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Gilberto Soares Casanova, diretor presidente, cirurgião dentista, implantologista
Sou voluntário na ADJ desde que me formei (1.999), mas meus pais frequentaram a associação desde as primeiras
reuniões do conselho. Estar na ADJ é uma realização pessoal, aqui eu me sinto bem e motivado a fazer o melhor
para que as pessoas que tem diabetes se sintam acolhidas, tenham informações e acesso ao tratamento. Para mim,
é um privilégio fazer parte da equipe e uma realização pessoal quando as nossas ações têm algum efeito positivo
na vida de quem tem diabetes. Aproveito a oportunidade para convidar as pessoas a experimentar o trabalho
voluntário. Vocês não vão se arrepender!!!!!
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Pedro Saddi Rosa, diretor segundo secretário, médico endocrinologista
Conheço a ADJ há 10 anos. Desde então atuo no acampamento de férias. Fui eleito conselheiro em 2017 e diretor
em 2018. Minha motivação é poder contribuir para a melhoria do acesso à informação em saúde sobre diabetes e
educação nesse mesmo tema. Fazendo isso junto com um grupo de amigos, todos motivados pela crença de que
podemos ajudar as pessoas a se ajudarem.
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Denise Esteves Cartolari Panico, diretora primeira tesoureira, advogada e síndica profissional
Conheço a ADJ há cinco anos, desde o diagnóstico da minha filha, na época com 7. Foi fundamental participar
das reuniões em roda com as psicólogas e pais mais experientes nesse início e o curso de dia-a-dia, para nos
nortear. Depois disso comecei atuando como voluntária e agora já estou no meu segundo mandato de Diretora.
Mas o que eu mais gosto mesmo é ver as crianças confraternizando e fazer com que elas não se sintam diferentes,
que elas podem tudo como as outras crianças que não tem o diagnóstico, podem festejar de igual para igual.
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Andrea Daidone, diretora vice-presidente, empresária, com formação em Nutrição e Enfermagem
Meus pais fizeram parte da formação da ADJ. Tenho diabetes tipo 1 desde os 2 anos de idade e aos 8 anos já estava
na associação, participando do Acampamento, passando em consulta com nutricionista, psicóloga, assistindo
palestras. Desde 1996, trabalho voluntariamente na ADJ. Primeiro atendendo como nutricionista, ou dando
palestras sobre aplicação de insulina e mais tarde como parte do conselho e diretoria.
A ADJ fez muito por mim. Tanto quanto meus pais, foi muito importante na pessoa que me tornei e no meu
sucesso profissional. Por tudo isso ainda devo muito a ADJ.
Ione Taiar Fucs, diretora primeira secretária, advogada
Conheçi a ADJ há 34 anos, quando minha filha foi diagnosticada com diabetes, na época com 11 meses de idade.
Comecei a atuar efetivamente há mais de 25 anos, sempre como voluntária. Sempre ajudei na área de Direito. Já
fui diretora; vice-presidente; presidente e continuo até hoje como coordenadora do ADJ JUR. Quero continuar a
ajudar a ADJ, no que ela precisar e também as pessoas com diabetes a buscarem seus direitos e o acesso ao
tratamento.

Almir Aparecido de Souza Andrade, diretor segundo tesoureiro, químico perito ambiental
Conheçi a ADJ há cinco anos quando meu filho, Olavo, foi diagnosticado com diabetes tipo 1, com 8 anos de
idade. Comecei a frequentar a associação na mesma época e logo a participar do conselho e agora como diretor. O
que me motiva é ter convicção que a ADJ faz a diferença para muitas pessoas com diabetes e suas famílias me
motiva; ter acesso a um grupo multidisciplinar de excelência; e ainda crer que essa instituição fomenta outras a
caminhar conjuntamente para a promoção da educação e bem-estar de quem tem diabetes.
Mark Thomaz Ugliara Barone, diretor adjunto, pesquisador, diretor técnico do Instituto de Saúde
Pública do Brasil (PHI-Brasil)
Conheço a ADJ desde o diagnóstico do diabetes, há 27 anos. Participei de programas, como o Acampamento
ADJ-UNIFESP-NR e o passeio à Barra Bonita. Em 1998, fiz meu primeiro trabalho voluntário. Em 1999, propus
e coordenei por 5 anos o Acampamento para maiores de 16 anos. Desenvolvi com parceiros programas de muito
sucesso, como o Treinamento de Jovens Líderes em Diabetes. Devido à minha profissão, tenho acesso a
informações sobre inovações científicas, estratégias e movimentos globais de saúde e políticas públicas, de grande
valor para quem tem diabetes. Minha motivação é poder contribuir para que mais pessoas com diabetes e seus
familiares estejam informados e tomem melhores decisões para uma vida saudável e de qualidade.
Denise Reis Franco, diretora adjunta, médica
Minha história com a ADJ começou em 1987, época em que eu era residente da Escola Paulista de Medicina em
1987, quando participei pela primeira vez do Acampamento. Foi lá que me encantei pelo trabalho. Em 1995
indiquei a ADJ para a minha primeira paciente, Gabriela Diccini. Ela e sua mãe, Selma, começaram a participar e
também a atuar como voluntárias. Um ano depois Gabriela me cobrou de eu estar presente na associação. Assim
surgiu o convite. No início eu participava a cada seis meses. Recebi um texto da nutricionista da ADJ, na época,
Andrea Daidone, que falava da diferença entre tratar alguém com diabetes e tratar um diabético. Levo esta
mensagem para toda a vida. E, desde então, não saio mais daqui.
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masnãoé

