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editorial

Asmaioresdúvidas,quandodaconfirmaçãodo
diagnósticododiabetes,bemcomoapreocupação
primeira,estãorelacionadasàalimentação.
As perguntas são frequentes, o que posso e o que não. O receio do “não
poder” cria uma imagem negativa, dando a falsa conclusão de que
viveremos com problemas, pois não conseguiremos manter nosso
controle dentro do esperado. Com o passar do tempo percebe-se que na
rotina diária do diabetes não é bem assim.
O diabetes lhe permitirá entender que uma alimentação saudável e
equilibrada é boa para todos, independentemente de terem ou não a
condição.
Nesta edição, para desmistificar este assunto, preparamos duas matérias
especiais sobre alimentação, objetivando orientar como viver bem
alimentando-se adequadamente. Uma sobre os benefícios do abacaxi e
outra sobre alimentos integrais. Continuando com as tradicionais receitas
que sempre apresentamos.
Contracepção e diabetes é um tema de interesse para as mamães de
plantão. Quais os métodos mais indicados de acordo com o perfil de cada
mulher, se há ou não alguma complicação do diabetes instalada, os riscos
do mau controle glicêmico para a gestante e para o bebê.
Outra matéria interessante trata da esteatose hepática, um mal da vida
moderna que se não identificado e não tratado adequadamente pode
ocasionar problemas ainda mais graves.

Carlos José Augusto da Costa

expediente

Boa leitura!!!
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notratamentoeacessoparaquemtemdiabetes
A união de 82 participantes de 42 países em prol das pessoas com diabetes é a mais nova iniciativa
da Federação Internacional de Diabetes (IDF), intitulada Blue Circle Voices (BCV), as Vozes do
Círculo Azul.
A ideia desta rede composta em sua maioria por
pessoas com diabetes tipo 1 mas também por tipo
2, gestacional, cuidadores e familiares é
padronizar e unificar ações em prol das pessoas
com diabetes em todo o mundo, considerando as
especificidades de cada região.
Seus membros foram escolhidos pela experiência
de cada um em seu país, buscando conseguir uma
visão geral das realidades nacionais.
O Brasil tem oito eleitos compondo o grupo
BCV. Entre as vozes brasileiras estão os
associados da ADJ Diabetes Brasil: Bruna Talita
Patricio, Bruno Helman, Juliana Baptista,
Nathália Noschese e Vanessa Pirolo.
Site: www.adj.org.br
As três prioridades levantadas pela rede da IDF
são: • melhorar o acesso à saúde para pessoas com
diabetes; • prevenir o desenvolvimento de T2D e

• lutar contra a discriminação.
Destes pontos mais críticos o acesso regular a
medicamentos e insumos para o diabetes merece
destaque encabeçando a lista, pois muitas vezes
esta falta de fornecimento acaba forçando o
abandono do tratamento.
Pontos como a importância da educação em
diabetes, a pesquisa sobre a cura, a busca por
melhores tratamentos também estão elencados
na discussão e reflexão do Blue Circle Voices.
A rede Blue Circle Voices já está surtindo efeito. A
brasileira Vanessa Pirolo esteve representando a
voz do paciente durante a 70ª World Health
Assembly (Assembleia Mundial da Saúde) que
aconteceu na Suíça, apresentando as recomendações de acesso aos medicamentos para
diabetes e cuidados em populações carentes ao
governo brasileiro.
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nossosdestaques

Acampamentosde
fériasparaquemtem
diabetesauxiliamno
controledaglicemia
“Quero agradecer a todos. Depois de seis anos
de diagnóstico a Anna Beatriz
conseguiu diminuir a
hemoglobina glicada. Antes
do acampamento estava
10,3%. Recebemos o
resultado do novo exame.
Baixou para 8%. Estamos
todos muito felizes,” disse
Sabrina Couto, após a participação da filha no
acampamento ADJ-Unifesp.
A jovem tem 15 anos e desde que voltou da
temporada tem apresentado mudanças
perceptíveis. Está bem mais atenta ao diabetes.
Está se preocupando em fazer atividade física e
em se cuidar melhor.

tem diabetes apresentam resultados efetivos no
tratamento. Eles são um mix de atividades
recreativas, espor tes e muita troca de
experiências entre participantes e deles com
profissionais da área da saúde e monitores.
A melhoria no tratamento e controle do diabetes
dependem da aceitação e autonômia de que tem a
doença. Mas também é necessário ter
informações, orientações e prescrições recebidas
dos profissionais da saúde que acompanham
estas pessoas.

