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

Começamos 2016. Se, com muita dificuldade, conseguimos
ultrapassar as barreiras criadas pela crise que se instalou em 2015,
precisaremos de muito trabalho e dedicação no corrente ano, pois
nenhum plano para saná-la foi apresentado até o momento em que
redigíamos nossa Revista. Assim, nossos projetos e, principalmente
nossos serviços prestados poderão ser afetados. Dependemos
daqueles que acreditam na ADJ e no que ela faz.
Para que possamos viabilizar não só a Jeito de Viver, nosso meio
escrito de comunicação com a comunidade, mas também a nossa
missão de multiplicar conhecimento em diabetes em nossa sede e
também em locais outros, e nosso projeto primeiro, o acampamento
anual de jovens com diabetes, que existe há 36 anos; precisamos de
você que pode fazer doações no site ou com o boleto da
contribuição anual da ADJ. A sua ajuda é muito importante para nós
e dependemos dela para continuar. A ADJ precisa sobreviver.
Na atual edição preparamos algumas matérias especiais para você
leitor.
Nossa capa traz o tema Insuficiência Cardíaca e Diabetes, com o Dr.
Dirceu Rodrigues Almeida, onde é abordada prevalência,
sintomas, fatores de risco e prevenção. Dra. Denise Reis Franco
explica o Exame para dosagem de insulina e a nutricionista
Carolina Rodrigues expõe como aproveitar os quitutes na praia sem
perder o foco do controle glicêmico.
No capítulo Minha História, o maratonista e preparador físico,
Emerson Bisan, fala da sua experiência na Maratona de Nova
Iorque.

Encontre também orientações sobre os
direitos na área de saúde, em assuntos
jurídicos.
Neste número são apresentados os resultados do
trabalho que a ADJ desenvolveu por ocasião do Dia Mundial do
Diabetes, entre outubro e novembro de 2015.
Como a mais recente novidade, apresentamos o início da
implantação do Toda Saúde na ADJ, pela Holística Sistemas de
Medicina, uma plataforma que permitirá o acompanhamento de cada
um dos associados frequentadores.
Outros destaques do nosso trabalho são as atuações e resultados
do KiDS & Diabetes in Schools, o Programa Nacional de Jovens e
Adultos com Diabetes, atuações na área de Advocacy e a posse da
ADJ no Conselho Nacional de Saúde após estar no Conselho
Estadual de Saúde.
Não esqueça de nossa farmácia, lembre-se, ao utilizá-la, além de
aproveitar as ofertas, você estará colaborando com a ADJ porque
seus recursos revertem automaticamente para as atividades.
Boa leitura.

Carlos José Augusto da Costa
Presidente
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Projeto KiDS apresenta resultados
hábitos de vida saudáveis, como atividades físicas e uma
alimentação adequada.
Hoje, no Brasil, o KiDS disponibiliza para download, o
Pacote Educativo que informa sobre Diabetes nas escolas.
Este está disponível para quatro públicos diferentes:
Alunos, Familiares, Familiares de Alunos com Diabetes e
Equipe das Escolas. O download pode ser feito pelo link:
http://www.idf.org/education/kids
Os treinamentos presenciais do KiDS aconteceram em
quinze escolas de São Paulo e Fortaleza. Foram treinados
quase dez mil alunos, 26 alunos com diabetes tipo 1, 236
pessoas da equipe da escola, e 32 familiares de crianças
com diabetes. Profissionais de órgãos públicos da saúde e
da educação também foram treinados. No decorrer de
2015, aconteceu também, outra etapa do projeto KiDS, a

KiDS Notícias
Kids é apresentado durante o Fórum Nacional de Diabetes
em Brasília
No dia 22 de setembro, a psicóloga da ADJ, Glaucia Margonari
Bechara, e André Leoni, da Sanofi Brasil, estiveram no Fórum
Nacional de Diabetes: Um mal que pode ser evitado, que
aconteceu em Brasília, no Senado.
O objetivo foi apresentar o KiDS, como uma intervenção de
sucesso, enfatizando a necessidade de educação em diabetes
e cuidados a saúde no contexto escolar.
Treinamento do KiDS chega à Porto Alegre
Nos dias 09 e 10 de novembro, a equipe do Projeto KiDS
realizou treinamento para professores de duas escolas
públicas de Porto Alegre (RS), na semana do Dia Mundial do
Diabetes. Foram treinados 31 professores das escolas EMEF
Décio Martins Costa e EMEF Dep. Marcírio Goulart Loureiro,
que juntas reúnem cerca de 1.700 alunos.
A equipe KiDS: Fernanda Castelo Branco (KiDS), Glaucia
Margonari Bechara (KiDS), Dra. Denise Reis Franco (SBD,
ADJ), Rodrigo Ferreira (ICD), Luiz Kitamura (KiDS) e Vanessa
Pirolo (ADJ).

avaliação. Participaram desta as cinco últimas escolas
Alguns levantamentos apontam que, no Brasil, mais de

treinadas na cidade de São Paulo.

50% da população está acima do peso. As crianças
representam 15% aproximadamente, segundo a

Os resultados mostraram que as pessoas da equipe da

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da

escola adquiriram novos conhecimentos sobre o diabetes e

Síndrome Metabólica (ABESO). No Brasil, desde 2013 está

o tratamento, sentiram-se mais confiantes em ajudar um

sendo implementado pela IDF e ADJ Diabetes Brasil, o

aluno com diabetes e que o projeto KiDS promoveu um

KiDS & Diabetes in Schools (KiDS), que

impacto positivo na relação professor-

O desconhecimento aluno e na infra-estrutura da escola.
ambiente escolar seguro e de apoio para
em diabetes pode
crianças com diagnóstico de diabetes tipo 1
Outro dado importante foi que, pessoas da
levar à evasão
e evitar a discriminação, aumentar a
equipe da escola iniciaram suas atividades
escolar
conscientização sobre o diabetes e os benefícios
físicas após o treinamento KiDS. Familiares de
tem os objetivos de promover um

de uma alimentação e hábitos saudáveis entre os

KiDS participa do XX Congresso Sociedade Brasileira de
Diabetes.
Outra atuação da equipe do Projeto KiDS em Porto Alegre foi
durante o XX Congresso da SBD, ocorrido de 11 a 13 de
novembro. Foi ministrada aula para cerca de 100 participantes
sobre “Diabetes nas escolas: Projeto KiDS”, além de stand da
ADJ e do KiDS.

crianças com diabetes relataram que com o Projetos

alunos, além de incentivar pessoas da equipe da escola a

KiDS nas escolas dos seus filhos puderam reforçar e

discutir seus hábitos para controlar sobrepeso e obesidade.

relembrar informações sobre o tratamento, melhoraram

Evento reúne nutricionistas em São Paulo
O evento que aconteceu no dia 28 de novembro, no America
Hall, no Morumbi, enfatizou o projeto KiDS, para um grupo de
30 nutricionistas, como ferramenta diante da necessidade de
educação em diabetes e cuidados a saúde no contexto
escolar. Todos os presentes neste café da manhã, realizado
pela ADJ com o apoio da Sanofi, receberam um exemplar do
livro “Comida que Cuida – O prazer na mesa e na vida de
quem tem diabetes”.

seus conhecimentos para um tratamento mais adequado.
Existe uma falta de conhecimento sobre diabetes no
contexto escolar, isso se torna uma barreira para o

Por Glaucia Margonari Bechara, Psicóloga Clínica, Mestre em

tratamento e favorece o isolamento e a discriminação,

Psicologia da Saúde, Coordenadora e Pesquisadora

podendo em alguns casos levar a criança à evasão escolar.