A via oral é a forma de administração de medicamentos mais utilizada.
Por esta via podem ser administradas as formas farmacêuticas sólidas,
como os comprimidos, as pastilhas, as cápsulas e as pílulas, e as líquidas
como soluções, xaropes e essências.
Mas você sabe como lidar com elas???
U m a d ú v i d a b a s t a n t e c o mu m é s e o s
comprimidos podem ser “cor tados”. A
farmacêutica Ana Paula Pereira de Miranda,
informa que não. Os comprimidos não devem ser
cortados/partidos, principalmente os que tem um
revestimento, pois sua função é a de proteger do
ambiente externo ou mesmo evitar a
degradação da substância ativa: “O
procedimento de partir o comprido
altera a dosagem, pois mesmo utilizando
o contador para comprimido há
diferença na dosagem de cada metade,
além de perdas que acontecem no
momento de partir, pois na maioria das vezes o
comprido esfarela. É importante conversar com o
médico antes de optar por partir o comprimido.”
No caso das cápsulas a regra é a mesma. Ela serve
como proteção da substância ativa, como forma
de garantia que esta não sofra alterações. Protege
também a mucosa da boca e do estômago do
contato com a substância assegurando seu efeito
no tempo certo.
Muita gente esquece ou não se preocupa em
tomar a medicação na hora certa. Ana Paula alerta:
“É importante seguir uma regularidade de
horário. Pensar que a medicação faz um ciclo e
precisa ter a manutenção nos horários
especificados pelo médico a fim de garantir a ação
adequada do medicamento.”
Outro ponto importante ressaltado pela
farmacêutica é a ingestão dos medicamentos. A
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água é o líquido mais indicado para tomar os
medicamentos. Pode acontecer uma reação
química entre o medicamento e outros líquidos
como chás, leite, refrigerantes, levando ao
comprometimento da eficácia. Além disso não é
recomendado tomar o medicamento sem líquido,
pois há o risco de ficar uma parte retida no
esôfago, causando uma possível irritação no local
e perda parcial da dose, pois a absorção do
medicamento já se inicia neste local de
“parada”.
Há vários tipos de medicamentos
indicados para tratar o diabetes, porém
alguns podem causar efeitos colaterais
diversos como náuseas, gases e diarreias. Eles
podem variar de acordo com a dose, tipo de
medicamento e a sensibilidade de cada pessoa.
“Em geral estes sintomas são mais comuns no
início do tratamento. Mesmo causando estes
efeitos colaterais converse com o médico para que
ele faça ajustes na dose. Caso os sintomas
persistam o médico vai avaliar a possibilidade de
mudança no tipo da medicação. É importante
fracionar a refeição ao longo do dia, ou seja,
comer pequenas quantidades, várias vezes ao dia,
ajuda a controlar esses sintomas,” recomenda.
Ela informa que todo medicamento deve ser
armazenado em local adequado, longe de fontes
de calor, da luz e umidade. Nunca devem ser
deixados no carro, pois em dias quentes o carro
a q u e c e m u i t o, a q u e c e n d o t a m b é m o
medicamento. Outro local não recomendado para
guardar é o banheiro, por conta da umidade.

O prazo de validade é fundamental. Ele está
determinado na embalagem e se refere aquela
embalagem fechada. Quando aberto, o medicamento
também é modificado, pois depende muito das
condições de exposição, do manuseio, da utilização e de
como foi armazenado pelo próprio usuário: “Por isso
após a abertura da embalagem o medicamento deverá
ter uma data específica para utilização, que pode ser
horas, dias ou meses. É importante ler na bula a
recomendação de uso após a abertura da embalagem. E
o descarte, após o prazo de vencimento, precisa ser

seusdireitos

focandonodiabetes

Medicaçãooralparecesimples,

É importante que ele seja guardado dentro da
embalagem original com a bula, e somente ser retirado
da embalagem de alumínio no momento que for ingeril o. “ E m b a l a g e n s d e s t i n a d a s a a r m a z e n a r
medicamentos, como o porta comprimidos deve estar
bem higienizadas, visto que concentram várias
substâncias. Estas embalagens devem ser organizadas
por um período de poucos dias, no máximo uma
semana. Quando se retira um comprimido de sua
embalagem original ele pode perder sua estabilidade,”
explica.
feito imediatamente, para que o usuário não confunda e
acabe fazendo uso do medicamento vencido, e sua ação
fica comprometida, não fazendo o efeito esperado.
Para o descarte, a farmacêutica deixa uma dica: “O
correto é procurar o local adequado para realizar o
descarte dos medicamentos vencidos. É importante
lembrar que eles se tornam resíduos químicos que
poluem o meio ambiente. Não jogue medicamento
vencido em lixo comum, pias, vasos sanitários. Procure
uma farmácia que realize este descarte e peça ajuda do
farmacêutico para orienta-lo.”

