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Asmulherescomdiabetesmerecem
odestaqueemnossaedição.
Para tema do “Dia Mundial do Diabetes 2017”, a Federação Internacional de
Diabetes (IDF), escolheu “mulheres com diabetes”. Atualmente existem
199 milhões de mulheres com diabetes no mundo, sendo que há projeção
deste número subir para 313 milhões, até 2040, ou seja, um aumento de
quase 60% em pouco mais de 20 anos. Os números apurados pela
Instituição, longe de serem animadores, trazem uma grande preocupação e
referendam a escolha e a necessidade de uma atenção mais voltada para elas.
Desta forma, em nossa edição procuraremos dedicar um espaço maior,
destacando os cuidados necessários com a doença.
O diabetes tipo 2 que envolve cerca de 90% do total de pessoas com diabetes
no mundo também está em foco, a busca para um melhor tratamento e
controle tem sido objeto de muito estudo, e ainda tem sido destaque nas
novidades tecnológicas apresentadas atualmente em congressos
internacionais.
Como as doenças que afetam o coração sempre merecem a atenção de todos,
apresentamos um artigo que objetiva detalhar, estas doenças, de forma fácil e
completa, ajudando a estar atento para prevenir problemas futuros.
Sempre interessantes são ainda as orientações sobre uma alimentação
saudável, seguidas de saborosas e nutritivas receitas que trazemos para vocês.
Ficou curioso em conhecer melhor estes assuntos? Temos eles e muitos mais
nas páginas que seguem.

Carlos José Augusto da Costa

expediente

Aproveitem e boa leitura.
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glicosímetrossãoconfiáveis?
Há algum tempo, algumas pessoas começaram a
comparar o resultado da glicemia em mais de um
glicosímetro em testes realizados num mesmo
momento e constataram resultados contrastantes.
Mas, existem diferenças de valores aceitáveis,
quando comparamos os equipamentos?
A diretriz da American Diabetes
Association deixa claro que os
resultados exibidos nos monitores
de glicemia capilar não podem
variar mais do que 15%. Com base
nisso, a Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária), pressionada pela comunidade de
diabetes, pediu que todos os
fabricantes e distribuidores dos
glicosímetros mostrassem a
precisão dos mesmos, de acordo
com as Diretrizes da ISO 15.197. Entre seus
requisitos, esta diretriz tem a categoria precisão
do sistema, comparando os resultados de glicose
no sangue dos medidores com o nível de glicose
fornecido por uma medida laboratorial.
Esta medida é muito relevante, pois valores
errados das taxas de glicemia podem representar
riscos para as pessoas com diabetes, entre eles:
episódios de hipoglicemia e de hiperglicemia,
tomada de decisões que comprometem a
qualidade de vida tanto com relação à alimen-

tação, quanto atividade física, como também às
atividades diárias e o desenvolvimento das
variadas complicações do diabetes.
Segundo a endocrinologista Maria Victoria
Martinez Descalzo, “o paciente precisa confiar no
seu glicosímetro para tomar a melhor
atitude. O resultado precisa ser real
para que possa realizar o tratamento
adequado e prevenir possíveis
complicações. Mas é importante dizer
que além do glicosímetro preciso, o
usuário precisa ler o manual de cada
um dos modelos antes de sua
utilização, sempre lavar as mãos antes
de medir a glicemia e armazenar
adequadamente o monitor como
também as fitas, para que mostre o
resultado real”.
O estudo Evaluation of 5 Blood Glucose
Monitoring Systems (BGMSs), dos autores
Nancy Dunne,* Maria T. Viggiani, Scott Pardo,
Cynthia Robinson, Holly C. Schachner, Joan Lee
Parkes, apresentado durante o Congresso da
American Diabetes Association, mostra que o
Contour® Plus, entre os sistemas analisados, é o
que apresenta mais precisão, quando comparado
aos demais glicosímetros, que apresentam a
mesma metodologia de medição.
Inclusive a Ascensia preocupada com esta
questão está lançando o Contour® Plus no Brasil
para proporcionar aos pacientes com diabetes um
glicosímetro que traga os resultados mais
precisos, para transmitir a confiança e segurança
essencial para tomada de decisões que interferem
no dia a dia.

boamesa ....................................22
Petit Suisse Nutritivo de Inhame com Morangos
Bolo de Taça de Chocolate e Maracujá
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focandonodiabetes

Aevoluçãodas

agulhasdeaplicação
Assim como os equipamentos de monitoramento de glicemia
capilar, sistemas de infusão de insulina e medicamentos, as
agulhas também evoluíram e diminuíram.
Mas qual o comprimento ideal de agulhas
adequado para cada um?
De acordo com o posicionamento da Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD), as agulhas curtas
devem ser utilizadas por todos os pacientes
garantindo, assim, maior segurança na aplicação
de insulina e um maior conforto.
“A insulina deve ser aplicada diretamente no
tecido subcutâneo (camada de células de gordura)
abaixo da derme. A aplicação nesse local garante a
correta absorção da insulina contribuindo para
um melhor controle glicêmico do
paciente,” explica Jacqueline Aguiar,
enfermeira e executiva de vendas da BD.
Ela ressalta que a espessura da pele pode
variar entre 1,9 a 2,4 mm, raramente
ultrapassa 3 mm, independentemente do
perfil físico do paciente, da idade e do
gênero. “E não precisamos levar em consideração
as pequenas diferenças de espessura da pele nos
diferentes locais de aplicação, já que essa variação
é mínima..”

Ângulo de 90 º
(reto) quando o
comprimento
da agulha é
adequado !
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“Então leve em consideração, que a melhor
agulha para você utilizar, é a de menor
comprimento, ou seja, nas agulhas para caneta de
insulina escolha a de 4 mm e nas seringas de
insulina, sua escolha certa será a de 6 mm,” diz a
enfermeira.

da agulha for maior que o aconselhável. Essa
avaliação deve ser sempre feita por um profissional
da saúde, durante o exame físico. Outro ponto é a
escolha de um ângulo correto para a aplicação de
insulina independe do dispositivo utilizado
(seringa ou caneta) e ele deve ser respeitado
conforme o comprimento da agulha e quantidade
de tecido subcutâneo no local de aplicação. Por
exemplo no caso de uma pessoa magra e com
pouca gordura na região de aplicação, corre-se
maior risco de atingir os músculos quando se utiliza
agulha mais longa e ângulo de aplicação de 90° em
relação à superfície da pele. Nesses casos, pode-se
optar por uma agulha mais curta, fazer uma prega
cutânea (de pele) e aplicar em ângulo de 45°.

