmente.
“A única mudança que eu sinto e que é
muito boa é a melhora no meu controle
glicêmico. Nunca tive hipoglicemias
durante os treinos. Faço um lanchinho
antes da esgrima e tenho sempre bala
comigo para se precisar,” diz.
Beatriz não tem parada. É determinada
e focada em tudo o que faz. Praticou
seis anos de natação. Hoje, além da

esgrima ela pratica educação física na
escola e estuda piano há quatro anos.
“Eu também gosto muito de jogos
eletrônicos, de andar de patins e bike,
de cantar e de ler,” confessa.
Para quem ficou entusiasmado com a
força e determinação de Bia, ela deixa
um recado: “O diabetes não impede
que eu faça o que tenho vontade.
Mesmo eu tendo diabetes eu posso
fazer tudo que quiser. No começo era
meio difícil porque eu não estava
acostumada a fazer teste e tudo mais.
Mas hoje já tiro de letra. Tudo faz parte
do meu dia a dia. Me acostumei e
percebi que agora sim tenho uma
alimentação muito mais saudável.”

E lembre-se ao perceber que seu equipamento está com problema de
funcionamento, entre em contato imediatamente com seu médico para que
ele possa prescrever uma nova forma de tratamento.

A ADJ tem um serviço gratuito de orientação jurídica
em diabetes, o ADJJur.
Ligue para nós e agende um horário para conversar
com os nossos advogados voluntários.

Fone: (11) 3675-3266 Ramal 11
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

Colaboração: Ione Taiar Fucs, advogada e coordenadora do ADJJur

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

Promoção Válida até 30/06/2015,
ou enquanto durar o estoque.
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Viver a Vida

HPV pode não dar sinais,
mas requer atenção especial
Estimativas apontam que 1.900.000 pessoas tenham verrugas genitais.
Cerca de 17.000 casos de câncer de colo de útero ocorrem
anualmente.
A principal causa destes casos é a contaminação por HPV
(Papiloma Vírus Humano).
O problema é que grande parcela da população
desconhece ter tido contato com o vírus em algum
momento de suas vidas.
Os dados são alarmantes. Estamos falando de 80% da
população brasileira.
Segundo a Dra. Marcia Fuzaro Terra Cardial,
ginecologista, tanto homens como mulheres
podem apresentar verrugas assim como
lesões precursoras de câncer, podendo ele ser
de colo de útero, da vagina, mas também do
pênis, da orofaringe e do ânus.

“O tratamento pode ser feito retirando a lesão ou área
comprometida com cirurgia, ou destruindo o tecido com
laser ou com uso de medicamentos ou cremes que
provocam um tipo de "queimadura" a depender do grau de
extensão da lesão e também do órgão comprometido,”
explica o ginecologista e obstetra, membro do conselho
consultivo da ADJ, Dr. Mauro Sancovski.
Se não diagnosticado e tratado adequadamente o HPV
pode acarretar em sérias consequências. “Se for uma
lesão precursora, pode progredir para o câncer genital. E
se for verruga, pode crescer e se estender
para outros órgãos. Como em muitos
casos também, pode não determinar
nada,” informa Dra. Marcia.

Tanto homens
como mulheres
podem apresentar
verrugas assim
como lesões
precursoras de
câncer

“Transmitido pelo contato direto pele - pele ou
pele – mucosa, o HPV pode causar verruga que
pode ser sensível ao tato ou visível, mas
também pode ser silencioso e somente
detectado pelos exames de rotina e pelo exame de
Papanicolau. Por isso é muito importante realizar os
exames periodicamente,” explica Dra. Marcia. E
acrescenta: “Geralmente as pessoas descobrem ter o
HPV quando fazem seus exames periódicos e prevenção
de câncer, uma vez que nem sempre é visível, como nas
formas de verrugas.”

A palavra de ordem é a prevenção. “Os
exames preventivos detectam o vírus e as
lesões passíveis de tratamento, mas são
as vacinas que estimulam o organismo a
reagir produzindo anticorpos contra o
vírus HPV. Porém a prevenção deve
começar muito antes. O uso de
preservativo também é uma forma que
diminui, em muitos casos, a transmissão,” fala a médica.