DiadeProva
Oqueeufaçocomminhabombaemeuaparelho?
A tensão já está presente por conta da prova.
Documento, comprovante, canetas, lanchinhos
em mãos, tudo preparado para o tão esperado dia
do concurso.
Mas de repente você se depara com uma
importante questão, o que fazer com seu
“kit diabetes” numa situação como esta?
Qual será a alternativa correta?
Segundo a Dra. Priscila Fucs, advogada e
membro da comissão jurídica do ADJJur,
não existem regras específicas que proíbem
o acesso aos locais de provas de concursos
públicos portando, entre outras coisas, aparelhos
eletrônicos, como bombas e glicosímetros.
“A primeira coisa que o candidato deve fazer é ler o
edital do concurso e prestar atenção às exigências
que são impostas para casos que incluem pessoas
com diabetes. Caso o edital não contenha
nenhuma informação especifica, é preciso entrar
em contato com a empresa que está organizando a

prova. Normalmente, a empresa que organiza o
concurso pede que seja encaminhado com
antecedência uma declaração médica informando
a situação da pessoa, e quais os
medicamentos e insumos que deve ter em
seu poder. O procedimento vale tanto
para bomba de insulina, quanto para
glicosímetros, leitores, insulinas, seringas e
canetas. Se não for alocada em uma sala
especial, pelo menos o fiscal da sala estará
ciente da condição da pessoa e dos
medicamentos que ela deve ter consigo,”
explica.
A declaração deve ser redigida pelo médico e
encaminhada pelo interessado para a organização
do concurso, que também deve ter uma cópia extra
para o dia da prova.
“O mais importante é a pessoa avisar a
organização do concurso com antecedência,”
finaliza.
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Opapeldospais
nodiagnóstico
Receber o diagnóstico do diabetes em uma criança pode ser um
choque, uma vez que grande parte das pessoas relaciona o
diabetes como a doença da vovó ou do vovô.
Isto acontece, pois 90% das pessoas que tem
diabetes desenvolvem o tipo 2, aquele que em
geral aparece com a idade e está relacionado ao
excesso de peso, sedentarismo e hereditariedade.
Mas e os outros 10% quem são? Fazem parte
deles jovens, crianças e até bebês que
desenvolvem o diabetes tipo 1, onde o pâncreas
não produz mais insulina.
De acordo com a psicóloga Rosana Manchon, o
diagnóstico do diabetes costuma se apresentar de
forma bastante impactante na vida de toda
família: “Os pais experimentam forte abatimento
e ansiedade frente às mudanças que
ocorrem a partir do início do tratamento,
com as aplicações de insulina, testes de
glicemia, incorporação de formas mais
equilibradas de se alimentar e a prática de
exercício físico. E é justamente nesta fase
que se abrem ótimas possibilidades para a
família repensar seu estilo de viver, rumo à
busca de uma vida mais saudável para todos. As
atitudes dos pais são decisivas na construção de
uma visão positiva de viver e lidar com o
diabetes.”
A primeira aprendizagem social da criança ocorre
em casa, sendo os pais o principal modelo.
“Identificando-se com os pais, as crianças
adquirem muito dos seus modos de pensar, de
sentir, de seus valores, habilidades, princípios
morais, preconceitos e tabus. Portanto,
sentimentos e atitudes dos pais frente ao diabetes
vão desempenhar fundamental papel nas reações
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de aceitação ou não aceitação da criança ao
diabetes e ao seu tratamento. Podemos observar
que o diabetes é mais bem aceito e melhor
controlado por crianças e adolescentes, cujos pais
desenvolveram uma conduta positiva e tranquila
frente ao tratamento, souberam lidar com o
sentimento de culpa e administraram de forma
real seus medos e ansiedade,” explica Rosana.
Questionamentos do tipo “por que meu filho? ” e
“ o que fiz de errado? ” fazem parte do grande
susto que envolve o diagnóstico do diabetes.
Neste momento é fundamental que os pais
busquem formas de amenizar os sentimentos de
medo, revolta e culpa através de algumas
condutas apaziguadoras. “Creio que a
primeira atitude seja a de encontrar uma
equipe de saúde especializada em
diabetes, com a qual seja possível o
desenvolvimento de uma relação de
confiança, afinidade e parceria. Em
paralelo, o interesse pela aquisição de
conhecimentos e informações sobre diabetes, vai
proporcionar aos pais, a criança e a família de
modo geral, maior segurança e tranquilidade no
manejo do tratamento. Afinal de contas, só
cuidamos de forma adequada daquilo que
conhecemos muito bem.”
Neste sentido a participação em associações,
grupos educativos, acampamentos de férias para
crianças com diabetes, passa a ser de grande
importância, não somente como fonte de
informação e conhecimento, mas principalmente
pelo acolhimento, pertencimento e segurança
numa fase de mudanças e ajustes emocionais.