Pensando nisso, aconteceu em paralelo ao 37º
Acampamento ADJ-Unifesp, a primeira edição
do Curso Avançado em DM1 do Projeto
Educando Educadores, com o objetivo
de qualificar profissionais de saúde,
As
melhoras
no
que além do conteúdo teórico e
“Lá eles aprendem a se virar longe
d o s p a i s, s e t o r n a m m a i s tratamento podem oficinas práticas, puderam vivenciar
durante o acampamento de férias
independentes, percebem que
ser notadas nos para
crianças e jovens com diabetes,
existem outras crianças e
exames, mas
discussões de casos com equipe de
adolescentes iguais. Que não são
diferentes de ninguém, que principalmente na profissionais responsáveis pelos
participar de simpósios
podem ter uma vida igual a
rotina diária do eacampantes,
workshops, além de diversas
todos,” diz Sabrina.
diabetes, no
atividades juntamente com as
crianças
e jovens com diabetes.
As melhoras no tratamento
autocuidado e
podem ser notadas nos exames,
autonomia no
Segundo a psicóloga, educadora em
mas principalmente na rotina
tratamento.
diabetes e coordenadora do curso,
diária do diabetes, no autocuidado
Graça Maria de Carvalho Camara,”
e autonomia no tratamento.
este tipo de iniciativa permite que os
profissionais, além de se atualizarem quanto ao
Datados de antes de 1921, ano da descoberta da
tratamento do DM1 e discutirem casos práticos
insulina, os acampamentos de férias para quem
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utilizando a educação em diabetes como principal ferramenta nos resultados do tratamento, também participem de
uma rotina diária destas crianças e jovens e possam sentir as dificuldades e evoluções durante toda a temporada. A
experiência na formação dos profissionais que participaram do curso foi um sucesso e a nova edição já está sendo
organizada e planejada para 2018.”

Segundo o estudo Are diabetes camps effective? De autoria dos especialistas Dr. Mark Barone, doutor em Fisiologia Humana
(ICB/USP) e vice-presidente da ADJ, Dr. Marco Vívolo, endocrinologista e diretor do Nosso Recanto (NR) e Paul Madden, diretor da
American Diabetes Association (ADA), este tipo de evento torna as pessoas com diabetes mais independentes e autônomas em relação ao
seu tratamento e revela que quanto maior o número de participações, melhores e mais duradouros serão os resultados.
Apoio:
Parceiros:

Realização:
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pâncreasartificial
Lançado no Simpósio Internacional
de Tecnologia em Diabetes, SITEC, o
Sistema MiniMed 640G, da empresa
Medtronic é considerado um passo
em direção ao pâncreas artificial.
Um de seus principais diferenciais é a proteção
avançada contra episódios de hipoglicemia. Além
de identificar e suspender a insulina nas hipos,
como a Veo, o novo sistema atua já na tendência.
Ou seja, ao detectar uma queda na glicose, com
potencial de hipoglicemia dentro dos próximos 30
m i nu t o s, s e u S m a r t G u a r d ® i n t e r r o m p e
automaticamente a liberação de insulina.

permaneça, a insulina pode continuar suspensa
por até 2 horas, para segurança do usuário.
Além do design moderno, destacam-se os
lembretes programáveis, as opções ajustáveis para
notificações e volumes de alerta, é resistente à água
e pode ser ajustada para canhotos.

Dentesmanchadosebambos???

Graças ao monitoramento contínuo, a glicose e
suas tendências continuam sendo analisadas e, se a
queda cessar, após 30 minutos a administração de
insulina é reativada. Caso a tendência de queda

Tôfora!!!

Novomonitortraztestemaisconfortável

eleiturafácilderesultados
Também no último mês a Johnson & Johnson Medical Devices lançou
no Brasil o OneTouch® Select Plus Flex™, com tecnologia ColorSure™,
que indica o resultado do teste também por meio de cores, além de
possuir display amplo e com números grandes e fáceis de ler.
O aparelho também permite a
personalização do intervalo glicêmico de
acordo com a recomendação médica, traz
resultados em apenas 5 segundos e tem
memória para 500 medições
O lançamento conta ainda com o
®
®
lancetador OneTouch Delica , que além
do mecanismo que oferece testes suaves,
conta com as lancetas de menor espessura
do mercado.
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sorrirsempre

novastecnologias

Aumpassodo

Um sorriso limpinho e sem manchas é o sonho de
consumo de muita gente, não é mesmo? A primeira dica
para garantir que este gesto de simpatia seja um atrativo
e não um repelente de novos amigos é a velha e boa
escovação.

tártaro pode causar sangramento gengival (gengivite)
que pode evoluir para uma inflamação óssea causando
um comprometimento da sustentação do dente,
deixando os dentes moles e posteriormente podendo
levar a perda do dente,” explica Dra. Gabriela.

Um dos principais inimigos de um belo sorriso é o
tártaro.

A escovação feita em casa tem função de higienizar,
servindo como prevenção por evitar a formação de
tártaro.