Atualmente o governo fornece vacina contra o HPV para
meninas entre 11 e 13 anos de idade, uma vez que o
organismo do adolescente reage produzindo mais
intensamente os anticorpos contra o vírus se comparado
aos adultos.

que já tiveram HPV podem se beneficiar ao se vacinarem:
“Assim eles podem ser protegidos de outros tipos que não
entraram em contato ou mesmo adquirir anticorpos que a
infecção natural não é capaz de produzir. No caso dos
adultos é recomendável a prescrição médica.”
De acordo com o Dr. Mauro Sancovski, pessoas com
diabetes tem imunidade diminuída e podem ter mais
persistência e retorno da infecção adquirida
anteriormente: “Desta forma as recidivas podem ser mais
frequentes, quando não tratadas completamente.
Entretanto, isto não significa obrigatoriamente que quem
tem diabetes esteja mais propenso a se infectar.” Vale
ressaltar que a infecção por HPV não altera a glicemia,
pois ela não faz viremia, ou seja, não vai para “o sangue e
não altera o metabolismo da glicose,” ressalta a
ginecologista.
Dra. Marcia Cardial lembra que a lesão que o HPV causa
pode ser curada. Mas pede a sua atenção: “O vírus,
entretanto, tem seu ciclo e pode custar para ser eliminado
pelo sistema imune ou pode, na minoria dos casos,
persistir no organismo mesmo sem lesão.”

Atualmente o governo fornece
vacina contra o HPV para meninas
entre 11 e 13 anos de idade.

Então não
esqueça: mesmo
sem sinais, em
sua próxima
visita ao
especialista, peça
que ele solicite
os exames de
HPV.
Colaboração:

A ginecologista diz ainda que além da citologia (exame
chamado de Papanicolau – que consiste em uma coleta de
material pela vagina), o diagnóstico também pode ser
dado pela colposcopia, que é um exame que permite
visibilizar o colo, vagina e vulva com aumento. Teste DNA
HPV e biópsia com exame anatomopatológico são outras
opções.
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Dra. Márcia explica que adultos com vida sexual ativa ou

Dra. Marcia Fuzaro
Terra Cardial,
ginecologista e
obstetra

e Dr. Mauro Sancovski,
ginecologista e obstetra,
membro do conselho consultivo
da ADJ Diabetes Brasil
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Mexa-se

Academias oferecem atividades
modernas e motivantes com benefícios
no tratamento do diabetes
Sabemos que praticar atividade física é bom para todos e não nos
cansamos de falar sobre os benefícios físicos, metabólicos e
estéticos das diversas modalidades. Os benefícios gerais são:
melhora da composição corporal (redução de gordura e aumento
da musculatura), melhora dos índices dislipidêmicos (colesterol,
triglicérides), melhora da postura e prevenção das doenças
ósseas, resistência muscular, força e flexibilidade, melhora das
questões psicológicas de autoestima, anti estresse além de trazer
um aspecto atlético e saudável.

Ao praticá-lo você naturalmente entra num programa
individualizado obtendo um alto gasto calórico (emagrece com
eficiência), fortalecendo a musculatura dos membros inferiores e
ganhando uma ótima melhora do condicionamento
cardiorrespiratório, que pode prepará-lo também para outras
atividades. Os exercícios simulam vários tipos de percursos de
bicicleta, como subida e descida de ladeiras e pedaladas no plano,
em paisagens diversas (depende da criatividade do professor). Na
bicicleta existe um graduador de carga, como se fosse uma
bicicleta de corrida comum, onde cada pessoa controla o ritmo de
acordo com a sua resistência. O perfil dessa modalidade é para
aqueles que curtem malhar em grupo e curtindo a seleção de
música de cada professor.
Transport (Eliptical)