Um bom relacionamento entre a família e a escola
Mas não é só para os pais que a participação em grupos
frequentada pela criança também é uma fonte de
é importante, para as crianças, o grupo é um espaço de
tranquilidade para os pais e crianças. Por meio de uma
acolhimento, segurança e principalmente de
comunicação amistosa, os pais conseguem fornecer
pertencimento. O sentimento de solidão ou de “se
informações claras e esclarecedoras sobre o diabetes e
sentir diferente”, deixa de existir. A troca de
seu tratamento, possibilitando à escola colaborar com a
experiências, torna as dificuldades facilmente passiveis
manutenção do tratamento adequado,
de serem vencidas e dá oportunidade a
num clima de apoio e segurança para a
criança de presenciar formas diferentes
“Sentimentos e
criança.
de sentir, entender e agir.
atitudes dos pais
O apoio mutuo na relação pais e filhos
“Grupos de pais proporcionam frente ao diabetes vão promove para ambos, segurança e
acolhimento e estima pessoal
desempenhar
aceitação com relação ao diabetes e
necessárias numa fase de ansiedade, fundamental papel nas seu tratamento, num processo de
insegurança e medos com relação ao
reações de aceitação adaptação gradual. “O diabetes não
d i a b e t e s e s e u t r a t a m e n t o,
deve ser motivo de desestruturação
ou não aceitação da familiar,
permitindo aos pais compartilharem
pelo contrário, podendo ser
criança
ao
diabetes
e
suas emoções e poderem dar um
decisivo na escolha de uma vida mais
ao seu tratamento.” saudável para todos. Faz-se necessário,
novo significado e elas. Reviver os
sentimentos do dia do diagnóstico e
por parte dos pais, achar o ponto de
poder ser compreendido e aceito por
equilíbrio entre amor e limites, e assim
outros pais que passaram pela mesma situação é muito
colaborar para o desenvolvimento do senso de
confortante, assim como, dividir a angustia e a
responsabilidade frente ao tratamento e facilitando o
impotência frente as instabilidades do controle, ou até
processo de independência inerente a todo ser
mesmo descobrir conjuntamente alternativas para lidar
humano. Pais seguros da sua função educativa
de forma melhor com os episódios de hipoglicemia,
colaboram para a construção de indivíduos
principalmente quando ocorrem na madrugada,” diz a
saudáveis, equilibrados e felizes,” finaliza.
psicóloga.
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novastecnologias

Novidadesnotratamentoda

criançaedoadolescente
A 11ª Conferência Internacional ATTD 2018 (Advanced Technologies
and Treatments for Diabetes) que aconteceu em fevereiro, em Viena,
reuniu o que existe de mais moderno para o tratamento e controle do
diabetes disponível no mercado internacional ou ainda em estudo. E os
baixinhos de plantão não poderiam ser esquecidos em um evento tão
importante.

A endocrinologista pediatra do Ambulatório de
Diabetes Pediátrico da Santa Casa de São Paulo,
Dra. Renata Noronha esteve lá e nos trouxe um
apanhado de novidades para crianças e adolescentes.
Acompanhe.
Durante o ATTD foi realizado um simpósio com foco
exclusivo neste público, promovido pela Sociedade
Internacional de Diabetes na Infância e Adolescência
(ISPAD). Nele o Professor Ragnas Hanas, da Suécia,
apresentou excelentes resultados sobre o uso da bomba
de infusão associada ao monitoramento contínuo de
glicose (CGM) com suspensão automática de insulina
na tendência de queda da glicemia (Sistema 640G da
Medtronic) em crianças com diabetes tipo 1
abaixo de seis anos de idade. Neste serviço,
pacientes com esta idade já têm indicação
formal de uso de bomba de insulina (associada
ao CGM) no ato e há mais de 2 anos de
diagnóstico .
Os resultados foram: melhor controle, maior tempo na
meta glicêmica desejada, mais segurança (o CGM foi
capaz de comprovar que aproximadamente 90% das
hipoglicemias eram assintomáticas, além de propiciar a
diminuição do número de glicemias capilares por dia).
Assim ele propõe inclusive a redução da meta de
hemoglobina glicada (HbA1C) para < 6,5%, sendo que
hoje há um consenso de uma meta de HBA1C <7,5 %
nesta faixa etária.
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No Brasil, as autoridades que avaliam a indicação de
bomba de insulina levam em consideração mais
frequentemente os valores da hemoglobina glicada
(HbA1C), contudo cada vez mais, conforme vários
estudos trazidos durante o ATTD 2018, fica claro que o
tempo na meta, e a diminuição de hipoglicemias graves
devem ser o objetivo principal no tratamento e bom
controle do DM1, além de buscar evitar a grande
variação de glicemia que sofrem no decorrer de seu
tratamento.
Outro ponto levantado foi um comparativo entre o
controle glicêmico realizado com os tradicionais testes
de glicemia X uso de monitoramento contínuo de
glicose. Hoje no Brasil, além do sistema acoplado
à bomba de infusão temos disponível apenas
uma marca (Freestyle Libre do Abbott), que
permite uma redução de cerca de 10 testes
tradicionais/por dia, e da leitura da tendência da
glicemia permitindo ao paciente tomar atitudes
antes que ocorram maiores variações. Os
estudos mostraram que a monitorização contínua,
trouxe uma redução importante na ocorrência de
hipoglicemias graves e variabilidade da glicemia, assim
como maior tempo na meta de glicemia. Neste sentido,
a Medtronic pretende trazer em breve para Brasil, o
sistema de monitorização contínuo, que tem o benefício
de sistemas de alertas sonoros quando houver
tendência de queda de glicemia, porém sem a
necessidade de uso de bomba.