PregaSubcutânea,Via
eÂngulodeAplicação

RegiõesdeAplicação

É importante saber que o efeito da insulina varia
de acordo com o local de aplicação, pois há
diferenciação na absorção da insulina. Por
exemplo, a insulina quando aplicada no abdômen
será absorvida mais rapidamente do que no braço.
S u a a b s o r ç ã o e f e t iva i n d e p e n d e n t e d a
profundidade no subcutâneo, ou seja, se for
aplicada corretamente no subcutâneo sua
absorção não será prejudicada conforme o
tamanho da agulha utilizada. “Mas é
necessário alguns cuidados para que a
aplicação não seja intramuscular ao utilizar
uma agulha mais longa,” completa.
Jacqueline deixa ainda duas dicas fundamentais
para uma aplicação correta: “A prega subcutânea
deve ser utilizada quando a pessoa tem pouco
tecido subcutâneo e/ou quando o comprimento

Ângulo de 45 º
quando a agulha
for maoir que a
distância entre a
pele e o músculo.

Ilustrações: BD

Ilustrações: BD

Omercadodasagulhaseseringas
O mercado dispõe hoje de agulhas para canetas
de aplicação e seringas com os mais variados
comprimentos de agulhas.
Atualmente, o mercado nacional conta com
agulhas para canetas de insulina com as
seguintes apresentações: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8
mm, 12 mm e 12,7 mm. Algumas não são mais
encontradas em farmácias, por não serem as
mais indicadas, que mesmo assim por terem
registro da ANVISA são distribuídas em alguns

municípios, segundo a Lei 11.347.
No caso das seringas de insulina com agulha
fixa, existem no mercado diversos tamanhos de
agulha e capacidade/volume. Quanto à
capacidade / volume de armazenamento,
existem as de 30 unidades (0,3 mL), 50 unidades
( 0,5 mL) e 100 unidades ( 1 mL). Quanto ao
comprimento das agulhas que estão acopladas
nessas seringas, podemos encontrar o tamanho
de 6 mm, 8 mm, 12 mm, 12,7 mm, 13 mm.

Revista Jeito de Viver com Diabetes | 07

europeuparaotipo2
O tradicional congresso europeu de diabetes da European Association
for the Study of Diabetes (EASD) aconteceu de 11 a 15 de setembro
de 2017, em Lisboa, Portugal, e como é de costume reuniu as
principais novidades da área.
A médica endocrinologista, diretora da ADJ Diabetes Brasil e membro
da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Dra. Denise Reis Franco,
vai nos ajudar a mostrar para você o que tem de novo sobre diabetes
tipo 2 e a tecnologia.
Um dos lançamentos apresentados para a monitorização da glicemia
foi o Glucotrack Sensor em Lobo de Orelha para Diabetes tipo 2.
Ainda sem previsão para chegar ao Brasil, o aparelho apresenta
algumas dificuldades, pois na hipoglicemia não tem precisão e demora um tempo
para a leitura.
Outra novidade tecnológica é um glicosímetro da Ascensia que diante do resultado
da glicemia acende uma luz na ponta do aparelho para alertar o usuário das
medidas a serem tomadas diante do alerta.
Na area dos Sensores de Glicose instersticial o Sistema Flash – Freestyle Libre já
tem sua fama entre as pessoas com diabetes tipo 1 e cada vez mais também as
pessoas com Diabetes tipo 2 estão utilizando essa tecnologia para ajudar no
controle e no maior entendimento que o alimento impacta no controle da glicemia.
Em um estudo do mundo real de mais de 55.000 usuários adultos no FreeStyle
Libre na Europa, associou a verificação do sensor (para verificar um valor de
glicose em tempo real) a níveis inferiores de hemoglobina glicada, menor tempo na
hipoglicemia (abaixo 70 mg / dl), mais tempo de intervalo (70-180 mg / dl) e
menos tempo na hiperglicemia (mais de 180 mg / dl). Sem as picadas dos dedos,
algumas pessoas verificaram a glicose até 50 vezes ao dia.
Outros sensores também estavam presentes como o Dexcom, que ainda não
chegou ao Brasil, mas apresentou suas novas versões.
Entre os sensores implantáveis, esteve o Eversense, que
a Roche deve trazer ao Brasil, mostrou como é feita a
implantaçao do sensor que tem a duraçao de 3 meses.
Ele tem uma boa correlação com a glicose no
sangue e necessita de um leitor que fica em cima
do local do implante.
Ainda foram apresentados
alguns aplicativos que
podem ajudar no dia a dia
de quem tem diabetes
tipo 2 ou ainda está no
pré diabetes.
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sorrirsempre

novastecnologias

Novidadesdocongresso

Tratamentodecanalsemmedo,

mascompropósito
O barulhinho característico do “motorzinho” do
dentista chega a dar frio na barriga em algumas pessoas.
A coisa fica ainda pior quando se ouve a palavra canal. É
aí que muita gente treme na base, muitas vezes por
experiências anteriores mal sucedidas. Mas não há razão
para isto.
O tratamento endodôntico ou tratamento de canal
como também é chamado é um procedimento clínico
com finalidades curativa e protética, com objetivos de
limpeza, desinfecção e preenchimento do sistema de
canais radiculares de um dente com comprometimento
pulpar.
Dr. Alexandre Tanganelli Ricci, odontologista
pela UNISA, especialista em Endodontia e em
Endodontia com Microscopia, diz que, graças aos
avanços em estudos clínicos e laboratoriais e
também ao uso de tecnologia atualmente é
possível realizar esse procedimento de forma
rápida e segura e com percentuais de sucesso
bastante elevados.
O tratamento de canal é indicado para que sejam
devolvidas as condições de saúde de um dente
acometido por lesões de cárie profundas ou traumas
que possam afetar a polpa dental de uma maneira geral.
Algumas pessoas costumam dizer que tratar o canal é
“matar” o nervo, para parar de doer. Será verdade???