No caso das pessoas com diabetes as atividades trazem um gasto
energético superior ao metabolismo de repouso durante a
atividade e posteriormente, modificando a forma de utilização da
glicose por até 24hs. Os exercícios devem fazer parte do
tratamento como um medicamento de uso diário.
Sabemos que mais importante do que quanto se vai fazer, que tipo
de exercício foi escolhido e a intensidade disso é a regularidade
com que se pratica qualquer tipo de exercício.
Então trazemos 5 opções para todos os gostos e benefícios que
fazem o maior sucesso nas academias:
Spinning (Bike Indoor, Cycle Class, Aula de Bike)
O Spinning é uma aula de ciclismo feita em grupo, praticada
inteiramente com a ajuda de uma bicicleta ergométrica
desenhada especialmente para a modalidade que lhe permite
facilmente ajustar a resistência da bicicleta ao seu próprio nível de
treinamento.
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Se a ideia é variar os treinos na academia e não ficar apenas na
esteira ou na bicicleta ergométrica, o Transport, também chamado
de elíptico, pode ser uma ótima alternativa para manter o corpo em
forma. O aparelho ativa principalmente membros inferiores e
estimula movimentos semelhantes aos realizados durante a
corrida, porém sem os impactos das passadas. O perfil já é mais
para aqueles que fazem os treinos individualizados e no seu ritmo.
Como os movimentos incluem a ação de braços e pernas, são
utilizados grandes agrupamentos musculares. Daí uma das
explicações para o intenso consumo calórico. As regiões mais
trabalhadas são quadríceps, posteriores e glúteos.
Zumba
Zumba é uma aula de ginástica dançada inspirada em
movimentos e músicas latinas e internacionais que criam um
sistema padronizado, dinâmico, excitante e alegre. Zumba integra
alguns dos princípios básicos de trabalho cardiovascular, treino
intervalado e de resistência trazendo queima de calorias e os
benefícios cardiovasculares.
Treinamento Funcional
Por definição o treinamento funcional seriam exercícios o mais
parecido possíveis com as condições do seu dia ou do seu esporte
desenvolvendo qualidades físicas não treináveis separadamente
como equilíbrio, propriocepção (capacidade de perceber onde
está cada parte do corpo), muitas vezes utilizando os próprios
materiais e equipamentos do esporte. Descobrimos que este

treinamento traz grandes benefícios estéticos e também para a
saúde e suas variações trazem grandes elementos motivadores e
personalizáveis para cada nível e situação. Quase sem
equipamentos são exercícios na maioria das vezes executados
com apenas o peso do corpo, ou bolas, elásticos, cordas. Tem sido
muito utilizados na preparação individual para todos os esportes.

treino do dia. A montagem do WOD muda de dia para dia, mas
tipicamente inclui uma mistura de exercícios funcionais feitos em
alta intensidade por um período que geralmente varia entre 5 a 20
minutos. A aula tem alto grau de dificuldade e deve ser orientada
por profissionais credenciados como em todas outras
modalidades acima.

Crossfit
O CrossFit é um programa de treinamento de força e
condicionamento físico geral baseado em movimentos funcionais,
feitos em alta intensidade e constantemente variados.
Normalmente esses movimentos se enquadram em três
modalidades: levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica
e condicionamento metabólico ou cardio. O CrossFit é o método
de treinamento que mais cresce atualmente no mundo, por
proporcionar a mais completa adaptação fisiológica possível no
seu praticante, independente da idade ou nível físico do mesmo.
O CrossFit busca desenvolver e melhorar todas as nossas
capacidades físicas, são elas: resistência cardiovascular
(respiratória), resistência muscular, força, flexibilidade, precisão,
potência, agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade. Em um
treino típico de CrossFit, atletas e praticantes irão fazer um
aquecimento, a prática de uma técnica ou segmento de
treinamento de força e depois o WOD (workout of the day), ou

Escolha a sua e divirta-se!!!