Responsável do Projeto KiDS & Diabetes in Schools no Brasil e

Do mesmo modo, crianças e adolescentes têm poucos

membro da equipe de educação da ADJ Diabetes Brasil.
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Equipe do KiDS Brasil participa do World Diabetes
Congress
As coordenadoras do projeto KiDS Brasil, Fernanda Castelo
Branco e Glaucia Margonari Bechara e a endocrinologista,
Dra. Denise Reis Franco, participaram do Congresso Mundial
do Diabetes, em Vancouver, CA, de 30 de novembro a 4 de
dezembro, apresentando os resultados do KiDS & Diabetes in
Schools no Brasil.
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ADJ é pioneira em implantar um sistema inovador
gerenciais e de acerto de rumos da entidade, ou seja, é usar
a ferramenta para a gestão do negócio como um todo.”
Conheça a Holística: www.holistica.srv.br
Em conjunto com a Holística Sistemas de Medicina,
“Startup” localizada na incubadora de alta tecnologia
CIETEC – USP está implantando uma plataforma focada no
associado, possibilitando o acompanhamento de perto e
disponibilizando recursos de autocuidado, e integrações
com outros sistemas e “devices”.

Conheça os próximos passos do
Programa Nacional de Jovens
e Adultos com Diabetes
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
Após o I Encontro Nacional de Jovens e Adultos com
Diabetes, os representantes das 28 entidades firmaram um
compromisso de desenhar e implantar projetos na área de
advocacy e de educação. Muitos conseguiram
implementá-los em seus municípios.

“A ADJ vinha buscando uma ferramenta que reunisse as
várias facetas de uma mesma patologia, já que não lidamos
apenas com as questões relativas a medicamentos e sim
com comportamentos e mudanças de estilo de vida,”
justifica Silvia Carvalho, assistente social e coordenadora
da implantação do Toda Saúde na ADJ.

Os resultados de impacto foram muitos, entre eles a lei
municipal que institui a obrigatoriedade de realização de
teste de glicemia no ato de atendimento em casa de saúde,
hospitais, UBS e clínicas de tratamento, realizado pelo
Grupo de Amigos Diabéticos em Ação, da Paraíba.

E finaliza: “Ele representa um avanço na possibilidade de
obtermos resultados dos atendimentos individuais e
coletivos com facilidade e transformá-los em relatórios
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Benefícios

PARA SER NOSSO PARCEIRO OU NOSSO SÓCIO E USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS ACESSE

A Lei Valentina, que consiste em realizar testes de glicemia
capilar em crianças de zero a seis anos atendidas pelo
posto de saúde, realizada pela ADJ de Birigui. Visando
construir o empoderamento da pessoa com diabetes, para
melhor conviver com a sua doença, foi criado o Projeto de
educação em saúde, multiprofissional, em parceria com o
Hospital Albert Sabin. Ele tem a finalidade de atender,
orientar e prestar informações aos pacientes, iniciativa
implantada por Gaspar Luiz Calia Sampaio, representante
da Associação de Diabetes de Atibaia. A sugestão de
contribuição na consulta pública realizada pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para rever a lista de
procedimentos cobertos pelos planos de saúde, iniciativa
de Renata Nacif, da União das Associações de
Diabéticos do Estado do Rio de Janeiro. Campanhas de
sensibilização da população no Dia Mundial do Diabetes
foram realizadas por todas as associações.

sociedade e o governo a implantar as iniciativas a fim de
melhorar o tratamento da pessoa com diabetes.
Desta vez, o poder público estará mais presente, pois o
primeiro dia ocorrerá na Assembleia Legislativa de São
Paulo e envolverá: Ministério Público, deputados,
procurador, defensor público, representante das
secretarias de saúde municipal e estadual e do Ministério
da Saúde.
No fim do II Programa serão gerados: um documento de
compromisso para realização de iniciativas que ajudem a
melhorar o tratamento da pessoa com diabetes assim
como um outro documento contendo as políticas públicas,
que serão trabalhadas ao longo de um ano por todos os
representantes das associações de pacientes.

O próximo passo será dado ainda no primeiro semestre de
2016, quando acontecerá o II Programa Nacional de
Jovens e Adultos com Diabetes, um evento presencial com
representantes de associações. A ideia é articular esta
rede para desenvolver estratégia de quatro políticas
públicas em diabetes. Vamos trabalhar em conjunto em
cada uma destas políticas públicas para sensibilizar a

www.adj.org.br/clube
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ou ligue para (11) 3675-3266 Ramal 25 e fale com Telma.
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ADJ realiza 15.137
testes de glicemia em
campanhas de alerta
A equipe da ADJ Diabetes Brasil em parceria com várias
empresas realizou 15.137 testes de glicemia durante a
Campanha do Dia Mundial do Diabetes de 2015. Foram
realizados testes com orientação em diabetes em vários
locais: Shopping West Plaza, Metrô Brás, Espaço das
Américas (durante o show da cantora Ana Carolina) e
Parque Municipal Dom José, em Barueri. Em parceria com
o Laboratório Novo Nordisk as ações foram no Metrô Sé,
Praça Matarazzo, Rodoviária Tietê e Parque Ibirapuera.
Em parceria com a empresa Medtronic realizamos ações
com o Caminhão do Controle em São José do Rio Preto,
Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

dia mundial
do diabetes 2015

Os números comprovam que o diabetes merece
atenção:
• dos 15.317 testes realizados: 92% das pessoas não
tem o diagnóstico de diabetes e 8% relataram ter
diabetes.

West Plaza - Exposição Menos Açúcar. Mais
Vida. Com esculturas de 10 artistas
Parceria: ABAPC

• do total de resultados 9,9% apresentaram glicemia
acima do valor esperado e destas: 40% relataram ter
diabetes e 60% relataram não ter o diagnóstico.

ADJ - “Café da Manhã Ideal” para pessoas
com diabetes tipo 2, foco na importância da
primeira alimentação e seus benefícios para o
controle do diabetes durante todo o dia
West Plaza - Adesivagem de
escadarias com frases incentivando
atividade física Parceria: Novartis

Agir h je para mudar o amanhã.