“É uma maneira popular e muito usada entre as pessoas,
obviamente não técnica mas que faz sentido e permite
um entendimento superficial. “Matar" o nervo
tecnicamente significa extirpar a polpa dentária
formada por um tecido conjuntivo ricamente
vascularizado e inervado que preenche o sistema de
canais radiculares de um dente,” explica o especialista.
Ele explica que além de ser um procedimento sem dor, o
avanço da especialidade reduziu em muito o tempo de
um tratamento de canal, na maioria dos casos pode ser
finalizado em apenas uma visita de aproximadamente
duas horas. E, em geral, não necessita de
medicação antes ou depois do tratamento
endodôntico.
No caso das pessoas com diabetes é preciso
que estejam bem controlados, dessa forma
podem ser tratados de maneira similar ao
paciente que não tem diabetes, na maioria dos
procedimentos dentários de rotina. E encerra: “A
endodontia atual, quando realizada de uma forma
consciente pelo cirurgião dentista qualificado e,
amparada pela tecnologia como a microscopia
operatória, a instrumentação mecânica, a utilização de
localizadores apicais, ultrassom entre outros permite
muito mais controle, precisão e sucesso nos
tratamentos endodônticos.”
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#JuntasSomosMaisFortes
Era comum nos depararmos com a frase: “As mulheres estão
conquistando seu espaço.” Elas não estão conquistando seu espaço, elas
JÁ o conquistaram. Temos aqui exemplos de quem tomou as rédeas da
vida, de quem enfrentou e enfrenta desafios, de quem venceu!!!
Sou a Sophia Poole, 17 anos,
vocalista da banda Saturn
Landing, diabetes tipo 1 desde
dezembro
Apesar da minha juventude,
posso dizer que sou uma
guerreira, ou melhor, já me
sinto uma vencedora.
Estou cursando o segundo ano do ensino médio
e sonho trabalhar nas grandes agências de
publicidade como designer.
Há alguns meses comecei a perceber reações
diferentes em meu corpo. Comecei a sentir muita
sede, muita fome e mesmo assim perdia bastante
peso. Sem falar no cansaço que era anormal.
Quando descobri o diabetes fiquei internada por
cinco dias e não fazia ideia do que estava
acontecendo e como colocaria tudo em prática
em meu dia a dia.
A música me ajudou a passar por essa fase da
minha vida e me deu motivação para seguir em
frente nos dias mais difíceis.
Costumo dizer que no começo tive mais dias
ruins do que bons, mas hoje tenho mais dias bons
do que ruins, o que pra mim é resultado do meu
esforço, da minha mãe, dos profissionais que me
acompanham e dos meus amigos. Quero seguir
um caminho musical e continuar a cantar. Cada
vez que me apresento quero mais e mais. Minha
paixão se multiplicou.
Ter sido diagnosticada e ter passado por esse
processo de mudança me encorajou ainda mais a
enfrentar os desafios para realizar os meus
sonhos. E com isso vou seguir cantando.
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Somos a Gabriela e Daniela
Arantes, gêmeas, 35 anos de
idade, personal trainers
especializadas em diabetes,
diabetes tipo 1 há 15 anos e há
6 anos, respectivamente.
Nós temos uma empresa de Personal Trainer e
somos especializadas em prescrição de atividade
física para pessoas com diabetes. Além disso
praticamos todos os tipos de esporte, desde
futebol até golfe.
A paixão pelo exercício vem de longa data. Desde
pequenas nosso pai sempre nos incentivou a
prática de atividade física. Praticamos tênis,
futebol, natação, judô. Nunca imaginamos fazer
outra faculdade que não fosse a de educação
física. Fazemos tudo juntas.

É uma satisfação muito grande poder colaborar com o
outro e mostrar para quem tem diabetes que eles
podem e precisam sim ser ativos. Tem que estar
alinhado com a nutricionista e o endócrino para a coisa
fluir bem e aproveitar os benefícios da prática de
exercícios.
O diabetes não nos limita em nada. Dá para render
tanto quanto quem não tem diabetes.
Sou Carmen Hoeschl Wills, 86
anos, professora aposentada, 67
anos de diabetes tipo 1.
Se fosse resumir minha rotina em
uma só palavra eis... Ativa.
Sou viúva tenho duas filhas e dois bisnetos. Moro com
eles. Conversamos muito. Adoro contar histórias para
eles. Semanalmente coordeno grupos semanais de
estudo bíblico, onde ensino e também aprendo. Faço

exercícios físicos, palavras cruzadas. Adoro viajar e
dirigir meu carro para ir à casa das amigas, fazer
compras e até dar carona quando alguém precisa.
No começo foi do diabetes foi complicado. Era 1950.
Eu estava cursando o científico no Rio de Janeiro e
pretendendo prestar o vestibular para medicina. Fiquei
internada por um mês. Mal parava em pé. Desidratada.
Naquela época era tudo mais difícil. O tratamento era
feito pelo clínico geral. Os exames de glicemia eram
feitos apenas uma vez ao mês em laboratório. A
insulina era aplicada com seringas de vidro que tinham
que ser fervidas antes do uso. O controle diário era
feito fervendo urina com reativo Benedict e a cor
indicava a glicosúria. A alimentação também era
diferente. Era uma dieta de 1500 calorias, com controle
de hidratos de carbono.
Nunca me senti impedida em fazer nada por conta do
diabetes, a única coisa foi o vestibular de medicina que
acabei não prestando por conta de estar me adaptando
ao novo estilo de vida.
Apesar de tanto tempo de diabetes me orgulho por não
ter nenhuma complicação. A receita é manter o
acompanhamento médico, ter uma alimentação
saudável, praticar exercícios e viver com alegria. O
apoio e o cuidado da minha família são fundamentais.
Vale a pena se cuidar, valorizar as pessoas que nos
cercam com afeto e viver com fé em Deus!

Fotos: Felipe Fontoura

nossosdestaques-capa

MulhereseDiabetes

gente não ia se separar. Quando veio o diagnóstico da
Dani, foi mais fácil. Ela já tinha feito um estágio de dez
anos comigo. A gente até brinca, se Deus pudesse ter
escolhido alguém mais preparado para ter diabetes era
ela. Ela é super parceira. Temos vários gostos em
comum. Casamos no mesmo dia. Tivemos filhos com
22 dias de diferença.