Ou seja, a placa bacteriana calcificada que se forma nas
paredes dos dentes devido à má higienização, aliada a
fatores genéticos como a presença de cálcio na saliva.
Segundo a cirurgiã dentista, Dra. Gabriela Maria
Gomes Ferreira, no início o tártaro não pode
ser observado a olhos nus, mas o olho treinado
de um profissional dentista faz a identificação
com facilidade. Já em casos mais avançados,
todos conseguem identificar.
O aparecimento do tártaro não tem relação
direta com o diabetes, porém a glicemia
descompensada pode levar à boca seca, o que facilita a
fixação do cálcio na placa bacteriana. “Se não tratado o

Além da escovação caseira é importante realizarmos a
profilaxia profissional. Ela é a remoção de placa
bacteriana não calcificada, com motor de baixa rotação
e uma pasta abrasiva, podendo ser feita a cada
seis meses, seguida de aplicação de flúor.
“Após instalado, a remoção do tártaro só é
realizada por dentistas. Este procedimento é
chamado de raspagem periodontal,” completa.
“Prevenção em odontologia é simples e fácil e
pode ser resumida em boa escovação e uso do fio
dental,” finaliza a cirurgiã.
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viveravida

Planejarachegadadacegonha

ébomparatodomundo
O nascimento de um bebê é uma fase única e muito especial na vida de um casal. Na das futuras mamães
nem se fala, imagina na daquelas que tem diabetes. O planejamento familiar pode ajudar, e muito, a curtir
ainda mais este período.
Vale lembrar ainda que existem aqueles casais que
não sonham com a paternidade ou ainda que
preferem retardar este momento.
Os contraceptivos são fundamentais nesta fase de
decisão. Existem atualmente no mercado
diferentes métodos contraceptivos. Entre os
chamados reversíveis estão os de longa ou de curta
duração.
Dra. Thais Ushikusa, Médica especializada em
Ginecologia, Obstetrícia e Genitoscopia, explica
que os de longa duração são os DIUs
(Dispositivos Intrauterinos - hormonal e
de cobre) e o implante: “eles agem por mais
de 3 anos após sua colocação, possuem
poucas contraindicações, poucos efeitos
colaterais e por não dependerem da
memória da mulher acabam sendo 20 vezes
mais eficazes do que os métodos de curta duração.
Menos de 1% das mulheres que utilizam esses
métodos engravidam por ano. Eles também não
possuem estrogênio e por isso não aumentam o
risco de eventos cardiovasculares, como trombose
venosa, AVC e embolia pulmonar.”
Entre os de curta duração estão os que devem ser
tomados diariamente (pílulas), semanalmente
(adesivo) ou mensalmente (anel vaginal e injeção) e
por dependerem de a mulher lembrarem de
tomar/aplicar acabam tendo uma menor eficácia.
“De 6 a 9% das mulheres que usam os métodos de
curta ação engravidam ao ano. As pílulas
são o método reversível mais conhecido e
mais utilizado pelas mulheres, elas
possuem estrogênio que trazem muitos
benefícios, mas causam um leve
aumento do risco de eventos
cardiovasculares, ainda assim são
métodos seguros e adequados para
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grande parte das mulheres. Além disso, existem
métodos de barreira como a camisinha que apesar
de ter uma taxa de falha maior que a dos métodos
acima é o único método capaz de evitar a
transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Outros métodos como tabelinha e medida
da temperatura possuem altas taxas de falhas.
Segundo Dra. Thais, a prevalência do diabetes vem
aumentando drasticamente, afetando cada vez
mais mulheres em idade reprodutiva: “A gravidez
em mulheres com diabetes deve ser muito
bem planejada, pois os altos níveis
glicêmicos (de açúcar no sangue) podem
acarretar sérias complicações tanto para a
mãe quanto para o feto.”
“Sabemos que no Brasil, em geral, 55%
das gestações não são planejadas. No caso
das mulheres com diabetes, apesar da importância
do planejamento pré concepcional, cerca de 2/3
das gestações não são planejadas,” diz a
ginecologista. Ela informa que defeitos congênitos
afetam 5-8% das gestações em mulheres com
diabetes, mais que o dobro da taxa geral. Por esse
motivo é essencial que as mulheres com diabetes
utilizem métodos contraceptivos eficazes para
evitar uma gestação sem o devido cuidado.
“A princípio, se a mulher tiver diabetes,
independente do tipo, há menos de 20 anos e sem
complicações vasculares degenerativas e ela estiver
com o controle glicêmico adequado, sem outras
doenças associadas, ela pode utilizar qualquer
m é t o d o. N o e n t a n t o, va l e l e m b r a r q u e
preferencialmente o método deve ser muito eficaz
em prevenir uma gravidez (por causa das
complicações que o diabetes pode causar na
gestação) e que seja prescrito e acompanhado por
um ginecologista,” fala Dra. Thaís.