6.033

3.590

120

METRÔ
BRÁS

ADJ
FUNDO DE
OLHO

Parque Ibirapuera – Caminhada ADJ
incentivando atividade física

total de testes de
glicemia capilar
realizados

2.050
SHOPPING
WEST
PLAZA

153

PARQUE
MUNICIPAL
DOM JOSÉ
BARUERI

120
ESPAÇO DAS
AMÉRICAS
Show
Ana Carolina

Parque Ibirapuera – Piquenique ADJ
diversão e informação nutricional

Pontos tradicionais de SP - V Tour Azul SP
parceria ADJ, Nova Equipe e Diabetes e
Desportes - enfatizando a importância da
atividade física

As ações do Dia Mundial do Diabetes da ADJ apresentaram resultados positivos de divulgação entre os veículos estão: Diário de S.
Paulo, Rádio Trianon, TV Brasil, Rede Vida, TV Cultura, TV Assembleia, TV Câmera, TV Bandeirantes, Record News, TV Globo e TV
Gazeta. Além dos sites: Bol, Clube do Diabetes, Diabeticool, Fator Brasil, SIS Saúde, CRF, Revista Hosp, Revista Segs, Dikajobs,
Gazeta da Semana, Revista Hospitais Brasil, R7, TV Minuto, Jornal da Gente, Jornal da Folha de Alphaville, Portal do Voluntário e
Diário de Barueri.

Patrocinadores

Apoio Institucional

Apoio

MONTAGENS

08 Revista Jeito de Viver

Revista Jeito de Viver 09

Nossos Destaques

Nossos Destaquesl

Mais de 5.000 testes em ação exclusiva Novo Nordisk
A Novo Nordisk, em parceria com a ADJ,
realizou campanhas de alerta com foco no
grande público em quatro diferentes locais de
grande movimento, na cidade de São Paulo.
Foram 5 dias de ação de conscientização,
com a realização de testes de glicemia e
orientação em diabetes para a comunidade. O evento estava inserido na
campanha: Dia Mundial do Diabetes e alinhado ao programa Mudando o
Diabetes da Novo Nordisk.

2.135

5.260

288
METRÔ SÉ

1.885

TOTAL

PRAÇA MATARAZZO

952

RODOVIÁRIA TIETÊ

A Medtronic, em parceria com a
farmacêutica Bayer e a ADJ
Diabetes Brasil levaram o
Caminhão de Controle para cinco diferentes locais. O projeto visa
orientar a população sobre o diabetes, oferecendo testes gratuitos e
material educativo, além de aula para profissionais de saúde. Dentro
do Caminhão, era possível encontrar um tour educacional sobre o
diabetes com três estações diferentes: o diabetes e seus números, o
que significa ter um bom controle e opções de tratamento.

3.844
total de testes de
glicemia capilar
realizados

1.436

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

723
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PORTO ALEGRE

469
CURITIBA

A retinopatia diabética é uma das complicações
do diabetes.
Ela pode se apresentar de dois tipos:

aplicações de medicamentos, laser ou mesmo cirurgias. E vale
lembrar que a melhor forma de prevenção da retinopatia é manter
a glicemia controlada.

• Não Proliferativa: é a forma inicial da doença.
É 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.
Durante as ações do Dia Mundial, a Retina Clinic e a ADJ
realizaram um mutirão com exames de fundo de olho e
retinografia. Foram realizados 115 atendimentos.
De acordo com a Dra. Claudia Correia, da Retina Clinic, estes
exames são muito importantes, principalmente para quem tem
diabetes, pois se a retinopatia for diagnosticada precocemente
diminui o risco de perda de visão do paciente. Devem ser realizado
uma vez ao ano enquanto não forem detectadas alterações.
A médica explica que o tratamento depende do caso e do estágio
da doença no momento do diagnóstico, podendo ser feito com

É importante estar atento aos sintomas e caso
perceba qualquer um deles, procure
imediatamente um oftalmologista:
• manchas na visão
• visão embaçada
• dificuldade para ler
• perda de visão periférica

PARQUE IBIRAPUERA

Caminhão de Controle viaja pelo Brasil e realiza 3.844 testes

643

Retina Clinic realiza exame de fundo de olho e retinografia na ADJ

SEDE DA MEDTRONIC

573
SESC ITAQUERA

• pressão nos olhos
• perda de visão repentina
• flashes ou moscas volantes

ADJ Brasil
ADAM – Associação de Diabetes de Americana
Para comemorar o Dia Mundial do Diabetes, a ADAM de Americana promoveu evento no
Jardim Botânico "Prefeito Carrol Meneghel", realizando testes de glicemia e aferição de
pressão com orientação aos que apresentaram resultados de exames alterados e
divulgando a importância do trabalho da entidade, para a mudança de estilo de vida e evitar
complicações futuras. Fone: (19) 3407-3043 - adamdiabetes@vivax.com.br
ADIP - Associação dos Diabéticos do Piauí
Uma grande programação foi idealizada pela ADIP para o Dia Mundial do Diabetes, com
iluminação da Ponte Estaiada, missas em ação de graças, e ações para promoção e
prevenção do diabetes no Promorar. No Pátio Shopping da Cidade, foram realizados testes
de glicemia, orientação em diabetes, cuidado com os pés, massagem, avaliação
antropométrica, orientação nutricional e também vacina contra a gripe. No Diferencial
Buffett, promovido pela SESAPI, aconteceu a Oficina Multiprofissional sobre Diabetes e Pé
Diabético e no auditório do Hospital do Promorar, um bate papo sobre o Cuidado com os
Pés promovido pela diretoria Regional Sul. Fone: (86) 3217-3879 reginaldoarcanjo@gmail.com
AJD – Associação Jacareiense de Diabetes
A AJD contabilizou 963 testes de glicemia em suas ações para o Dia Mundial do Diabetes.
Na Praça dos Trilhos realizou testes de glicemia e orientação em diabetes e com a equipe
Procurados o 5º Dia Feliz. Realizou também, no Shopping Taubaté, ação com aferição de
pressão, testes de glicemia e orientação em diabetes. Fone: (12) 3023-7625 ajdiabeticos@gmail.com
ADO – Associação de Diabetes de Ourinhos
A ADO recebeu recentemente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo,
um kit de Padaria Artesanal contendo um forno em aço inox a gás, uma mesa em inox, oito
assadeiras e um liquidificador industrial. Os equipamentos irão ajudar a instituição no
preparo dos pães que são fornecidos aos usuários e também nos cursos de alimentação. O
presidente Julio Cezar Benatto, fez o pedido à Presidente do Fundo Social de Solidariedade
do Estado, Sra. Lú Alckmin, por intermédio do Deputado Estadual Mauro Bragato. O
convênio foi assinado pela assessora Zeila Georgina Nogueira. Fone: (14) 3351-1292/
99835-1292 - diabetes.ourinhos@hotmail.com
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A
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A resistência à insulina e o exame para dosagem de insulina