Quando eu, Gabriela, fiquei com diabetes, em
2002, a gente já estava no primeiro ano de
educação física. Eu não queria abandonar o
esporte. Então começamos a estudar para ver
como poderia funcionar aquela dinâmica para eu
não ter que abandonar nada e praticar de uma
maneira segura.
Primeiro veio a ideia da gente se especializar nas
pessoas com diabetes para me ajudar.
Começamos a correr maratonas e outras provas.
Todos os nossos resultados sempre foram muito
parecidos, mesmo só eu tendo diabetes no
começo.
Pra mim o diagnóstico foi muito complicado.
Não tinha ninguém na família com diabetes. E o
que a gente queria era que a minha vida fosse
igual à da Dani. Tinha que ser ativa, porque a
Revista Jeito de Viver com Diabetes | 11

No trabalho é onde tomo meu café da manhã, almoço e
faço meus lanches. Eu geralmente volto de carona pra
casa, vou pra academia, duas ou três vezes por semana,
faço musculação e aulas de ginástica como zumba e fit
dance. Tento aproveitar muito bem minhas horas
livres. Gosto muito de ler, passar um tempo com a
minha família e ver as crianças, passar um tempo com o
Muffin, nosso cachorrinho.
Achou minha vida parecida com a sua, não é? Ou me
achou ainda mais ativa? Pois eu digo: É possível mudar.

Certo dia, um dos meu médicos ficou preocupado com
a quantidade de peso que eu ganhei nos últimos três
anos então pediu para eu fazer alguns exames. Quando
saiu o resultado, descobri que eu estava com prédiabetes, e meus resultados estavam bem alterados.
A partir daí toda a minha alimentação mudou. Depois
que eu fui na endocrinologista e na nutricionista e elas
me explicaram que eu poderia sim mudar esse
diagnóstico para não desenvolver diabetes tipo 2 no
futuro eu decidi mudar de estilo de vida. Foi um dia de
cada vez, e sem perceber eu acabei perdendo 15 quilos
com isso tudo.
Antes do diagnóstico de pré-diabetes eu não acreditava
que eu conseguiria, eu estava acima do peso, cansada,
com dor nos joelhos e tornozelo, sem auto-estima. Foi
preciso que meu mundo chacoalhasse para que eu
decidisse mudar de vida e me colocasse em primeiro
lugar. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu me sinto
mais disposta, mais feliz, e como mulher eu recomendo
esse sentimento a todas.

ODiaMundialdoDiabetes
14denovembro,seaproxima
Para este ano o tema instituído
pela Federação Internacional de
Diabetes (IDF) é Mulheres e
Diabetes – Nosso direito a um
futuro saudável.
Diversas ações acontecem em
todo mundo buscando alertar a
sociedade para o diabetes.
Em São Paulo, a ADJ Diabetes
Brasil promoverá, em
novembro, campanhas gratuitas
de conscientização com testes
de glicemia gratuitos e
orientação em diabetes. Mais
informações acesse
www.adj.org.br
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Os números
do diabetes
no mundo
• atualmente existem
199 milhões de mulheres
• em 2040 este total deverá aumentar para 313 milhões
• é a nona principal causa de morte em mulheres
em todo o mundo
• duas em cada cinco mulheres com diabetes são de idade
reprodutiva (mais de 60 milhões de mulheres em todo o mundo)
• aproximadamente um em cada sete nascimentos é afetado
pela diabetes gestacional
• um número significativo de mulheres com diabetes gestacional
também desenvolve o tipo 2, resultando em complicações e
custos adicionais para o cuidado de saúde.

nossosdestaques

Sou Gabrielle Coelho Vieira
Cavalheiro, 25 anos, advogada, prédiabetes desde dezembro de 2016
Vivo no corre corre de São Paulo.
Meu dia começa às 6h30. Antes de
sair de casa como uma fruta e vou ao
trabalho de ônibus. No trajeto eu
leio no ônibus ou eu durmo (uma das coisas boas de
pegar transporte público, não preciso me preocupar
em dirigir).

Brinquedosdobemauxiliamnaaceitação

etambémnotratamento
O brincar da criança é mais que um passatempo,
promove desenvolvimento pessoal e integração social.
Algumas ongs estão criando brinquedos,
Meninas e meninos devem receber amor,
em alguns casos denominados bonecos
carinho e orientações de pais ou
terapêuticos, com as
cuidadores. É por meio das brincadeiras
mesmas enfermidades
que a criança cria situações imaginárias
de crianças, como
para expressar sentimentos e
câncer, fissura lábiopensamentos sobre o cuidado de seus
palatina e diabetes.
brinquedos. Alguns bonecos precisam do
“Brincando a criança
cuidado de outros bonecos que não
experimenta e
sabem se cuidar sozinhos, coisas de
descobre
crianças,” fala Guacyra.
algo novo, inventa histórias,
“As crianças
aprende a se comunicar e
“A brincadeira é indispensável à
gostam de brincar saúde física e mental da criança
confere novas habilidades.
Além de estimular a
com bonecos, e representa o momento de
curiosidade, autoconfiança e
auto expressão e auto
bichos
e
objetos
autonomia, proporciona o
realização, valorizando a auto
que representam o estima, o auto conhecimento e
desenvolvimento da
linguagem e pensamento,
que elas podem a identificação com o outro,”
concentração e atenção,”
completa.
ter ou ser.”
explica a psicóloga e
educadora em diabetes,
Renata Trejger, conselheira da
Guacyra da Penha Guaranha.
ADJ e idealizadora do projeto Brincando
Além de suavizar o impacto do
de Aprender diz que a ideia surgiu nos
diagnóstico, favorecer a aceitação da
corredores da associação ao encontrar
doença, e facilitar o convívio social, a
algumas crianças “brincando” de dar
psicóloga diz que os bonecos que tem
injeção na boneca: “Além
diabetes, por exemplo, podem auxiliar a
de ajudar na
criança a pensar em como solucionar
sustentabilidade da
algumas questões relacionadas ao
entidade, acredito que
tratamento e desenvolver novos hábitos e
através da brincadeira
disciplina.
fica mais fácil a criança
poder se expressar, saber
“As crianças gostam de
como se sente, como
brincar com bonecos,
gostaria de ser tratada, suas dificuldades
bichos e objetos que
em relação ao tema e, principalmente, se
representam o que elas
orientar e educar sobre os cuidados
podem ter ou ser. As
necessários para viver bem com o
brincadeiras retratam
diabetes, aderindo ao tratamento de
vivências do dia a dia.
maneira lúdica.”