De acordo com a médica, se a mulher tiver diabetes e complicações vasculares como nefropatia
ou retinopatia, ou tiver seu diagnóstico há mais de 20 anos são contraindicados métodos que
contenham estrogênio (ou seja: pílula combinada, adesivo, anel vaginal, injeção mensal), nem as
pílulas que só tem progesterona (minipílula). Já os métodos de longa duração (DIU hormonal,
DIU de cobre e implante) não tem nenhuma contraindicação relacionada ao diabetes.
“Os métodos contraceptivos que tem atuação sistêmica (em todo organismo – pílulas,
injeções, implante, adesivo, anel vaginal) podem levar a alterações nos níveis de glicemia e
insulina, mas geralmente as alterações não chegam a ser significativas a ponto de afetar o
tratamento de diabetes se ele já está bem controlado. Os métodos que atuam
apenas localmente (como os DIUs, camisinha) acabam por não interferir neste
controle,” ressalta a ginecologista.
Dra. Denise Reis Franco, médica endocrinologista, educadora em diabetes,
pesquisadora e diretora científica da ADJ Diabetes Brasil
diz que a contracepção é fundamental para garantir uma
gestação segura e com menores riscos para a gestante
com diabetes e seu filho. “A mulher com diabetes que
deseja engravidar deve procurar seu endocrinologista,
consultar também o ginecologista e realizar exames para
garantir o sucesso da concepção até o nascimento. A
hemoglobina glicada pré-gestação deve estar abaixo de 7%, por exemplo.
Nessa fase a contracepção é mantida e são realizados exames de rotina além
da sorologia para as infecções (rotina para pré concepção) e estacionamento
das complicações crônicas relacionadas, principalmente na retina e nos rins.
A endocrinologista explica que após esse período de intensificação da
terapia e a meta glicêmica alcançada a mulher com diabetes pode ser
liberada para a gestação.”
Durante toda a gestação será solicitado um controle rígido da glicemia
para garantir a segurança materno fetal. “O trabalho de equipe entre a
gestante, endocrinologista e o ginecologista é de fundamental
importância para atingir essas metas e garantir uma gestação e
nascimento mais tranquilos e sem complicações,” informa a
endocrinologista.

OSRISCOSNODIABETES
Para a mamãe com diabetes:
• aumento do risco de hipertensão (pressão alta)
• descolamento da placenta
• trabalho de parto prematuro
• piora ou surgimento de complicações degenerativas
(como retinopatia e nefropatia)
• necessidade de interromper ou trocar
o tratamento que vem realizando
Para o bebê:
• malformações congênitas
• aborto espontâneo
• óbito fetal
• feto grande demais para o esperado (macrossômico)
• hipoglicemia neonatal
• hiperbilirrubinemia
• síndrome do estresse respiratório, entre outros
Revista Jeito de Viver com Diabetes | 11

saúdesembarreiras

Gorduranofígado
Ummaldasdietasmodernas?

“Cerca de 3 a 10% das crianças também podem
desenvolver esteatose hepática. Porém entre as
crianças obesas a prevalência fica entre 40 e 70%,”
informa.

Esteatose hepática é um nome comum para você? Você pode não saber,
mas assim é denominada a popular gordura no fígado.
Segundo Dr. Pedro Saddi, médico
endocrinologista, a esteatose hepática é
o aumento de gordura no fígado e sua
origem está diretamente relacionada aos
hábitos de vida. Entre suas principais
causas estão a obesidade (resistência à
insulina) e o consumo de álcool. Mas vale
lembrar que pessoas magras também podem
desenvolver a esteatose.
“Quanto ao diabetes, ele não é uma causa da
esteatose. Mas sim, o mau controle glicêmico é
um fator de risco para seu aparecimento, assim
como o avanço da idade,” explica Dr. Pedro.
A esteatose hepática não apresenta
sintomas. Na prática seu diagnóstico é feito
por exame complementar como a
ultrassonografia ou a ressonância
nuclear magnética do fígado. “O
padrão ouro é a biópsia hepática,
que, por ser invasiva, não é
empregada de rotina,” fala.