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
PERFORMA
CONNECT
Kit (aparelho + 10
tiras + lancetador)
R$ 49,90
PERFORMA
Caixa com 50 tiras
por R$ 69,90

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

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

A resistência à insulina é uma alteração metabólica que aparece em pessoas com diabetes tipo 2,
em alguns pacientes com diabetes tipo 1 descontrolado e em casos de obesidade.
Com o envelhecimento podemos apresentar um aumento da resistência à
insulina. Além disso ela está associada a um grupo de alterações metabólicas
como: hipertensão arterial, elevação de triglicérides, redução do HDL-colesterol,
intolerância aos carboidratos, obesidade principalmente na região visceral
(abdômen), elevação de ácido úrico e doença cardiovascular aterosclerótica.
Pessoas que apresentam níveis mais elevados de insulina de jejum podem
apresentar resistência à insulina.
Mas como saber se estamos com resistência à insulina?
Dra. Denise Reis Franco, endocrinologista, membro da Sociedade
Brasileira de Diabetes – SBD e diretora científica da ADJ Diabetes
Brasil, vai nos ajudar a entender melhor.
Além da avaliação médica a dosagem de insulina de jejum que é
um exame simples pode ser utilizada como uma forma de medir a
sensibilidade à insulina. Existem algumas considerações para
avaliar esse método isoladamente, pois ele pode sofrer interferência
de reações cruzadas com outros hormônios e em que momento foi
colhido (se foi realmente em jejum ou logo após ter se alimentado). Ou seja, em
um mesmo dia pode apresentar diferentes resultados, pois sofre influência sobre
o estado da alimentação, por exemplo.
Pessoas com diabetes que utilizam insulina se realizarem esse exame pode estar
medindo a insulina das duas origens (a produzida pelo organismo e a injetada),
para avaliarmos apenas a produção endógena (que o pâncreas está produzindo)
solicitamos a dosagem de peptídeo C, que reflete apenas a insulina produzida no
pâncreas (endógena).
Não há uma frequência definida de quando o exame de dosagem de insulina deve
ser realizado. Isto deve ser definido pelo médico que acompanha o paciente.
Dra. Denise explica que não existem valores que indicam normalidade:
“Necessitamos avaliar em conjunto alguns dados do paciente como peso, índice
de massa corpórea (IMC), medida da circunferência da cintura, níveis glicêmicos
e de pressão arterial.

Alguns laboratórios de análises clínicas
apresentam a dosagem de insulina “A secreção insulínica é controlada
correlacionada a glicemia e em
pela quantidade de açúcar no
conjunto a dosagem de HOMA-IR, que sangue e por estímulos nervosos e
é o índice que mede a relação entre
hormonais e, quando excessiva,
glicemia e insulina e assim uma
resulta em hipoglicemia.”
correlação com a sensibilidade à insulina.
A secreção insulínica é controlada pela quantidade de açúcar no sangue e por
estímulos nervosos e hormonais e, quando excessiva, resulta em hipoglicemia.
Pessoas com obesidade e síndrome de resistência à insulina podem apresentar
um aumento de insulina sem ter hipoglicemia quadro que denominamos de
hiperinsulinemia.
Existe uma associação entre resistência à insulina e aumento do risco de
formação de placas de gordura nos vasos que chamamos de aterosclerose. A
aterosclerose esta relacionada ao aumento do risco de infarto do miocárdio e
derrame – Acidente Vascular Cerebral (AVC).
Vale lembrar que não é porque a pessoa tem diabetes que seu exame de
dosagem de insulina irá apresentar nível zero. Os pacientes com diabetes tipo 1 e
com anticorpos anti insulina presentes pode ter o exame de dosagem de insulina
alterado.
Pacientes com algum grau de obesidade e características de síndrome
metabólica devem dosar a insulina. Para a avaliação de um paciente com
aplicações clínicas diversas se utiliza a dosagem de insulina de jejum associada a
glicemia de jejum e também o cálculo de HOMA-IR. Isto para o médico poder
estabelecer medidas preventivas e terapêuticas quanto aos diversos estágios da
síndrome metabólica podendo evoluir para diabetes.
Este tipo de exame também é realizado em pacientes com diabetes tipo 2 em que
se pretende saber se há reserva de célula beta do pâncreas. “Os níveis de
insulina e de peptídeo C podem também ser usados para monitorar a produção de
insulina das células beta e para determinar quando uma pessoa com diabetes do
tipo 2 deve começar a tomar insulina para suplementar os medicamentos orais”,
finaliza Dra. Denise Franco.

Insulina em jejum

HumaPen
Savvio
Caneta para
aplicação de
insulina
R$ 175,00

BD ULTRAFINE NANO
4mm – Caixa com 100
unidades R$ 95,90

VEROMED
Creme para
Calcanhares
60g - R$ 23,90

Loção Hidratante
Corporal
250 ml - R$ 33,90

HOMEOMAG
Homeopast
Creme de
Homeocreme
hidratação para
Hidratante com cera
ressecamento e
de abelha e silicone. asperezas da pele.
115g - R$ 39,90
30g - R$ 39,90

SANOFI AVENTIS

ClickSTAR - Caneta reutilizável
para aplicação de insulina
R$ 175,00

BOLSA TÉRMICA
R$ 29,90 cada

• Indivíduos com glicose normal
(inferior a 100 mg/dL) e IMC entre 25 e 30: 2 a 19 mU/L
• Indivíduos com glicose normal
(inferior a 100 mg/dL) e IMC acima de 30: 2 a 23 mU/L
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

*Glicose (em jejum): 75 a 99 mg/dL

Promoção Válida até 31/05/2016,
ou enquanto durar o estoque

BD
BD ALCOHOL SWABS
Com 100 unidades
R$ 25,90

ADJ

• Indivíduos com glicose normal
(inferior a 100 mg/dL) e IMC até 25: 2 a 13 mU/L

LILLY

A
FARMÁCI

Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo
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Promoção Válida até 31/05/2016,
ou enquanto durar o estoque.