Mais informações sobre os bonecos
com diabetes da linha Brincando de
Aprender ligue 11 3675-3266 Ramal 14.
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saúdesembarreiras

Fiqueatento!!!
Elaspodemafetarseucoração
É grande o número de doenças que afetam o coração. E pode ser que você
nunca tenha ouvido falar de algumas delas. Nós escolhemos três delas e
buscamos um renomado especialista para nos ajudar a
entender melhor.
Acompanhe a entrevista com o Dr. Mucio Tavares de Oliveira Jr, Médico Diretor do
Instituto do Coração – Incor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo - USP.

Insuficiência Cardíaca (IC)
Jeito de Viver - O que é a Insuficiência cardíaca?
Dr. Mucio - É a falha do coração em bombear a
quantidade de sangue que os órgão do corpo precisam.
Isto acontece por enfraquecimento do músculo
cardíaco por infarto, obstrução nas artérias coronárias,
hipertensão arterial mal controlada, inflamações no
coração, doença de valvulas cardíacas, entre outras. Ela
pode acontecer também por enrijecimento do músculo
cardíaco que não se relaxa o suficiente para receber
sangue e acaba bombeando quantidade menor e
acumulando líquido por conta disso.
Jeito de Viver - Quais os sintomas da IC?
Dr. Mucio - Os sintomas são causados por acúmulo de
líquidos nos órgãos com consequente prejuízo das
funções. Ao acumular líquido no pulmão, há bloqueio
de entrada de ar e consequentemente acontece a falta de
ar, que é o principal sintoma. Acontece também inchaço
nas pernas e abdômen.
Jeito de Viver -- Qual o tratamento?
Dr. Mucio - Há duas fases do tratamento. Uma consiste
em reduzir o inchaço e acúmulo de líquidos, que é feito
com restrição de ingestão por boca e uso de diuréticos
para aumentar a eliminação pelos rins. A outra fase é o
uso de remédios que bloqueiam a progressão da doença,
através da inibição de hormônios que retém sal e água e
também estimulam o coração a trabalhar cada vez

14 | Revista Jeito de Viver com Diabetes

menos por levar a fibrose do músculo. São drogas que
bloqueiam o sistema adrenérgico, que bloqueiam um
sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona e foi
lançada este ano no Brasil, uma droga que estimula um
sistema que elimina água, dilata as artérias e diminui a
fibrose.
Jeito de Viver - Quem corre o risco de desenvolver
IC?
Dr. Mucio - Os fatores de risco para desenvolver IC são
a obstrução crônica das artérias do coração, o infarto do
miocárdio, a hipertensão arterial, o diabetes, as doenças
das válvulas e as inflamações no coração.
Jeito de Viver – A Insuficiência Cardíaca tem cura?
Dr. Mucio - Raramente ocorre cura, mas os tratamentos
modernos promovem bloqueio na progressão da
doença e em muitos casos o coração volta a funcionar
normalmente. Já se as medicações forem interrompidas
haverá novamente a piora da função cardíaca.

Hipertensão Arterial (HA)
Jeito de Viver – O que é a Hipertensão Arterial?
Quais níveis são considerados normais?
Dr. Mucio - Hipertensão Arterial (HA) é a elevação
anormal da pressão. Os níveis considerados normais
são menores ou iguais a 120x80mmHg. Até
139x89mmHg é pré-hipertensão e acima disso,
Hipertensão Arterial, estágios 1, 2 ou 3 dependendo dos
valores.
Jeito de Viver – Quais os sintomas da HA?
Dr. Mucio - A HA é com enorme frequência,
assintomática. Os sintomas de dor de cabeça, cansaço e
inchaço que antes se atribuía à HA, hoje estamos vendo
que não se relacionam a aumento dos valores de
pressão, mas sim a ocorrência de cefaléia, por exemplo é
que causa uma elevação da pressão. Então, é importante
a verificação periódica durante consultas médicas.
Jeito de Viver – Uma aferição com resultado
alterado basta para fechar o diagnóstico?
Dr. Mucio – Não. Deve haver pelo menos duas medidas
confiáveis (por médico ou outro profissional de saúde e
em condições de ambiente adequado) ou a verificação
de valores anormais acima de 50% das medidas no
exame MAPA (monitorização ambulatorial da pressão
arterial).
Jeito de Viver – Qual o tratamento da Hipertensão
Arterial?
Dr. Mucio - A primeira medida são as que se chamam
mudanças de estilo de vida: dieta com menos sal (bem
menos sal), atividade física, perda de peso. Dependendo

da causa da HA algumas terapias tem que ser
instituídas como: tratamento da apnéia do sono,
correção de doenças renais ou de supra renais ou de
obstrução nas artérias dos rins. E também o
tratamento medicamentoso, que está indicado desde o
início dependendo dos níveis de pressão ou da
ocorrência de dano em órgãos pela elevação crônica da
pressão.
Jeito de Viver – Quem corre o risco de desenvolver
HA?
Dr. Mucio - As pessoas com maior propensão são
aquelas com histórico familiar de HA, já que há um
carater hereditário muito forte. Além destas as
mulheres em torno dos 40 anos podem ter obstrução
da artéria renal e aqueles com antecedentes de doenças
renais.
Jeito de Viver – A HA tem cura?
Dr. Mucio - Quando a HA é causada por alterações em
supra renais, obstrução em artérias renais ou tumores,
há a possibilidade de cura. Mas estes casos são raros e
na grande maioria não há cura, mas sim controle. Se o
controle for adequado, com as drogas modernas e
mudança do estilo de vida, a evolução a longo prazo é
excelente.
Jeito de Viver – A HA tem prevenção?
Dr. Mucio -Nos indivíduos propensos, evitar ingestão
de sal em excesso, manter o peso adequado e atividade
física pode retardar ou evitar o desenvolvimento da
HA.