A incidência da esteatose hepática ainda é pouco
estudada. O médico diz que o que se sabe é que sua
prevalência varia entre 10 a 30% da população geral.
Subindo entre os indivíduos com sobrepeso, chegando
a 80-90% entre obesos. Entre indivíduos com DM2 a
prevalência é da ordem de 50%.

em controlar os fatores de risco
modificáveis como perda de peso,
diminuição do consumo de álcool, controle
da glicemia.
Dr. Pedro fala que a melhor evidência de
reversão de esteatose foi mostrada em
pacientes obesos que se submeteram a
cirurgia bariátrica e tiveram perda de peso
importante: “Algumas medicações também
podem ser usadas, apesar de ainda carecermos de
estudos. As principais são metfor mina,
pioglitazona e vitamina E. Sua prescrição
geralmente está indicada quando se suspeita de
esteato-hepatite.”
A minoria dos casos de esteatose apresenta
inflamação no fígado, assim nem sempre as
enzimas hepáticas estarão alteradas (TGO/
TGP/ GamaGT), uma vez que elas são
marcadores de inflamação do fígado.
Se não tratada, a esteatose pode progredir para
esteato-hepatite, cirrose e hepatocarcinoma
(câncer no fígado).

“Os números são consideráveis, por
isso vale estar atento ao seu estilo de
vida e lembrar que a esteatose
tem prevenção diminuindo a
porcentagem de gordura no
corpo, praticando exercícios
físicos regularmente e
mantendo a glicemia
controlada,” finaliza Dr.
Pedro.

Se não tratada, a
esteatose pode
progredir para
esteato-hepatite,
cirrose e
hepatocarcinoma
(câncer no fígado).
Rev Diabet Stud. 2011 Winter; 8(4): 454–467. (esteatose em DM1). Dig Dis. 2010;28(1):155-61 (epidemiologia
esteatose). G Vernon, A Baranova… - Alimentary pharmacology, 2011 (epidemiologia)

promoções

O tratamento da esteatose consiste

Vocêtambéméadepto
deumaalimentaçãosem
glúten?Selecionamos
produtosespecialmente
paravocê!
Venhaconferir!!!
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focandonodiabetes

Se comparado ao tipo 2, o Lada só tem em comum o
fato de iniciar o tratamento com as medicações orais.
Ele evolui para a necessidade de insulina mais rápido do
que o tipo 2 e mais lento do que o tipo 1. No tipo 2, em

geral, a necessidade de insulina se dá após 10 anos de
diagnóstico. Já no Lada isto acontece em cinco anos.
Ele diz que como os demais tipos de diabetes, o Lada
também tem propensão hereditária e não é genético.
Depende da pré-disposição.

As pessoas que desenvolvem o diabetes tipo Lada tem um perfil
específico, bem diferente daqueles que desenvolvem o tipo 2:
• adultos jovens (com idade entre 25 e 40 anos)
• magros, ou seja, sem sobrepeso
• sem quadro de Hipertensão Arterial associada

Para confirmar o diagnóstico de diabetes tipo Lada (e diferenciar do tipo 2) são realizados os exames Anticorpos anti
células Beta e Anti GAD.

Vocêconheceodiabetes

tipoLada?

Em se tratando de monitoramento glicêmico, o número
de testes recomendado depende do tipo de tratamento.
Dr. Freddy explica que se a pessoa estiver em uso de
medicação oral, o monitoramento é feito para checar se
a glicemia está bem controlada e pode ser feito em dias e
horários alternados, por exemplo três vezes na semana.
Neste caso o acompanhamento é feito também com
exames de hemoglobina glicada.

“Se a pessoa estiver em uso de insulina o número de
testes diários é semelhante ao recomendado para o tipo
1, uma vez que o tratamento será ajustado com base nos
resultados,” explica o médico.
Como nos outros tipos de diabetes, o Lada também não
tem cura e para um tratamento adequado vale seguir as
recomendações tradicionais: tratamento/medicação
prescritos, alimentação balanceada e exercício físico.

Em geral as pessoas conhecem os tipos mais frequentes de diabetes: 1, 2 e
gestacional, não é mesmo? Mas você sabe que existem outros tipos?
Um tipo menos comum de diabetes e que atinge 2% da
população é o tipo Lada.
“O Lada é um tipo de diabetes que se
caracteriza por uma agressão do sistema
imunológico que destrói as células Beta
(produtoras de insulina) de maneira mais
lenta (anos ou décadas) do que no tipo 1,”
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explica Dr. Freddy Goldberg Eliaschewitz, médico
endocrinologista, pesquisador e diretor clínico no
CPCLIN - Centro de Pesquisas Clínicas. No Lada
é possível manter o tratamento com medicações
orais por um longo período, sem a necessidade de
insulina, diferente do tipo 1 onde a destruição das
células beta é rápida e exige imediato uso de
insulina.
Revista Jeito de Viver com Diabetes | 15

capa

Eleéoreieétodoseu!!!

A casca pode ser usada para fazer sucos, chás, bolos (como o da
receita que trazemos nesta edição) ou outros tipos de doces. A polpa
serve para consumo in natura ou mesmo para a elaboração de doces.
E a coroa serve para replantar e cultivar o seu próprio abacaxi. O
abacaxizeiro em geral alcança um metro de altura, produzindo um
único fruto inicialmente e posteriormente este número aumenta
devido as ramificações na lateral do talo.