A
I
C
Á
M
R
A
F
DELAKASA
Cocada com
Maracujá
200g - R$ 8,90

Leite Condensado
200g - R$ 8,90

LOWÇÚCAR
Crispy Cereais
com Cobertura de
Chocolate
40g - R$ 5,20
Wafer Limão com
Cobertura de Chocolate
Branco - 38 g - R$ 3,90
New Choco Dark
Achocolatado
210g - R$ 16,90

SUAVIPAN
LevSlim
Canudinho
Recheado
28g - R$ 1,70

Bolinho
Recheado Vários Sabores
40g - R$ 2,50
cada

LINEA
Achocolatado
- 360g
R$ 15,90

Temos
também
Panetone

Adoçante Líquido
75ml - Grátis 25ml
R$ 13,90

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

Geléia Diet 280g
Vários Sabores
R$ 14,90 cada

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

Seus Direitos

Como as
pessoas podem
fazer valer seus
direitos na área
da saúde
Colaboração: Ione Taiar Fucs, advogada e coordenadora do ADJJur
Quem precisa de atendimento e vai atrás do mesmo e não consegue, tem que se mobilizar e se
unir a outras pessoas para fazer valer seus direitos. Não é fácil e exige que as pessoas tenham
determinação.
As pessoas podem enviar cartas ou protocolar as mesmas perante os órgãos abaixo assinalados
e, se mesmo assim não conseguirem solução, poderão ingressar com ações judiciais. As cartasdenúncia podem ser digitadas ou podem ser escritas a mão e devem ser dirigidas aos
responsáveis pelo serviço de saúde e também ao secretário de saúde municipal, estadual ou
federal. Elas devem ir acompanhadas de documentos pessoais como: documento de identidade;
comprovante de residência; informações completas da denúncia e se tiver algum outro
documento, deverá também anexar uma cópia.
As pessoas podem fazer as denúncias, reclamando de falta de aparelhos, equipamentos,
medicamentos e insumos (gaze, esparadrapo, seringas descartáveis etc), além de outros
assuntos relacionados ao serviços daquela UBS.
Se a carta-denúncia for protocolada deverá ficar com um comprovante do protocolo na cópia e se
enviar pelo correio, deverá ser encaminhada com A.R.
Deve constar da carta-denúncia um prazo para receber a resposta com urgência.
Podem ser encaminhadas as denúncias para a:
• Ouvidoria do Munícipio e, ou Ouvidoria do Estado (as Ouvidorias têm a função de ouvir os
cidadãos, averiguando as denúncias recebidas e apresentando soluções em relação ao
problema apontado).
• ao Diretor ou chefe do Serviço de Saúde pois em toda UBS há um profissional de saúde
responsável pela administração dos serviços que são lá prestados (procure se informar sobre o
nome do Diretor daquele serviço);
• ao Secretário de Saúde do Município ou do Estado (lembrem que todos os serviços de
saúde do SUS estão subordinados às secretarias municipais ou estaduais de saúde).
• ao Ministério Público (É o 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 e principalmente quando a falha atinge inúmeras pessoas). As denúncias são
encaminhadas ao Ministério Público por meio de uma representação, que é um documento
escrito que conta o problema e solicita providências. No site do Idec (http://www.idec.org.br),
estão disponíveis alguns modelos de representações que poderão auxiliar.
• aos Conselhos Municipais ou Estaduais de Saúde (os Conselhos têm a função de fiscalizar
e definir as linhas das políticas de saúde, sendo metade de seus membros usuários do serviço de
saúde. Os conselhos podem receber denúncias sobre o atendimento precário nos serviços de
saúde; desvios de recursos e cobrança pela prestação de serviços públicos, mas agem para
corrigir problemas coletivos não lidando diretamente com casos individuais. Neste caso, é
essencial que as pessoas que estão sendo prejudicadas pela falta de atendimento ou falta de
medicamentos se unam e busquem coletivamente os seus direitos).
• aos Conselhos Gestores (estes conselhos são compostos por usuários, funcionários e
membros da administração de um órgão público. Os conselhos gestores discutem e decidem
sobre a prestação de serviços e atendimento na unidade básica de saúde - UBS; planejam e
avaliam a qualidade do atendimento e, principalmente, recebem diretamente as queixas da
população que é atendida naquele lugar. Para enviar uma carta-denúncia inicialmente a pessoa
necessita se informar se naquela UBS, onde a pessoa foi atendida e teve problemas, se há um
conselho responsável pela Unidade; quem são os conselheiros e quando são feitas as reuniões).
Caso as pessoas tenham enviado suas cartas denúncias ou pelo correio ou protocolado
pessoalmente, 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. Acima daquele valor poderão se valer dos convênios da OAB ou de
advogado particular para garantir seus direitos.

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

Acompanhe a íntegra da matéria em nosso site: www.adj.org.br

Promoção Válida até 31/05/2016,
ou enquanto durar o estoque.
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Advocacy

ADJ no Conselho Nacional de Saúde
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
Dia 16 de dezembro, a ADJ Diabetes Brasil tomou posse do novo pleno do Conselho
Nacional de Saúde, para o triênio 2015/2018. A ADJ representará mais de 30 entidades
de diabetes, e mais de 2.400 pontos focais da Rede Nacional de Pessoas com Diabetes,
especificamente de pessoas com a condição, tornando-se a voz do paciente.
A ADJ participará das reuniões do Pleno e inclusive de várias comissões ligadas ao
diabetes e à saúde em geral. O diretor da ADJ, Sergio Metzger, é o representante no
Conselho, mas outros colaboradores da instituição também serão convidados a
participar das comissões e reuniões.

Enfrentamento Global a Diabetes tipo 2
Por Luiz Kitamura, gerente de marketing ADJ
Mais de 50 lideranças em diabetes vindas de 17 países se
encontraram em novembro, em Barcelona, para discutir como
políticas nacionais em prevenção, diagnóstico e tratamento
precoce podem agir contra a crescente onda da "Epidemia
Global" de diabetes tipo 2 que aparentemente se apresenta de
forma irreversível na sociedade.
Novos dados do Atlas da IDF identificam que 415 milhões de
pessoas no mundo tem diabetes 2. Mais de 12% da despesa total
em saúde é gasto com diabetes e talvez o mais importante,
milhares de pessoas desenvolvem complicações graves, como
acidente vascular cerebral, ataques cardíacos, cegueira e
amputação.
As melhores práticas serão compartilhadas entre os grupos virtuais. Estiveram representando o Brasil, Dr. Augusto Pimazoni
Netto, Dra. Fernanda Costa Thome, pela Sociedade Brasileira do Diabetes e Dr. Alexandre Hohl, presidente da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, juntamente com o gerente de marketing da ADJ Diabetes Brasil, Luiz Kitamura.
O encontro da “Cúpula de Parceiros Globais para Politicas em Diabetes” foi realizado pela International Diabetes Federation,
Primary Care Diabetes Europe e a AstraZeneca.