Jeito de Viver – A IC tem prevenção?
Dr. Mucio - Sim, prevenindo a ocorrência das doenças
acima, como controle adequado da hipertensão e
diabetes, parar de fumar, cuidar do colesterol, seguir
eventuais doenças das válvulas cardíacas e indicar a
operação no momento certo.
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A Relação Entre Elas

Jeito de Viver – O que é a Hipercolesterolemia
Familiar?
Dr. Mucio - A HF é um distúrbio metabólico da
produção inadequada e acentuada do colesterol ruim
(LDL), com ocorrência de complicações
cardiovasculares precoces (muitas vezes em torno dos
30 anos). É transmitida geneticamente por herança
autossômica dominante.

Jeito de Viver – Existe r elação entr e a
Insuficiência Cardíaca, a Hipertenão Arterial e a
Hipercolesterolemia Familiar?
Dr. Mucio - A IC tem relação com ambas. A HA por si
é uma causa de IC, por sobrecarga crônica de pressão,
ou seja, o coração tem que fazer mais força para
bombear sangue e o sofrimento crônico leva a
enfraquecimento do músculo. Também a HA por
cursar com hipertrofia (engrossamento do músculo do
coração e enrijecimento, diminuindo a capacidade de
receber sangue. A HF pode levar à IC por via indireta,
desenvolvendo estreitamento da valva aórtica ou
levando a obstrução precoce das artérias do coração,
com falta crônica de sangue ou a infartos com perda de
músculo. Com isso há destruição de células e perda da
capacidade se se contrair normalmente .

Jeito de Viver – Qual a diferença entre a HF de uma
alteração nos níveis de colesterol?
Dr. Mucio - Embora a gravidade da HF seja maior que a
hipercolesterolemia comum, sua incidência é muito
menor, sendo até rara, mas as pessoas afetadas tem uma
elevação muito grande do colesterol e as consequências
são maiores e mais precoces.
Jeito de Viver – Quais os sintomas da HF?
Dr. Mucio - São aqueles de obstrução arterial no
coração, cérebro e membros e a ocorrência de
obstrução da válvula aórtica, além de tendinites, dores
articulares e xantomas na pele.
Jeito de Viver – Qual o tratamento?
D r. M u c i o - O t r a t a m e n t o é o m e s m o d a
hipercolesterolemia comum, mas deve ser mais intenso,
com maiores cuidados no estilo de vida (dieta e
atividade física), maiores doses de estatinas e outros
remédios para redução do colesterol e nos casos mais
graves, até transplante hepático.
Jeito de Viver – Quem corre o risco de desenvolver
HF?
Dr. Mucio - As pessoas que tem ancestrais com
Hipercolesterolemia Familiar.

Jeito de Viver – Quem tem diabetes está mais
propenso a desenvolver alguma delas?
Dr. Mucio - O diabetes leva à IC de forma direta e
indireta. Diretamente o diabetes cursa com
enrijecimento do músculo do coração e consequente
dificuldade de enchimento. De forma indireta, o
indivíduo com DM tem uma propensão muito maior
de desenvolver doença coronária levando a obstrução
das artérias do coração e com a falta crônica de sangue
ou a infartos com perda de músculo, destruição de
células e perda da capacidade de se contrair normalmente. Quem tem diabetes tem que ter cuidado
especial com o desenvolvimento de doença coronária
e cerebrovascular, pois são mais propensos. Se houver
a soma de mais fatores de risco, como HA, colesterol
elevado ou tabagismo, o risco vai aumentando.

conceitos

Hipercolesterolemia Familiar (HF)

InsulinizandooDM2
Antigamente era comum as pessoas relacionarem o tratamento com insulina no
caso de diabetes tipo 1 e com medicação oral no caso do tipo 2.
Como tudo evolui, este conceito também
está mudando. A prescrição de insulina
para pacientes com diabetes tipo 2 é uma
realidade.
“Atualmente, a insulina pode ser prescrita
quando não se atingiu a meta de controle
com mudança de estilo de vida associada à
metformina,” diz Dr. Pedro Saddi, Professor da
Faculdade de Medicina da Universidade Anhembi
Morumbi, doutor em Endocrinologia Clínica,
especialista em clínica médica e assessor médico
A+ Saúde.
De acordo com o médico, a insulina pode ainda ser
utilizada em combinação com outras medicações
ou mesmo no ínício do diagnóstico de diabetes
quando o descontrole metabólico for muito
grande. Apenas as sulfoniluréias costumam ser
suspensas quando se faz necessário o uso de
insulina, principalmente quando em múltiplas
doses.
Outra possibilidade são situações especiais onde é
prescrito o uso temporário de insulina como
gravidez e cirurgias.
Ele explica que a maior parte dos consensos
recomenda que se inicie a insulinização com o uso
de insulina basal ao deitar. No entanto, outros
esquemas podem ser utilizados.
Vale lembrar que ao entrar com insulina, o risco de
episódios de hipoglicemia aumenta, por isso é
importante realizar testes de glicemia. “De maneira
geral, quanto mais complexo é o esquema de

insulinização mais vezes será necessário
realizar a glicemia capilar,” diz.
Um dado importante é a melhora na
hemoglobina glicada pós insulina, uma vez
que ela é a medicação com maior potencial
de redução deste nível. Este exame deve
ser realizado ao menos a cada 6 meses.
Segundo Dr. Pedro, para avaliar a melhora do
controle em períodos mais curtos é possível
realizar ainda além da própria glicemia capilar, a
dosagem de frutosaminas ou de 1,5 anidroglucitol.
Ele explica que a aceitação da introdução de
insulina no tratamento do tipo 2, depende muito da
relação médico paciente: “Infelizmente, existe um
certo preconceito com o uso de insulina. A
sensação que passar a utilizar insulina representaria
estar muito mal ou mesmo no “fim de linha”. Esse
conceito deve ser combatido pois não representa a
realidade. O uso de insulina geralmente
representa uma oportunidade de melhora do
controle metabólico e, como tal, uma vida
mais longa e com menor risco de complicações relacionadas ao diabetes.
“O bom controle metabólico depende
fundamentalmente de educação em diabetes,
mudança de estilo de vida e uso correto da
medicação. Seja agente de sua saúde! Chame
também para si a responsabilidade de atingir um
bom controle glicêmico e seja parceiro da equipe
de saúde na construção de um futuro mais saudável
e com melhor qualidade de vida,” finaliza.