Suamajestade,

oabacaxi

Para escolher um bom fruto, Beatriz deixa uma ótima dica: “O
primeiro ponto cheirar o abacaxi! Se sentir um cheiro adocicado está
perfeito para o consumo. Se não tiver odor nenhum, ainda não
está muito maduro. Já se o cheiro estiver mais fermentado,
como de bebida alcoólica, ele já está passado demais.”

Conhecido como o rei dos frutos por conta de sua majestosa coroa, com sabor
ácido e adocicado, o abacaxi é cultivado em qualquer lugar quente, sendo bastante
resistente às secas. Porém apesar desta planta ser tropical ela não pode estar
exposta ao sol muito intenso, uma vez que seus frutos podem danificar-se.

Mas nem sempre sua cotação está tão em alta.
Por seu aspecto espinhoso, na gíria brasileira,
muitos se dirigem a ele com conotação de algo
que “não é bom”, “encrenca”.
Existem diversas espécies, entre elas as mais
conhecidas estão: Havaí, Pérola, Jupi e Ananás.
Dependendo da região em que é plantado, pode
existir ainda variação dentro de cada espécie.
Rico em vitaminas A, B e C, sais minerais como
ferro e cálcio além de fibras, o abacaxi de fato
merece elogios.
De acordo com a nutricionista
Beatriz Favero Bernardo, ele tem
efeito anti-inflamatório, melhora a
saúde intestinal, reduz inchaços,
diminuição da absorção de gorduras
e também pode ser utilizado na
prevenção de câncer.
Mas seus benefícios vão além. Uma enzima
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Que tal cultivar um abacaxi
em sua casa? É muito fácil!!!

encontrada no sumo e na haste do abacaxi,
chamada de bromelina, é muito eficiente para a
quebra de proteínas, contribuindo para o
melhor funcionamento do metabolismo.
Mas atenção...

1
“Como qualquer fruta, o abacaxi também tem a
frutose (açúcar proveniente das frutas), que faz
elevar a glicemia, mas se ingerido em
quantidades adequadas, não trará problemas
para quem tem diabetes. Lembrando que essa
quantidade é individual, Em geral, o
recomendado é uma fatia média,” ressalta a
nutricionista.

Passo 1 – Separe tudo
o que irá utilizar:
Coroa de 1 abacaxi;
Palitos de madeira;
Recipiente com água.

Passo 2 – Retire as folhas da
base da coroa do abacaxi

2
Passo 3 – Espete os palitos na lateral da
base de forma que fiquem suspensos no
recipiente com água. Aguarde alguns dias.

3
Beatriz explica que o principal mês para
comprar abacaxi é dezembro, podendo ser
encontrado em janeiro, março, outubro e
novembro, porém com maior dificuldade ou
não tão doce.
Pensando no aproveitamento dos alimentos
e buscando evitar o desperdício o abacaxi
também é campeão.

Passo 4 – Quando as
raízes estiverem brotando
Divulgação / Gabriel Félix.

Antigamente, ter um abacaxi do lado externo
das casas significava sinal de boas vindas,
hospitalidade, aos visitantes.

Boa escolha e aproveite!!!

4

retire da água

Passo 5 – Plante em um vaso com terra ou no solo. Regue
pulverizando água na coroa até duas vezes por semana. Evite molhar
diretamente a terra, pois pode apodrecer as raízes. Boa colheita!!!

5
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seusdireitos

Comoquemtemdiabetesdeve

procederaocontratarum

segurosaúde?
Seja plano ou seguro saúde, tem gente que arrepia só em pensar. Porém, diante do
complicado cenário da saúde pública brasileira muitos acabam optando pela
contratação de um deles.
Ambos são sistemas de assistência médicohospitalar. A diferença entre o seguro e o
plano está, em princípio, na abrangência
do contrato.
“Nos planos de saúde os segurados têm
o serviço de assistência médica prestado
pelos profissionais e estabelecimentos
credenciados pelos próprios planos e cuja
lista é apresentada normalmente em cadernos ou
on line. Quanto aos seguros de saúde, eles
permitem aos segurados a livre escolha de
profissionais, hospitais e laboratórios e permitem
o reembolso dos valores desembolsados, de
acordo com a tabela deles.