ADJ participa da 15ª Conferência Nacional de Saúde
A enfermeira da ADJ, Roseli Rezende, esteve representando a
associação na 15a Conferência Nacional de Saúde, intitulada
Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas.
Direito do Povo Brasileiro, que aconteceu de 1 a 4 de dezembro
de 2015, em Brasília.
Uma temática que incorpora diferentes significados. Saúde
pública como direito de cidadania, em contraposição à
mercantilização e privatização.
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Minha História

Correr é minha vida
Me chamo Emerson Bisan, sou maratonista e preparador físico,
tenho 42 anos de idade e diabetes tipo 1 há 20 anos. Sou casado
e tenho 2 filhas. Tenho uma equipe de corrida, a NOVA EQUIPE
ASSESSORIA ESPORTIVA (www.novaequipe.com) que é o
ponto de encontro dos corredores com diabetes de SP e faz a
preparação de muitos maratonistas. Sou também Personal
Trainer Reebook Sports Club e voluntário em Atividade Física na
ADJ Diabetes Brasil.
Desde o colégio, ainda com o sonho de ser jogador de futebol, tive
alguns treinadores e preparadores que
valorizavam além das questões técnicas o
desenvolvimento das capacidades físicas gerais e
também como ser humano. Eles foram minhas
referências. Sempre admirei e quis ser igual
independente da área do esporte. Aí acabei
cursando a faculdade de Educação Física.
Em 1995 quando fui diagnosticado com diabetes
tipo 1, praticava todos os tipos de esportes. Percebi
que os dias em que eu praticava corrida meu
controle melhorava absurdamente.
Costumo dizer que o diabetes me trouxe influências
positivas, desde a valorização de hábitos
alimentares saudáveis para toda a família, a
periodicidade na prática de atividade física e o
controle de saúde com exames periódicos. Até na
minha vida profissional tenho me especializado em
educação em diabetes. Isso tudo me levou para o mundo das
corridas de forma tão profunda que me deu oportunidades
incríveis em fazer as melhores provas, nos melhores lugares do
mundo como Muralha da China, Cordilheira dos Andes, África do
Sul, Patagônia Argentina e lugares incríveis do Brasil como Bonito
(MS), Serra Fina (MG), entre outras.
Um ano após o diagnóstico completei minha primeira maratona
com 42,195Km.
Em 2003, participei pela primeira vez da Maratona de Nova
Iorque, com resultado próximo de 3h46min. Em 2015, quando um

aluno me convidou para acompanhar a sua preparação para a
prova, foi uma oportunidade instantânea. Uma forma de também
comemorar o Dia Mundial do Diabetes, que acontece em
novembro. Sei que é sempre uma chance única estar nessa
maratona que além dos 55.000 participantes, mais de 1 milhão de
pessoas vão às ruas prestigiar os corredores se tornando sem
dúvida a maior maratona do mundo em número de participantes.
Não lembrava de como essa prova era difícil pelas subidas em
pontes.
No dia da prova o meu grande segredo para estar
em uma boa condição foi acordar com a glicemia
boa. Digamos que acordar com 170mg/dl após um
jantar de massas tá de bom tamanho. Tomei minha
insulina basal reduzida para a distância da maratona
que no meu caso cai em 25% e corrigi o café da
manhã sem redução, pois acordamos às 5h00 da
manhã e a largada seria às 9h40. Levei um
sanduiche para comer 25 minutos antes da largada
onde minha glicemia estava 93mg/dl. Fiz a ingestão
de um sachê de glicose a cada 45min e terminei a
prova com 132mg/dl, e o melhor, sem nenhum
sintoma de hipoglicemia durante a prova.
Fiquei muito feliz com minhas 3h55min, levado com
certeza pela população que apoia de forma muito
calorosa a cada esquina dos quatro bairros por onde
a prova passa terminando de forma muito especial
dentro do Central Parque.
Tudo só é possível pois considero minha rotina com o diabetes
tranquila e posso dizer que nada, absolutamente nada me
incomoda desde que utilize todos os procedimentos e cuidados de
forma correta. A periodicidade nos exames são a melhor forma de
combater as complicações que se algum dia aparecerem, serão
controladas de forma mais rápida possível.
Essa foi a minha história na minha 65ª maratona, a maior do
Mundo NYC Marathon.

Gostou??? Envie você também a sua história para revistaadj@adj.org.br

SEJA UM JOVEM LÍDER

CAPAZ DE FAZER A DIFERENÇA!

8º TREINAMENTO

DE JOVENS LÍDERES EM DIABETES
Início em 12 de março de 2016
Sábado - das 13h às 17h

CERTIFICADO
DE

CONCLUSÃO

“Ser um jovem líder é muito
mais do que eu esperava! No
treinamento você aprende na
prática e aplica esse
conhecimento tanto em você
quanto em outras pessoas.”
Lucas Xavier, 17 anos, diabetes tipo 1 desde 2008

QUEM PODE PARTICIPAR

METODOLOGIA

• Idade entre 15 a 25 anos
• Escolaridade mínima:
1º ano do ensino médio
• Jovens com ou
sem diabetes

• 4 atividades por mês na ADJ (1º semestre de 2016)
• Estágio de monitor no acampamento ADJ-UNIFESP-NR
• Trabalho de Conclusão desenvolvido durante o treinamento
• Orientação para arrecadação de verba
• Término em junho de 2016

Mais detalhes: www.adj.org.br
Informações e inscrições: (11) 3675-3266 ramal 11
16 Revista Jeito de Viver
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Local: ADJ Diabetes Brasil - Rua Padre Antonio Tomás, 213 - Água Branca – São Paulo - SP

Saúde sem Barreiras

Insuficiência Cardíaca

e Diabetes
Falta de ar, inchaço nas pernas e pés, cansaço grave,
tosse, náuseas e ganho de peso pelo acúmulo de líquido
são sintomas de que seu coração precisa de uma atenção
especial.
Eles estão relacionados a Insuficiência Cardíaca (IC) 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 de todos
os pacientes dentro de cinco anos após o
diagnóstico.
Segundo Dr. Dirceu Rodrigues Almeida,
professor-orientador do programa de pósgraduação em cardiologia do Departamento
de Medicina da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e presidente do Departamento
de Insuficiência Cardíaca (Deic) da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC), a Insuficiência
Cardíaca acomete de 2 a 3% da população adulta,
geralmente acima dos 60 anos, sendo mais frequente nos
homens.
Ele explica que a prevalência aumenta com a idade, sendo
causada, principalmente, pela hipertensão arterial, infarto
do miocárdio, doenças valvares, doença de chagas e uso
abusivo de álcool.
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Em geral a Insuficiência Cardíaca tem mais de uma causa.
Pode acontecer por um ataque cardíaco ou outras
doenças que afetam o coração, ou situações que
danificam o músculo gradativamente como: diabetes,
hipertensão arterial, doença cardíaca coronariana,
colesterol elevado, consumo de álcool em excesso e uso
de drogas.
O diabetes, por exemplo, é um grande fator de risco para a
pessoa ter infarto e, consequentemente, Insuficiência
Cardíaca. Dr. Dirceu informa que a IC é mais
frequentemente associada ao diabetes tipo 2, que
acomete 15 a 20% da população adulta.
Um dado importante é que nem todo indivíduo que
sofre um infarto desenvolverá IC
posteriormente. “Depende do tamanho da
área infartada e principalmente da
precocidade do tratamento do infarto
(agilidade no socorro). Quando a artéria
relacionada ao infarto é desobstruída nas
três primeiras horas, há pouco risco para o
aparecimento da Insuficiência Cardíaca. Já
após seis horas, há grande risco para o seu
desenvolvimento” diz o médico.
Dependendo do tempo de doença, 50 a 70% dos pacientes
com diabetes podem apresentar Insuficiência Cardíaca.
No caso da hipertensão arterial, por exemplo, ela somente
resultará no desenvolvimento de IC quando não é tratada.
Os números revelam que a Insuficiência Cardíaca provoca

duas a três vezes mais morte do que cânceres avançados,
como o de mama e o de intestino.
“No início, os sintomas são leves, mas progressivos. É
relativamente frequente o paciente ter disfunção cardíaca
assintomática (sem sintomas) ou com sintomas leves”,
explica Dr. Dirceu e alerta: “Todas as pessoas com
sintomas de falta de ar, intolerância aos esforços ou com
inchaço devem procurar o médico, principalmente, se tem
alguma doença conhecida, como pressão alta, diabetes,
infarto, arritmias”.