Outra grande novidade são os aplicativos que têm sido
criados visando auxiliar em: monitoramento do
tratamento, promoção do contato médico/profissional
de saúde-paciente, agilidade na tomada de decisões e
rotina diária. Uma startap (grupo que traz ideia em
desenvolvimento em busca de investimento para ser
efetivada) apresentou o projeto de um aplicativo de
contagem de carboidratos em que o usuário fotografa o
prato e o próprio app estima a quantidade de
carboidratos contida na refeição.
Uma startap brasileira apresentou uma caneta de
insulina, que visa possibilitar a aplicação de microdoses,
a partir de 0,1 U, podendo desta forma se tornar uma
alternativa mais barata que a bomba de infusão contínua
para crianças que precisam de menores doses de
insulina.
Outro tema abordado no simpósio da ISPAD, foi a
dificuldade no trato do diabetes nas escolas. A Dra
Laurel Messer, mostrou que no âmbito internacional a
realidade não é diferente da brasileira. As leis não
permitem que profissionais não treinados apliquem
qualquer medicação nas escolas. Ela falou sobre um
programa de treinamento para lidar com o controle do
diabetes e uso da tecnologia nas escolas e sobre a
dificuldade em se ter profissionais que saibam manusear
os equipamentos, mesmo quando orientados pelos pais.
No Brasil o projeto KiDS da ADJ Diabetes Brasil,
buscou levar conhecimento em diabetes aos

profissionais que atuam na rede de ensino bem como
aos alunos que não tem diabetes e seus pais. Outra
sensação apresentada no ATTD foi o glucagon em
apresentação spray nasal para correção de hipoglicemia,
até então somente disponível via intramuscular, já em
fase de testes, que auxiliará não somente as crianças e
adolescentes com diabetes, mas à todos, em especial os
insulinizados. Além das insulinas ultrarrápidas que
devem chegar em breve ao Brasil e permitirão melhor
controle, evitando elevações glicêmicas pós-prandial e
hipos tardias.
Neste simpósio da ISPAD a última palestra foi
apresentada pelo Professor Luiz Eduardo Calliari, da
Santa Casa de São Paulo, onde o objetivo foi falar
justamente dos desafios de se utilizar a tecnologia em
países em desenvolvimento. O uso de bombas de
insulina em nosso país, ainda é muito baixo, quando
comparado a dados de países em desenvolvimento.
Segundo levantamento realizado em hospitais
terciários, apenas 1,2% dos pacientes com DM1 no
Brasil estão em uso de bomba de insulina. Ele trouxe
dados que mostram que mais de 60% dos médicos
brasileiros não tem pacientes em uso de bomba de
infusão. As limitações para o aumento da tecnologia em
diabetes estão associadas a vários aspectos, dentre eles o
custo, o próprio sistema de saúde e ainda a falta de
conhecimento e treinamento profissional.
Gostaram das novidades???
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saúdesembarreiras-capa

JOVEM,OHPV

mereceasuaatenção

Hoje algumas doenças sexualmente transmissíveis estão “voltando” à
tona, entre elas o HPV.
O HPV (Papiloma Vírus Humano) merece uma
atenção especial por parte de todos.
De acordo com Dra. Albertina Duarte, médica
ginecologista e obstetra, professora na Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP),
responsável pelo ambulatório de Ginecologia da
Adolescência do Hospital das Clínicas de São
Paulo e coordenadora do Programa Estadual do
Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo, o HPV é uma doença difícil de ser
diagnosticada e consequentemente tratada, uma
vez que ela se confunde com outras doenças por
apresentar coceira, corrimento, incômodo/
desconforto durante as relações sexuais, estando
as vezes associado à uma candidíase que não
passa.
A médica explica que no exame de Papanicolau se
consegue detectar a presença de células sugestivas
de HPV, porém não a sua confirmação. “No

exame clínico das mulheres, o médico pode
perceber pequenas lesões na vulva, porém para
fechar o diagnóstico é preciso realizar os exames
específicos, como colposcopia, vulvoscopia,
biópsia, captura hibrida e hibridização.”
Segundo Dra. Albertina, as lesões típicas do
câncer levam cerca de 5 a 10 anos para aparecer
após o diagnóstico de HPV, por isso é indicada a
realização dos exames complementares ao
Papanicolau, buscando detectar a doença
precocemente.