Ambos são supervisionados pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS,”
explica Dra. Ione Taiar Fucs, advogada e
coordenadora do ADJJur.
Um ponto fundamental para quem tem
diabetes ou qualquer doença ou lesão
crônica é que ela deve ser informada na
contratação de um novo plano ou seguro saúde.
“Doença ou lesão preexistente é aquela patologia
que o contratante ou seu responsável legal saiba
ser portador ou sofredor à época de ingresso no
plano,” diz a advogada.
Ela informa que a cobertura para a doença ou
lesão preexistente (DLP), será parcial, até que seja
cumprido o prazo de carência. É importante
salientar que se houver necessidade de
procedimentos cirúrgicos, o uso de leito de alta
tecnologia ou de procedimentos de alta
complexidade relacionados a doença ou lesão
preexistente têm uma carência de 24 meses e a
operadora não estará obrigada a prestar o
atendimento, pois nesta hipótese, a pessoa
contratante estará sujeita as regras do acordo de
Cobertura Parcial Temporária (CPT). Após esse
período, a cobertura passará a ser integral, nos
moldes do plano contratado, não cabendo
nenhum tipo de agravo.
É extremamente importante declarar doenças ou
lesões preexistentes. Se o consumidor não
informar a existência dessa doença na declaração
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de saúde, o contrato pode ser cancelado, uma vez que tal
omissão constitui fraude.

Entretanto é preciso ressaltar que ninguém pode ser recusado
em um novo seguro/plano de saúde por ter uma doença préexistente.

Tanto diabetes tipo 1 ou 2 são considerados preexistentes e
devem ser declarados. No caso do pré-diabetes, situação
Os planos de saúde exigem uma carência de 300 dias para
clínica que precede o diagnóstico do diabetes tipo 2, o corpo
cobrir os custos do parto, a partir da 38ª semana. Isso significa
começa a dar sinais, principalmente através
que, durante a gravidez, já não dá mais tempo
“Doença ou lesão
dos exames de sangue, que os níveis de
de aderir a um plano que pague o parto. Há
preexistente
é
aquela
açúcar (glicemia) estão começando a ficar
uma exceção para os partos prematuros –
patologia que o
elevados, e os níveis de insulina também.
pelas regras, os que acontecem até a 37ª
Mas isto não significa que a pessoa terá o
contratante ou seu semana de gestação. Nesses casos, a carência
diagnóstico de diabetes. “É importante ficar responsável legal saiba é de 180 dias.
claro que se a pessoa contratante não tinha
ser portador ou
conhecimento da doença, ela não pode ser
sofredor à época de “Para as mulheres com diabetes sem plano
de saúde e que queiram engravidar, elas
enquadrada como doença preexistente e,
ingresso no plano.” terão
que informar a doença preexistente
portanto, a cobertura não pode ser negada,”
(diabetes)
e optar pelo agravo, (acréscimo na
fala Dra. Ione.
mensalidade) pois o prazo de carência para cobrir os custos do
De acordo com a advogada, uma opção para o consumidor é
parto é de 300 dias,” esclarece Dra. Ione.
que ele poderá, no ato da contratação, optar pelo Agravo,
acréscimo ao valor da prestação paga, para cobertura das
doenças preexistentes alegadas, observado o cumprimento
dos prazos de carências contratados e legalmente admitidos.

comerbem

Produtosintegraissãorealmente

maissaudáveis?
Existe uma crença comum de que os alimentos integrais
são mais saudáveis, mas será verdade?
Primeiro vale entendermos o que são os integrais.
Eles são todos os alimentos que não passaram por
processo de refinamento na indústria e que
mantiveram todas as suas propriedades
nutricionais, como vitaminas, minerais e fibras.
Todos os nutrientes são importantes,
porém as fibras têm um papel especial e
se mantidas em sua origem são benéficas
no que diz respeito à prevenção e
tratamento do diabetes.
De acordo com a nutricionista e educadora em
diabetes, Fernanda Castelo Branco, as fibras
solúveis, encontradas em frutas, verduras, feijão e
g rão de bico, por exemplo, têm
comprovadamente um papel importante no
diabetes tipo 2, devido seus efeitos na
manutenção da glicemia, perfil lipídico (gorduras)
e pressão arterial. “Já as fibras insolúveis,
encontradas no farelo de trigo e grãos integrais,
contribuem para perda de peso, através de ação no
mecanismo de saciedade, promovendo também
melhora do controle metabólico,” diz. Os
produtos integrais podem conter quantidades de
carboidratos igual, menor ou maior se
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comparados aos produtos convencionais. “O
importante é escolher produtos com maior
quantidade de fibras por porção para que a
absorção dos carboidratos ingeridos seja mais
lenta, evitando picos de glicemia pós refeição,”
afirma a nutricionista.
Que os integ rais são benéficos já
en ten demo s, ma s co mo p o demo s
identificar se o que estamos consumindo é
realmente integral?
“Para identificar a quantidade de fibras nos
produtos, utilize a informação nutricional
presente nos rótulos. É obrigatório constar no
rótulo a informação da presença de fibras nos
alimentos. Este dado só não constará se o produto
não contiver fibras em sua composição. Uma
outra for ma de consulta são tabelas de
composição nutricional. Hoje temos acesso a
aplicativos no celular que fornecem tabelas com
essas informações,” explica Fernanda.
De acordo com o Guia Alimentar para a
População Brasileira, elaborado pelo Ministério
da Saúde, a recomendação diária de fibras

alimentares para adultos é de 25 g. Sendo assim,
consulte os rótulos dos alimentos e certifique-se que a
soma da quantidade de fibras dos alimentos
consumidos durante todo o dia totalize 25 g.

carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e sódio do
alimento. Outras informações, como presença de
vitaminas, são opcionais. As fibras então precisam estar
descritas em todos os produtos comercializados.