Colaboração:
Emerson Bisan, educador físico
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Saúde sem Barreiras

Sócios do Clube de Benefícios ADJ
agora tem descontos em pacotes na TAM Viagens
Além de pagar menos em consultas com médicos e outros
especialistas, receber descontos em academias, drogarias e lojas
virtuais, agora você também vai economizar na hora de se divertir.
A TAM Viagens oferece descontos de até 10% na compra de
pacotes de viagens a lazer nacionais ou internacionais.

Os sócios do Clube de Benefícios ADJ podem
usufruir dos descontos da TAM Viagens na:
• Central de Vendas e Relacionamento:
0300-7720340 ou (11) 3272-2512
• Loja TAM Viagens Bela Cintra: Rua Bela Cintra, 1.157
(Térreo) - Cerqueira César – São Paulo
• Site TAM Viagens - www.tamviagens.com.br
com o promocode ADJTV14 que é exclusivo para a ADJ.

Outra novidade para os sócios do Clube é o Sobrancelha
Design (Unidade Campo Belo), uma ótima oportunidade
para você cuidar ainda mais do seu visual.

Você ficou interessado em receber os descontos e usufruir dos serviços?

Não perca mais tempo seja sócio do Clube de Benefícios ADJ.

Ligue para (11) 3675-3266 Ramal 25 e fale com Telma.
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Clube de

Mais informações em www.adj.org.br/clube

Benefícios

O sangramento anal merece atenção especial
Algumas pessoas podem se sentir constrangidas ao
apresentarem sangramento anal e acabam protelando a visita ao
médico.
Dra. Mara Rita Salum, mestre em Cirurgia do Aparelho
Digestivo pela UNIFESP, membro titular da Sociedade
Brasileira de Coloproctologia e ex-fellow da Cleveland
Clinic Florida explica que o sangramento anal pode
acontecer por exemplo pela presença de fissura anal ou
de hemorroidas e também como sintoma de outras
doenças da região que vão desde a infecção por HPV
(papiloma vírus humano, doença sexualmente
transmissível), até câncer tanto do ânus como do intestino
grosso.
A fissura anal é uma ferida na borda do ânus e que pode ser
aguda ou crônica. É normalmente causada por trauma durante a
evacuação, geralmente quando as fezes estão mais
endurecidas e calibrosas, mas pode acontecer também com o
trauma químico das fezes amolecidas, por exemplo, durante
uma diarréia.
“Quando as fissuras são múltiplas e bem superficiais ao redor do
ânus, pode se suspeitar de infecção por fungo. A manifestação é
de sangramento em muito pequena quantidade, podendo ser
acompanhado de sensação de “assadura” ou prurido local, além
da dor ou incômodo no momento da evacuação,” explica a
médica.
A fissura anal normalmente é diagnosticada através do quadro
clínico de dor às evacuações, que pode persistir por alguns
minutos ou até horas,sangramento vermelho vivo, em pequena
quantidade. O diagnóstico de certeza é feito através do exame
proctológico.
Seu tratamento envolve um conjunto de medidas para criar
condições da cicatrização. “O manejo do bom funcionamento
intestinal é o primeiro passo. A higiene deve ser feita sem o uso
do papel higiênico comum. Deve-se utilizar água, sabonete
neutro ou lenços umedecidos. As pomadas anestésicas de uso
tópico podem colaborar no controle da dor, assim como
analgésicos e anti-espasmódicos. Quando a fissura se torna
crônica, ou seja, com mais de três meses ou quando não
responde a tratamento clínico, pode-se optar por pomadas com
vasodilatodores (isossorbida ou diltiazem) ou aplicação local da
toxina botulínica para causar relaxamento temporário da
musculatura anal. Como última alternativa, indica-se a cirurgia
que consiste na secção parcial da musculatura esfincteriana,
com excelentes resultados quando bem indicada,” relaciona Dra.
Mara. A fissura anal pode cicatrizar completamente ou se tornar
crônica.
No caso das hemorróidas, o sangramento geralmente é de maior
quantidade e indolor.
Hemorroida é uma espécie de “bolsinha” onde o sangue fica
circulando ao redor do ânus, interna e externamente associada a
uma flacidez da camada que recobre o intestino internamente, a
mucosa. Manifesta-se como abaulamento no ânus durante a
evacuação que pode voltar espontaneamente para dentro ou
necessitar de manobras para ajudar. Mesmo sem abaulamentos,
a pessoa pode apresentar sangramento vermelho vivo, sem dor,