Jeito de Viver - A HF tem cura?
Dr. Mucio – Não. Há controle.
Jeito de Viver –A HF tem prevenção?
Dr. Mucio – Também não.
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seusdireitos

Vocêpodeficarsemseus
medicamentoseinsumos
paraodiabetes
preciso que estas pessoas estejam atentas, já que
sua vida pode ser duramente afetada por
dependerem dos medicamentos e insumos para
sua sobrevivência.

Milhares de cidadãos brasileiros recebem
medicamentos e insumos para o tratamento e
controle do diabetes e outras doenças mediante
processos administrativos e judiciais. Processos
administrativos são aqueles que as pessoas fazem
sozinhos pleiteando às Secretarias de Saúde do
Município e/ou Estado, o fornecimento de
medicamentos e insumos que necessitam e são
atendidos. Normalmente, as Secretarias já
possuem um caminho administrativo que as
pessoas podem acessar diretamente pelo site
deles.
Processos judiciais são aqueles que as
pessoas utilizam, através de advogados
ou defensores públicos para terem
garantidos seus direitos quando não
conseguem receber de forma
administrativa das Secretarias de Saúde, o
tratamento que necessitam para suas doenças.
O que parecia certo já não o é, uma vez que os
processos podem ser suspensos pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
De acordo com Dra. Ione Taiar Fucs, advogada e
coordenadora da Comissão Jurídica do ADJJur, é
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Ela explica que a suspensão de processos sobre o
fornecimento de medicamentos foi abordada e
apreciada pelo Ministro Relator Benedito
Gonçalves da 1ª seção do Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Especial nº 1.657.156,
referente a recursos repetitivos de fornecimento
de medicamentos pelo Estado e proferida por
unanimidade por todos os Ministros da 1ª Seção.
Recurso Especial Repetitivo ocorre quando há
uma grande quantidade de recursos especiais
fundamentados na mesma questão.
Traduzindo, como há milhares de processos
judiciais de medicamentos de todas as patologias
(entenda-se, não somente diabetes) que
atualmente encontram-se aguardando
julgamento no Superior Tribunal de Justiça, em
Brasília, em abril de 2017, foi determinada
a suspensão de todos os processos de
medicamentos pelo Ministro do STJ,
conforme acima mencionado.
“Em resumo a decisão refere-se a escolha
de um dos vários recursos repetitivos que
depois de julgado deverá ser aplicado a todos os
outros recursos que tratem do mesmo assunto,”
diz a advogada.
Importante salientar que as pessoas que já
recebiam medicamentos, seja por ação
administrativa ou judicial, até que sejam julgados
os recursos acima mencionados, não terão
interrupção no fornecimento. A suspensão dos

“As pessoas que já recebiam
medicamentos, seja por ação
administrativa ou judicial,
até que sejam julgados
os recursos acima
mencionados, não terão
interrupção no fornecimento.”
processos não significa suspensão do fornecimento.
Significa que os processos não irão ter andamento, até
que haja decisão daqueles recursos.
A grande pergunta que todos fazem é se a decisão
deverá ser seguida por todos os Juízes do Brasil.
“Sim, pois através dos artigos 300 e 314 do Código de
Processo Civil (CPC), os Juízes poderão conceder a
tutela de urgência (liminar) e determinar a realização de
atos urgentes para evitar danos irreparáveis a parte,”
fala Dra. Ione. “Entretanto, o Código de Processo Civil

possui ferramentas que permitem salvaguardar o acesso
aos medicamentos aos pacientes graves, mesmo que seu
processo tenha sido suspenso.”
Aqueles que possuem processos, onde foram
requeridos o fornecimento de medicamentos e ou
insumos, devem aguardar qualquer comunicação que
porventura possam receber e devem informar aos seus
advogados, que saberão como proceder e orientá-los.
“É fundamental ao receber qualquer comunicado que o
defensor público ou o advogado seja munido de
elementos que comprovem os atos urgentes que devem
ser praticados. E mais, ao ser requerida a liminar é
preciso fundamentar a urgência para que seja feito
novamente o fornecimento,” completa.
Importante que todos estejam atentos ao julgamento
daqueles recursos, que irão ocorrer no prazo de até 1
ano e se mobilizem para que nada aconteça as pessoas
que necessitam de medicamentos para sua
sobrevivência.

comerbem

AduplamaisamadadoBrasil
Difícil quem não concorde, não é mesmo?
Quem ama a combinação mais perfeita da nossa culinária?
Um prato fresquinho de arroz com feijão.
Parece simples, mas não é. Este amor tem
fundamento.
Segundo a Companhia Nacional de
Abastecimento - Conab (2016), os brasileiros
consomem cerca de 25 quilos de arroz por ano.
De acordo com a nutricionista e educadora em
diabetes, Fernanda Castelo Branco, o arroz é um
alimento rico em amido
(pouco mais de ¾ de amido
na sua composição), contém,
aproximadamente, 7 % de
proteína, 12% de água e, em
menor quantidade, celulose,
matéria graxa, sais minerais
(cloreto de potássio, magnésio, manganês, sais de
cálcio, sais de potássio, enxofre, óxido de ferro,
cloro, ácido fosfórico e vitaminas do complexo B).
Seu consumo diário proporciona quantidades de
vitaminas essenciais para um bom funcionamento
do organismo, além de ser fonte de carboidratos
que são fundamentais para a energia diária.

Tipos e Propriedades
Arroz branco: contém carboidrato e sua
principal função é fornecer energia. Apesar de ser
o mais consumido no Brasil, é o menos nutritivo,
pois algumas vitaminas e minerais ficam na casca,
que é retirada durante o processo de polimento.
Arroz integral: Fonte rica de fibras, minerais e
óleos essenciais, ele estimula o intestino, aumenta
a saciedade e reduz a absorção de gordura pelo
corpo.
Arroz negro: rico em propriedades
antioxidantes, auxilia na prevenção de danos
celulares e de doenças crônicas.
Arroz vermelho: contém monocolina,
substância que ajuda na digestão, na redução do
colesterol e na prevenção de doenças do coração.
Arroz selvagem: na verdade é um outro tipo de
grão, mas muitos o consideram como arroz. Rico
em proteínas, fibras e aminoácidos, é também o
que apresenta a menor quantidade de gordura.