Uma vez diagnosticado o
tratamento passa por vários
estágios:
• aplicação química
• cauterização
• aplicação de cremes com atividade
imunológica
• (em alguns casos) retirada de um
fragmento do colo uterino onde
está a lesão

“Não é preciso se apavorar. Quanto mais precoce
o diagnóstico, mais precoce a cura. Após
negativado o exame é preciso manter 2 anos de
sexo seguro (em uso de preservativo) para evitar
nova contaminação. Há uma estimativa de que até
12% dos jovens já estiveram em contato com o
HPV,” diz a ginecologista.
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“Há uma estimativa
de que até 12% dos
jovens já estiveram
em contato com o
HPV”.
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Dra. Albertina explica que a indicação da vacina contra
o HPV antes da iniciação sexual, ou seja, entre 11 e 13
anos, se dá pois nessa fase, devido à produção de
anticorpos ser maior, ela se torna mais eficaz.
O HPV tem mais de 200 tipos diferentes, sendo que 8
deles são oncogênicos.

“Não é preciso se
apavorar. Quanto mais
precoce o diagnóstico,
mais precoce a cura”.
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“No caso do homem pode-se dizer que ele é um
transmissor silencioso já que nele os sintomas são mais
raros e, por frequentarem médicos com menor
frequência, o diagnóstico torna-se ainda mais difícil.
Para fechar o quadro em homens é preciso realizar um
exame chamado peniscopia que ainda hoje é pouco
difundido. Desta forma o homem acaba por
contaminar diversas parceiras,” fala.
A vacina contra o HPV custa cerca de 550 dólares por
dose, porém Dra. Albertina informa que mesmo sendo
disponibilizada pelo SUS, 90% do público alvo
recebeu a primeira dose e menos de 50% retornou para
a segunda: “Há um preconceito por parte dos pais ao
levarem os filhos para se vacinarem contra o HPV.
Alguns chegam a pensar que estão “estimulando” a
iniciação sexual ao vacinarem seus filhos. O que não
ocorre, por exemplo, com a vacina hepatite B que é
administrada em bebês.”
Vale ressaltar que o HPV pode causar ainda outros
tipos de câncer como o de boca e faringe, e intestino.
Assim, a receita para a prevenção é usar camisinha
sempre!!!

sorrirsempre

Diferente da onda de medo gerada no passado com o
aumento dos casos de sífilis, gonorreia e HIV, que
causava um apavoramento relacionado ao risco de
morte e esterilidade, no caso do HPV, por se tratar de
uma doença “silenciosa”, as pessoas tendem ao
“descuido”.

Ainfluênciadosdentesnasaúdedonossocorpo
Poucas pessoas sabem que todos os órgãos do nosso corpo
podem sofrer algum tipo de influência da boca, dentes e
estruturas relacionadas e, por isso, acabam não cuidando
adequadamente da saúde bucal, procurando a ajuda de um
dentista somente quando sentem alguma dor.
De acordo com Dr. Car lo Marchesini Pereira,
odontologista pela Unisa, com formação em Odontologia
Neuro Focal, fundador da Sociedade Brasileira de Bio
Cibernética Bucal, tendo atuado entre outros como: professor
convidado da “Universidade Latino Americana del Caribe”,
da "Escuela de Puericultura del Sureste - Dr. Manuel Acevedo
Ruiz Del Hoyo”, do "Centro de Estudios Superiores del
Sureste" e do "Centro Panamericano de Estudios
Professionales", cada vez mais, sabe-se que a cavidade bucal
e o sistema estomatognático tem grande importância na saúde
geral do indivíduo: “Existem estudos que mostram a relação
de uma saúde periodontal (gengiva) com diversas patologias,
incluindo Alzheimer, diabetes, endocardites
bacterianas, Parkinson, entre outras.”
É importante ressaltar que a influência dos dentes na
saúde em geral nem sempre está relacionada às
bactérias. A cavidade bucal e a língua têm uma
importância muitas vezes não percebida. A boca e
principalmente o espaço formado por suas três
dimensões, que alojam a língua, tem uma função
primordial na respiração e postura do indivíduo. Da forma
como estiver a relação entre as dimensões bucais estará a
postura e a condição respiratória dessa pessoa.
Uma má higiene bucal pode influenciar a saúde geral de
qualquer pessoa, em qualquer idade.
Diversos problemas respiratórios são causados por um
hipodimensionamento da cavidade bucal. Com isso a língua
se aloja na orofaringe e impede uma respiração adequada,
causando muitas vezes amigdalites frequentes e aumento das
adenoides.
Ele explica que a maioria das dores de cabeça, por exemplo,
está relacionada à cavidade bucal, à ar ticulação
temporomandibular e a musculatura e inervação dessa região:
“Elas podem ser de vários tipos, mas com certeza uma grande
parte de enxaquecas e cefaleias estão relacionadas com o
espaço bucal formado pelas três dimensões da boca, que são
altura, largura e profundidade.”