No caso das crianças, a Fundação
Vale lembrar que ao optarmos por
“As fibras solúveis,
Americana de Saúde e a Academia
inserir alimentos integrais em nossa
encontradas em frutas, alimentação, nem todos os produtos
Pe d i á t r i c a N o r t e - A m e r i c a n a
recomendam que nas acima de 2 verduras, feijão e grão de c o n v e n c i o n a i s d e v e m s e r
anos o consumo diário de fibras seja
bico, por exemplo, tem substituídos. A ingestão excessiva de
calculado acrescentando-se de 5 g a
fibras pode prejudicar a absorção de
comprovadamente um
nutrientes importantes ao nosso
10 g à idade da criança. Para as
papel
importante
no
organismo, como é o caso do cálcio e
crianças menores de 2 anos não há
do ferro.
recomendação; considera-se que o
diabetes tipo 2.”
aleitamento materno esteja presente até
É possível utilizar as duas opções dentro de um plano
os seis meses e, após essa idade, deve ser introduzida
nutricional variado e equilibrado. “Para que se
uma alimentação adequada, contendo frutas, verduras,
aproveite todos os benefícios dos alimentos integrais
legumes e outros alimentos que fornecem fibras. Para
deve se respeitar o consumo diário, ter uma
verificar se o seu consumo diário de ingestão de fibras
alimentação equilibrada nos outros nutrientes e uma
está dentro das recomendações, vale procurar a ajuda
ingestão adequada de água. Se não houver ingestão
de um nutricionista.
adequada de água é possível ocorrerem alterações no
funcionamento do intestino, causando gases e até
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
diarreias, ” ressalta a nutricionista.
tornou obrigatória a veiculação de um rótulo
nutricional nas embalagens dos produtos, nele devem
constar o valor energético e a quantidade de
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boamesa

CompotadeCascadeMelancia
Ingredientes
¼ melancia (aproximadamente 600g)
3 xícaras (chá) água
2 xícaras (chá) adoçante para forno e fogão
Cravo a gosto
Canela a gosto

Modo de Preparo
Remova a parte verde da casca da melancia,
mantendo a parte branca. Corte-a em tirinhas,
conservando um pouco da parte vermelha.
Reserve.
Misture o adoçante com a água.
Junte o cravo e a canela deixando ferver por 10
minutos. Coloque as tirinhas da casca da melancia na
panela com o caldo e deixe cozinhar até dar o ponto
de compota. Deixe esfriar e sirva.

Informação Nutricional por porção (75g)
Calorias – 60kcal
Carboidratos – 15g
Proteínas – 1,41g

Gorduras totais– 0g
Fibras – 0

Rendimento: 4 porções de 75g (1/2 xícara – chá)

Receitas realizadas pela nutricionista da ADJ, Beatriz Favero Bernardo.

BolodeCascadeAbacaxi
Ingredientes
2 ½ xícaras (chá) farinha de trigo
3 ovos
1 colher (sopa) fermento em pó
1 xícara (chá) adoçante para forno e fogão
2 xícaras (chá) suco da casca de um abacaxi
Fatias de abacaxi em calda diet ou fatias finas
de abacaxi sem o miolo

Informação Nutricional por porção (50g)
Calorias – 75kcal
Carboidratos – 16g
Lipídios – 0,29g

Proteínas – 2g
Gorduras totais – 0g
Fibras – 0,49g

Modo de Preparo
Retire a casca do abacaxi e ferva com 4 xícaras
(chá) de água, por cerca de 20 minutos. Deixe
esfriar. Bata as claras em neve e reserve. Na
batedeira junte a farinha, as gemas e o
adoçante. Misture aos poucos o suco da casca
do abacaxi. Bata bem. Retire da batedeira e em
uma tigela incorpore levemente, com uma
colher, as claras em neve. Adicione o fermento.
Coloque no fundo de uma forma, untada e
enfarinhada, as fatias de abacaxi e por cima a
massa. Leve ao forno pré-aquecido por
aproximadamente 30 minutos, ou até dourar.
Rendimento: 15 porções de 50g
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