Comparativo entre os mais comuns (em 1 porção de 75 g - 2 colheres de sopa de arroz cozido)
Nutriente/Tipo
Calorias
Proteínas
Carboidratos
Fibras

Arroz Branco
96 kcal
1,875 g
21 g
1,2 g

“O melhor jeito de consumir o arroz ainda é
apostar na tradicional combinação com alguma
leguminosa, como o próprio feijão, a lentilha ou
grão-de-bico. Essa composição fornece um aporte proteico de boa qualidade e se complementam,” diz Fernanda.
Ela explica que a quantidade diária deve ser
definida de acordo com a avaliação nutricional
individual. “Recomendamos 50% da ingestão de
carboidratos ao dia, mas incluindo diferentes
alimentos fontes de carboidratos,” ressalta.
De acordo com o Instituto Brasileiro de
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Arroz Integral
93 kcal
1,95 g
19,35 g
2,025 g

Geografia e Estatística (IBGE), de cada dez
brasileiros, sete comem feijão diariamente.
Consumo interno em torno de 17 quilos por
habitante/ano.
Segundo a nutricionista, o feijão proporciona
nutrientes essenciais ao organismo como
proteínas, ferro, cálcio, vitaminas (principalmente
do complexo B), carboidratos, fibras e rico em
minerais. O famoso caldinho concentra até 73%
dos sais, sendo recomendado o seu cozimento em
panela de pressão, como o método mais eficiente
para a retenção de ferro e zinco.

Tipos e Propriedades
Feijão Carioca: é uma excelente fonte de proteínas, magnésio e fibras.
Feijão Preto: rico em ferro.
Feijão Fradinho: mesmo que possua um sabor que apeteça os mais diversos tipos de gostos, ele não é muito
utilizado na alimentação habitual. É comum vermos este tipo de feijão sendo utilizado na culinária da região
nordeste do Brasil. Seu valor nutricional se assemelha ao feijão carioca.
Feijão Branco: tem um sabor muito parecido com o do feijão carioca, porém também não é regularmente
utilizado na cozinha diária.

Comparativo entre os mais comuns (em 1 porção de 100 g - 3 colheres de sopa de feijão cozido)
Nutriente/Tipo
Calorias
Proteínas
Carboidratos
Fibras
Ferro

Feijão Carioca
76 kcal
4,8 g
13,6 g
8,5 g
1,3 mg

O feijão tem diversas propriedades nutricionais e um
mineral importante contido nele é o ferro. “O ferro
presente no feijão não tem fácil absorção, por este
motivo recomendamos o consumo de um alimento
rico em vitamina C para facilitar essa absorção. Por
exemplo, consumir uma laranja junto ao feijão,” lembra
a nutricionista.
Fernanda afirma que a melhor combinação para
consumo é o tradicional arroz com feijão, juntos
fornecem proteína de boa qualidade, carboidratos e
minerais importantes para a necessidade nutricional
diária. “Evite acrescentar gorduras a essa preparação e
cuidado ao consumo das feijoadas, por conterem
elevados teores de gorduras prejudiciais e também

Feijão Preto
77 kcal
4,5 g
14 g
8,4 g
1,5 mg

elevado teor de sódio. A dica para a feijoada é escolher
carnes magras para a preparação. Importante ressaltar
que outro mineral que não combina com o feijão é o
cálcio, pois o cálcio impede a absorção do ferro. Por
este motivo não recomendamos o consumo de leites e
derivados em preparações que serão oferecidas junto
ao feijão.”
Seguindo as recomendações da pirâmide alimentar o
feijão deve ser oferecido duas vezes ao dia e assim
como o arroz, as porções devem ser calculadas de
acordo com a necessidade diária de cada pessoa.
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boamesa

BolodeTaçadeChocolate
eMaracujá
Ingredientes
Massa
2 xícaras (chá) farinha de trigo
½ xícara (chá) adoçante
1 colher (sopa) fermento em pó
1 xícara (chá) cacau em pó sem açúcar
3 ovos
1 xícara (chá) leite desnatado
½ xícara (chá) óleo
Recheio
2 inhames grandes
250ml (suco) maracujá

Modo de Preparo - Massa
Bater tudo na batedeira, colocar em uma assadeira untada e
enfarinhada. Colocar no forno a 180 graus, por 35 minutos, ou até o
palito sair limpo.

Recheio
Cozinhar o inhame em panela de pressão por 7 minutos após pegar
pressão, ou até ficar bem macio. Deixar esfriar e descascar os inhames.
Bater os inhames com o suco de maracujá no liquidificador.
Montar o bolo em potinhos intercalando pedaços de massa e
recheio.
*Vale ressaltar que a porção vai variar de acordo com o tamanho da
taça escolhida.
Rendimento total: 1680g
8 porções de 210g

Informação Nutricional (1 porção 210g)
Calorias: 295kcal
Carboidratos: 32g
Proteínas: 6g

Gorduras totais: 15g
Fibra: 3g
Sódio: 286mg

Estas receitas foram testadas e aprovadas
pela nutricionista da ADJ, Beatriz Bernardo.

PetitSuisseNutritivodeInhamecomMorangos
Ingredientes
2 inhames pequenos
8 morangos maduros

Modo de Preparo
Cozinhar o inhame em panela de pressão por 7 minutos após pegar pressão,
ou até ficar bem macio. Deixar esfriar e descascar os inhames.
Bater os inhames com os morangos no liquidificador até ficar homogêneo.
Colocar em potinhos individuais. Levar à geladeira. Servir gelado.

Informação Nutricional (porção 100g)
Calorias 30Kcal
Carboidrato 16g
Proteína 0,7g
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Rendimento total: 500g
5 porções de 100g

Gordura total 0,1g
Fibra 3,34g
Sódio 0mg
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