durante as evacuações.
Segundo Dra. Mara, as hemorroidas quando são externas
podem sofrer processo de trombose e causar um
abaulamento endurecido e muito doloroso na borda
anal, cuja dor não mantem associação com o ato da
evacuação.
As hemorroidas aparecem com maior frequência em
pessoas que necessitam fazer muito esforço para
evacuar, em mulheres após gestações e em qualquer
pessoa com a predisposição familiar, da sua
constituição.
Seu diagnóstico é feito através de exame realizado em
consultório, sem a necessidade de preparo intestinal ou
sedação. O exame de colonoscopia tem como objetivo estudar o
intestino grosso e não a região anal, portanto não é indicado para
avaliar a suspeita de hemorróidas que podem não ser
visibilizadas.
O tratamento da doença hemorroidária se baseia na
regularização do hábito intestinal, com evacuações sem esforço
e com fezes de aparência homogênea e inteiras e de
consistência pastosa. Além disso, é importante não utilizar papel
para a higiene e sim água ou lenços umedecidos.
“O tratamento definitivo é cirúrgico. No entanto, é possível
conviver com ótima qualidade de vida administrando a presença
das hemorroidas e permanecendo sem sintomas,”.
Ela informa que as pessoas com diabetes estão mais sujeitas a
apresentar fissura anal e hemorróidas pelo fato de nem sempre
terem o funcionamento intestinal saudável. Existe maior
incidência de pessoas constipadas ou com episódios freqüentes
de diarréia na população portadora de diabetes.
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Boa Mesa

Gelado de Manga com Hortelã

Esfiha Integral com Proteína de Soja

Ingredientes

Recheio
Ingredientes

• 700g farinha de trigo branca
• 500g farinha de trigo integral
• 3 colheres (sopa) semente de linhaça
• 1 xícara (chá) óleo
• 15g fermento biológico
seco instantâneo
• 1 colher (sobremesa) sal
• 570ml de água
l:

• 2 xícaras (chá) de proteína
de soja escura e miúda
• 4 tomates médios picados
• 1 cebola média picada
• Caldo de 1 limão médio
• 2 colheres (sopa) óleo
• 1 colher (sopa) rasa
de orégano
• 1/2 xícara (chá)
de salsa picada
• Sal a gosto

Foto: Milton Nespatti
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Recheio
Coloque a proteína de soja em água morna que a
cubra por dez minutos. Escorra a proteína de soja e
esprema. Pique os tomates, a cebola e a salsa.
Coloque os ingredientes numa vasilha e tempere.
Tampe e leve à geladeira, enquanto absorve o
tempero prepare a massa. Quando for utilizar, escorra
o recheio numa peneira para que saia todo o líquido.
Massa
Coloque numa bacia, as farinhas, a linhaça, o
fermento, o sal e misture. Esquente a água sem
deixar ferver e junte aos ingredientes. Coloque o óleo.
Mexa e despeje em uma superfície lisa. Sove até
desgrudar das mãos. Se necessário vá
acrescentando farinha integral ou branca aos poucos.
Continue sovando por uns dez minutos. Não precisa
esperar a massa crescer. Deixe a massa tampada ou
embrulhada em saco transparente para não ressecar.
Abra pequenas porções com o rolo até que fique com
espessura de 1mm. Se preferir, enfarinhe a
superfície.
Corte um círculo do tamanho de 12,5cm, pode utilizar
uma tampa plástica como cortador. Coloque o recheio
ao centro. Una os lados da metade do círculo. Feche
o restante formando um triângulo. Não deixe que o
recheio chegue às bordas para não abrir a massa
enquanto assa. Coloque as esfihas em uma forma
untada com óleo. Leve para assar em forno médio
(180°) até dourar.