Dr. Carlo explica que a má digestão também pode estar
relacionada a essa formação bucal, mas também existem
diversos fatores ambientais como a má trituração dos
alimentos e falta de salivação adequada (diversos
medicamentos fazem com que haja diminuição da saliva).
Quem tem diabetes deve manter a gengiva sempre bem
cuidada e bem tratada, pois quando ocorrem problemas
periodontais, fica mais difícil controlar a glicemia.
Outra causa de problemas bucal é a gestação. Algumas
mulheres podem apresentar a gengivite gravídica, onde as
gengivas ficam inflamadas e sangram com facilidade, às vezes
de forma espontânea, sem necessariamente ser na hora da
escovação e/ou uso de fio dental. “Essa gengivite pode ser
tanto pelo acúmulo de placas bacterianas como por alterações
hormonais que ocorrem durante a gestação. É importante que
a mulher quando consegue planejar a gravidez, passe em seu
dentista para um acompanhamento da região periodontal,
evitando assim que a gengivite se acentue e cause
diversos problemas como parto prematuro. Hoje
sabe-se que o índice de nascimentos de prematuros é
muito maior em mulheres com gengivite,” explica.
O odontologista diz que é uma lenda falar que a
mulher tem cáries durante a gestação, pois o cálcio dos
dentes vai formar o feto: “Isso não existe! Pode ter
cáries por xerostomia (boca seca) e por problemas
periodontais. Tudo isso causado por alterações hormonais,
higienização e alimentação inadequadas. A erosão dentária
pode ser causada por uma tensão que essas mães estão
passando no momento, e com isso existe um stress, que gera
um apertamento dos dentes acentuando essas erosões.”
Dr. Carlo explica que a boca geralmente é vista apenas como
instrumento de mastigação e de estética: “Mas felizmente ela
pode melhorar muito a saúde do indivíduo de uma forma
muito mais ampla do que pensamos. Cuidar da alimentação,
por exemplo, também é muito importante. Devemos evitar
carboidratos em excesso e dar preferência à alimentos que
contenham mais fibras e vitaminas.”
E não podemos esquecer de consultar o dentista pelo menos
uma vez ao ano.
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Sensação de liberdade é o que muitos adeptos do esporte dizem por aí.
Outros dizem que é o exercício mais completo que existe. Mas de fato quais
os benefícios da natação? Quem pode praticar?
A Revista Jeito de Viver com Diabetes foi em busca das
respostas para você!!!
O especialista Prof. Dr. Clayton Luiz Dornelles Macedo,
graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa
Maria - UFSM, residência médica no Hospital de Clínicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e
doutorado em Endocrinologia Clínica e especialista em
Medicina do Esporte pela UNIFESP e membro do
Departamento de Diabetes e Exercício da SBD e da
C o m i s s ã o Te m p o r á r i a d e E s t u d o s e m
Endocrinologia do Exercício da SBEM, vai nos
ajudar a entender melhor esta modalidade.
De acordo com Dr. Clayton, a natação proporciona
grandes benefícios aos seus praticantes, não só para
a saúde, ajudando a prevenir e tratar várias doenças,
mas também para a socialização, desenvolvimento
neuromotor e bem-estar psicológico. Ela pode e deve ser
praticada por pessoas de todas as idades: “A natação, como
outras modalidades de atividade física, é um grande adjuvante
no processo de redução de peso em obesos e sobrepeso.
Quando aliada à dieta, reduz peso e é determinante na
manutenção dele. Mais importante ainda, a atividade física
induz uma mudança positiva na composição corporal,
fazendo reduzir a massa gorda (se acompanhada de dieta) e
mantendo ou, idealmente, aumentando a massa muscular.”
Ele informa que a recomendação para prática de atividade
física é a de que sejam feitos 150 minutos por semana. Dois
dias de 50 minutos de natação, associados à um ou dois dias
de outra atividade como caminhada ou academia, seriam o
ideal.