“A Insuficiência
Cardíaca acomete de
2 a 3% da população
adulta, geralmente
acima dos 60 anos,
sendo mais frequente
nos homens.”

Um dos entraves no tratamento da Insuficiência Cardíaca
é o diagnóstico tardio:
“Sabe-se que uma em cada quatro pessoas espera uma
semana ou mais para procurar o médico ou nunca
procura, mesmo com sintomas de IC,” relata Dr. Dirceu.
“Como os sintomas se instalam lentamente, o paciente
fica relutante em procurar o médico, achando que
pode melhorar. A maioria dos pacientes só procura o
médico quando está com falta de ar limitante ou
quando eles já estão muito inchados”, fique
atento ao seu coração, finaliza o médico.

A incidência de Insuficiência
Cardíaca está aumentando,
por conta da piora no estilo de
vida, envelhecimento da
população, e pelo aumento da
sobrevida após infartos.
Então o caminho é prevenir e
tratar as doenças que podem
fazer com que a IC apareça,
além de incluir visitas de
rotina a um médico
cardiologista para
acompanhamento e
orientações.
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Nossas Notícias

Inscrições abertas para o Aprifarma!
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
Você, farmacêutico ou estudante desta área, fique ligado!
As inscrições do curso Aprimoramento em Diabetes para
Farmacêuticos (Aprifarma) de 2016 já estão abertas!
Com formato e-learning e com tutores de diferentes áreas
da saúde, a iniciativa forma profissionais que adquirem
conhecimento, habilidades e competências para praticar
educação em diabetes. Além disso, o curso tem o objetivo
de estruturar e construir uma rede de multiplicadores,
visando desencadear um processo de avaliação e
aplicação dos conhecimentos por meio de metodologia
ativa e prática.
O formato de ensino à distância utiliza a mais adequada
tecnologia disponível. Na plataforma do Aprifarma, há
ferramentas de comunicação, que permitem que o aluno
aprenda em seu tempo livre, necessitando apenas de um
computador com conexão à internet.
É de conhecimento que hoje o farmacêutico está mais
próximo às pessoas. Por isso, o profissional assume um
papel muito humanizado diante dos clientes, pois certas
vezes as pessoas chegam aos pontos de venda com dores

Novartis promove Prova Correr e Caminhar
Participação reconhecida pela
International Diabetes Federation

SACA Region

ou doentes precisando de ajuda para
aliviar os incômodos do momento. Hoje
para esse profissional não basta ter
conhecimento técnico necessário, é
importante ter conhecimentos humanísticos para um
atendimento mais completo e humano.
Com o panorama de 14,3 milhões de brasileiros com
diabetes, segundo dados mais recentes da Federação
Internacional de Diabetes, a atuação deste profissional é
essencial para informar e educar o cliente do ponto de
venda .
As inscrições podem ser feitas por meio do portal:
http://aprifarma.adj.org.br.

aprifarma
e-learning
Unidos pelo diabetes

Inscrições abertas para o Educando
Educadores em São Paulo! Não perca!
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
Você, profissional de saúde, não pode perder! Estão abertas
as inscrições para mais uma edição do Curso de Qualificação
para Profissionais de Saúde em Diabetes. A primeira edição
de 2016 ocorrerá entre 15 e 18 de março, no Coren-SP
Educação (Conselho Regional de Enfermagem), de São
Paulo, na Rua Dona Veridiana, 298, Santa Cecília.
Esta será a 31ª edição que se propõe a estimular os diferentes
profissionais de saúde a desenvolverem posturas e ações
educativas em diabetes no trato com pacientes, familiares e
cuidadores em geral. Serão qualificados profissionais de
saúde que atuem em diabetes nas áreas pública e privada,
associações e ONGs de pessoas com diabetes e, com
formação superior nas áreas da Saúde.
Esta ação vem ocorrendo desde 2008, em todas as regiões do
Brasil e mais de 1500 profissionais, entre médicos,
psicólogos, enfermeiro, nutricionistas e outros, já foram
qualificados.
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Esta é uma parceria entre ADJ Diabetes Brasil e a Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD), que conta com os apoios da
Federação Internacional de Diabetes (IDF) - região da Central
da América e Caribe (SACA) e da Rede Latino Americana de
Educadores em Diabetes (RELAD).
Não perca esta oportunidade!!!!Faça sua inscrição no site da
ADJ: www.adj.org.br. Se quiser mais informações escreva
para educandoeducadores@gmail.com.

A ADJ participou da prova Correr e Caminhar para Viver Bem que aconteceu dia 29/11, no Jardim
Botânico, em São Paulo e contou com o patrocínio da farmacêutica Novartis.
A equipe da ADJ foi coordenada por Beto Cianfarani e composta por maratonista da Nova Equipe.
A Novartis distribuiu aos participantes pulseiras azuis alusivas a causa do diabetes. Foi mais um
evento de alerta pelo Dia Mundial do Diabetes.

Congresso da SBD Aconteceu em Porto Alegre
O XX Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes aconteceu de 11 a 13 de novembro de 2015,
em Porto Alegre.
O evento foi uma oportunidade de discutir sobre os avanços no tratamento, conhecer resultados
de novas pesquisas, ouvir sobre estudos internacionais e nacionais, entender mais sobre as
novas tecnologias, educação e atividade física.
Diretores e profissionais da ADJ estiveram presentes no congresso que teve como objetivo
entender, cada vez mais, o tratamento do diabetes e como encontrar caminhos para melhorar a
qualidade de vida das pessoas com diabetes.

Jovens Líderes em Diabetes no Congresso da SBD e no Canadá
Renan Jacomassi e Lucas Xavier apresentaram seus trabalhos de conclusão do Treinamento de
Jovens Líderes em Diabetes ADJ, no Congresso Brasileiro de Diabetes da SBD, em Porto Alegre.
MellitusOne a ferramenta que ajuda no controle do diabetes!, uma planilha dinâmica que permite,
a partir de informações sobre o controle glicêmico/tratamento e atividades, gerar tabelas e gráficos
de fácil visualização e compartilhamento com a equipe de saúde, apresentado por Renan.
E a Ferramenta informativa para quem convive com pessoas que tem diabetes trabalho
apresentado por Lucas, consiste em um blog destinado a informar e educar pessoas que
convivem com quem tem diabetes.
Já a Jovem Líder em Diabetes, Nathália Noschese, esteve representando a ADJ em Vancouver,
Canadá, no Programa de Jovens Líderes da IDF (#YLD #IDF) e também teve a oportunidade de
conhecer a Associação Canadense de Diabetes.