Esta esfiha foi inspirada na receita enviada pela associada da ADJ Luz Maria Sanches.

As propriedades nutricionais dos alimentos ricos em fibras
Na receita da esfiha utilizamos alimentos ricos em fibras: farinha de
trigo integral e a semente de linhaça. No processo de digestão esses
alimentos por serem ricos em fibras criam uma barreira no bolo
alimentar, o que torna a liberação de glicose na corrente sanguínea
mais lenta, evitando os picos de glicemia.
A semente de linhaça como um alimento funcional auxilia na
proteção contra o câncer de mama e à saúde dos ossos das
mulheres, isso se deve por uma substância chamada lignana, muito
semelhante ao estrógeno, hormônio feminino. De um modo geral
todas as fibras ajudam no bom funcionamento do intestino e
reduzem os riscos de doenças cardiovasculares.
Para tornar nossa esfiha ainda mais saudável foi utilizada no recheio
a proteína texturizada de soja, popularmente conhecida como carne
de soja. Sua fabricação é dada a partir do grão da soja. Por ser um
alimento de origem vegetal a quantidade de gordura é bem menor
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quando comparada com a carne bovina. Pode ser utilizada também
no preparo de almôndegas, kibes, hamburgues, panquecas, etc. A
proteína texturizada de soja é rica em fibras, ferro e proteínas. Ela
ainda pode ser encontrada em diversos tamanhos e cores,
adequando-se a diversas formas de preparo. Tente fazer uma
deliciosa abobrinha recheada com proteína de soja utilizando o
mesmo recheio da esfiha.
DICA: Para as crianças é uma opção na variedade do cardápio,
para aquelas com mais dificuldades na alimentação. Você irá se
surpreender com a aceitação de toda família.

Colaboração: Carolina
Rodrigues, nutricionista

• 3 mangas médias
• 1 lata creme de leite light

• 1 lata leite condensado diet
• 8 folhinhas hortelã

Foto: Milton Nespatti

Massa
Ingredientes

Deixe reservado um pouco da
manga picada. Bata muito bem no
liquidificador os pedaços
restantes de manga, o creme de
leite, o leite condensado e a
hortelã. Reserve algumas
folhinhas para a decorar a
sobremesa. Em taças individuais
ou em um refratário de vidro,
coloque uma camada do creme
de manga batido, uma camada
das mangas picadas e para
finalizar mais uma camada de
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freezer por aproximadamente 3
horas. Retire 10 minutos antes de
servir e decore com folhinhas de
hortelã.

Estas receitas foram preparadas pela culinarista Maria Aparecida Stellzer de Oliveira, sob a supervisão da nutricionista Carolina Rodrigues

Comer Bem

As propriedades do purê de banana verde
O purê de banana verde como
seu próprio nome indica é uma
massa feita de banana verde
cozida. Sua elaboração pode ser
feita com banana nanica ou
prata.
Segundo a nutricionista
Beatriz Favero Bernardo, o purê
de banana verde tem diversos
benefícios. Ele é rico em
carboidrato, vitamina B6 e potássio.
O purê serve para engrossar receitas como bolos, massas,
pães, patês, sopas, ou seja, em doces ou salgados.
Algumas publicações indicam que o alimento auxilia na
perda de peso. “A massa possui em sua composição o
chamado amido resistente. Ele é o amido de difícil digestão.
Faz com que os outros alimentos que são consumidos em
uma mesma refeição demorem mais para serem
absorvidos, mantendo a sensação de saciedade por mais
tempo,” explica a nutricionista.

Ela explica que além de dar maior saciedade de fato o purê
de banana verde ajuda a emagrecer, pois dificulta a
absorção de gorduras e açúcar.
Mas a nutricionista alerta: “Seu consumo deve ser
associado a uma alimentação saudável e a prática de
atividade física.”
E finaliza: “ O purê de banana verde
não interfere no controle
glicêmico, mas deve ser
consumido em
quantidades
recomendadas pelo
seu nutricionista, de
acordo com o plano
alimentar
individualizado.”
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