ADJ Marca presença no Congresso de Farmácia
A ADJ Diabetes Brasil marcou sua presença no XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo,
promovido pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF-SP, que ocorreu de 10 a 13 de outubro de
2015, no Centro de Convenções Rebouças.
A equipe da associação abordou o tema Educação em Diabetes: Conhecendo na Prática, além de
apresentar o Aprifarma E-learning, curso de aprimoramento em diabetes para farmacêuticos e
estudantes da área.
O trabalho da ADJ foi divulgado pelos voluntários em um espaço exclusivo.
O congresso contou com mais de 3 mil participantes em mais de 150 atividades, divididas entre
palestras, cursos, simpósios e mesas-redondas.

Não perca!!!
ADJ toda quarta-feira na Super Rádio 1.150 AM
Semanalmente, a ADJ Diabetes Brasil tem um espaço na Super Rádio
1.150 AM. São assuntos variados de seu interesse e da sua família.
É toda quarta-feira, das 12h às 14h, no programa Show do Figueiredo.
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Boa Mesa

Comer Bem

Picolé de Frutas e Iogurte
Refrescante, saboroso e nutritivo - Faça e saboreie com seus amigos
Ingredientes
• 1 pote iogurte natural desnatado
• 10 gotas adoçante
• 6 morangos tamanho médio em rodelas
• 4 kiwis cortados em rodelas
• polpa de um maracujá
• 150ml água
Modo de Preparo
No liquidificador, bata a polpa do maracujá com a água, coe
e reserve. Bata bem o iogurte e o adoçante. Aos poucos,
acrescente o suco de maracujá. Bata por alguns segundos
para misturar.
Coloque os pedaços das frutas dentro das forminhas para
picolé.
Despeje a mistura do liquidificador, coloque o palito de
picolé e leve ao congelador por cerca de 6 horas.
Rendimento 12 picolés

O sol e o mar, nada mais convidativo para aproveitar o calor do verão do que reunir a
família e ir curtir um ou vários dias na praia. Concorda? E quando bater aquela fominha?

PICOLÉ DE FRUTAS
NÃO CONTÉM GLUTEN
PORÇÃO DE 50g = 1 UNIDADE
ÍTEM
Valor Calórico
Carboidratos
Proteína
Gordura Total
Gordura Saturada
Fibras
Sódio

Como saborear os quitutes na
praia sem perder o controle?

QTDE POR PORÇÃO

VD %

95 calorias
15g
1,3g
2,3g
1,6g
0
20mg

5
4
2
4
8
0
1

(*) Valores diários de Referência com base em uma dieta
de 2.000 calorias ou 8.400 Kj.
(**) Valor Não Estabelecido

A oferta de alimentos nas praias é grande, porém nem tudo é tão
saudável quanto deveria. É preciso pensar bem na hora de fazer
sua escolha. Opções saudáveis e que não alterem demais sua
glicemia são as ideais. Mas como escolher?
De acordo com a nutricionista Carolina Rodrigues, nestas
ocasiões é muito importante evitar os excessos desnecessários e
manter a alimentação equilibrada: “Um exemplo é, sempre que
possível, consumir uma boa quantidades de legumes e
verduras preferencialmente crus para aumentar o
consumo de fibras e auxiliar no melhor controle da
glicemia.”
“O milho cozido é uma opção que está presente em
todas as praias. Ele é fonte de carboidrato. Mas é
preciso ficar atento que ao adicionar sal e manteiga,
temos um alimento rico em sódio e em gordura.
Recomendo usar com moderação,” diz a nutricionista.
As chamadas frutas oleaginosas (amendoim, castanhas,
nozes, amêndoas, avelã) são boas opções de lanches. A
quantidade recomendada varia de 3 a 4 unidades por dia. Evite
comprar castanhas com sal, amendoins com casquinhas
crocantes ou amêndoas com cobertura doce.
Uma dúvida muito comum é se a pessoa com diabetes pode
consumir açaí. De acordo com Carolina, sim, o açaí pode ser
consumido por quem tem diabetes. Um (01) pote com 200ml só
de açaí, tem 35g de carboidratos. Lembrando que é preciso ficar
atento aos acompanhamentos adicionados a ele (granola, leite
condensado, suco de frutas, banana, etc.).
“No caso dos sorvetes, devemos optar pelos que são a base de
frutas (abacaxi, limão, maracujá, uva, goiaba, etc.). E evitar os

sorvetes a base de leite (chocolate, flocos, creme, nata, etc.).
Sugiro que essa seja a opção da sobremesa do almoço,” diz a
nutricionista.
Na praia brincamos muito e a exposição ao sol nos deixa mais
propensos a desidratação, por isso é de extrema importância
tomar bastante água. Acrescentar outros tipos de líquidos
também faz parte da hidratação do corpo, por exemplo, água de
coco, suco de frutas naturais. Carolina explica que após uma
atividade mais intensa na praia podemos eventualmente
repor a energia perdida com uma raspadinha, porém não
diariamente, por conta das coberturas. Vale ressaltar que
a hidratação corporal deve ser constante e carregar uma
garrafinha de água é sempre uma boa pedida.
O consumo moderado de bebidas alcóolicas é uma
recomendação para todas as pessoas. “Na praia ou em
qualquer outro lugar devemos estar atentos para não
consumir em excesso e sempre estar consumindo junto com a
refeição do almoço ou do jantar. A recomendação por semana é
de 02 latinhas cervejas para os homens e 01 para as mulheres,”
fala.
Ela explica ainda que o controle nesse período deve ser
intensificado devido à mudança na rotina, tanto nas atividades
físicas como na alimentação: “Como nossa rotina muda na praia,
devemos monitorar a glicemia com mais frequência, para evitar
hipoglicemia e hiperglicemia. O ideal é monitorar antes e após
atividades na praia, tais como jogar bola, caminhadas, corridas,
andar de bicicleta. Nos casos de hipo ou hiper devemos tratar e
avaliar se continuamos ou não as atividades.”

D

ICAS PARA
BOM CONTR MANTER UM
OLE NA PRAIA

Esta receita foi preparada pela
culinarista Maria Aparecida
Stellzer de Oliveira, sob a
supervisão da nutricionista da
ADJ, Carolina Rodrigues
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• Comer a cada
3 horas;
• Consumir co
m moderação
para evitar
excesso de go
rduras (pastéis
, porções,
petiscos, aper
itivos, etc.);
• Monitorar a gl
icemia com m
ais frequência;
• Tomar muita
água; e
• Tomar os med
icamentos conf
orme
a prescrição m
édica.
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