O bem que faz
Inúmeras vantagens
podem ser relacionadas à
prática de natação.
Mas alguns benefícios
estão diretamente ligados
à faixa etária do praticante:
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Algumas pessoas dizem que a natação deixa os “atletas” com
ombros largos. O médico explica que isto se dá, pois como a
musculatura do segmento superior do corpo é bastante
utilizada, quando praticada em maior volume e intensidade,
pode gerar maior hipertrofia nessa região.
Segundo Dr. Clayton, nossos músculos são considerados
hoje como fazendo parte do sistema endócrino. Quando
contraímos os músculos, liberamos substâncias
produzidas por eles – as miocinas – que regulam todo
o nosso metabolismo e sinalizam para estimular de
forma saudável nossas funções orgânicas: “Não
usarmos nossos músculos é como deixar atrofiada
uma grande glândula do nosso corpo, com uma
repercussão negativa no nosso organismo. A natação
é uma excelente forma de nos trazer saúde metabólica
e cardiovascular.”
As pessoas com diabetes podem e devem praticar natação, é
uma modalidade esportiva completa, com grandes benefícios
no controle metabólico: “Temos grandes atletas e
medalhistas olímpicos da natação que tem diabetes, como é o
caso do americano Gary Hall Jr. O auto monitoramento
glicêmico, o ajuste de dose de insulina e outros
medicamentos, a hidratação e a ingestão adequada de
carboidratos são imprescindíveis na prática de atividade física
por pessoas com diabetes. A resposta individual deve ser
respeitada e discutida com o médico e o educador físico para
ajustes e adequações,” conclui.
E lembre-se local apropriado e supervisão de profissional
especializado fazem diferença.

Bebês

Desenvolvimento neuropsicomotor

Crianças

Manutenção do desenvolvimento neuropsicomotor; Ganho em crescimento;
Desenvolvimento muscular e Prevenção de ganho de peso

Jovens e
Adultos

Melhora da composição corporal (com ganho/manutenção de massa
muscular e redução de massa gorda); Auxílio na prevenção do diabetes tipo 2 e
outras doenças crônicas como hipertensão arterial, obesidade/sobrepeso e
aterosclerose por colesterol e triglicerídeos altos e Redução da incidência de
câncer uma vez que ela aumenta com o sedentarismo

Idosos

Previne e ajuda no tratamento de doenças crônicas; Reduz a perda de massa
muscular; Reduz a perda de massa óssea; Gera menor sobrecarga sobre as
articulações e Promove a socialização e o bem-estar

complicações

mexa-se

Nataçãosemlimites

Podólogaoupedicure?
Quempodecuidardosmeuspés?
Você já se deparou com aquela dúvida sobre quem é o
profissional adequado para cuidar daqueles que sustentam
seu corpo e possibilitam seu caminhar?

Podólogo ou pedicure? Eis a questão... Para entender melhor
o papel de cada um deles a Revista Jeito de Viver com
Diabetes foi buscar a opinião de quem entende do assunto.
Segundo Fabiana Lopes, técnica em Podologia pelo Senac,
especialista em pé diabético, a função do podólogo é cuidar,
orientar e tratar os pés. Ele é um profissional que atua com os
demais integrantes da equipe multidisciplinar da saúde.
Existem no mercado cursos técnicos e de graduação. Para
exercer a função é preciso ter completado o curso.
No caso do pedicure, ela explica que sua principal função é a
de embelezamento das unhas. Existem cursos de formação,
porém ele não é obrigatório.
“Nos dias atuais é fácil para a pessoa escolher o profissional
mais acessível e adequado para sua necessidade no momento.
Deve-se levar em consideração que o podólogo irá cuidar da
saúde e bem estar dos pés, enquanto o pedicure irá cuidar do
embelezamento. Cabe a cada profissional estar atualizado e

QUEMPODE...
Cortarunha
Tratarunhaencravada
Cuidardacutícula
Fazertestedesensibilidade
Tratarferidas
Tratarmicose
Recomendarpalmilhasesapatos
Analisartipodepisada
Receitarmedicamentos
Fazerreflexologia

capacitado para passar para o cliente o melhor de si,” diz
Fabiana.
Ela lembra que o podólogo, especialista em pés diabéticos, é
capacitado ainda para identificar complicações que possam
surgir em pessoas com diabetes.
Deve-se considerar um profissional de caráter que esteja
trabalhando de acordo com sua área de formação. “No caso
de uma escolha inadequada de profissional, o cliente está
sujeito a ser atendido com materiais não esterilizados,
reutilização de materiais que são descartáveis, etc o que pode
levar à novas complicações.”
“Confie no seu profissional, pesquise e procure saber se está
se atualizando com palestras e cursos pertinentes a área de
atuação. Observe sempre se os materiais que o profissional irá
utilizar em seu atendimento foi esterilizado. Atente se o kit
está envelopado e que o profissional irá abrir na sua frente
para seu atendimento,” ressalta.

PODÓLOGA PEDICURE
x
x

OBSERVAÇÕES

x
Cutículanãodeveserretirada

x
x
x
x
x

Soborientaçãomédica
Soborientaçãomédica

Somenteomédico
x
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acampamento

ADJadvocacy

Governodámaisumpasso
emfavordadisponibilização
dainsulinaanálogadeação
rápidanoSUS

AcampamentoADJ-Unifesp-NR
38anosdehistóriaededicação
Neste ano, aconteceu mais uma edição do
tradicional acampamento de férias para crianças
e jovens com diabetes da ADJ Diabetes Brasil.

Por Vanessa Pirolo, coordenadora do Advocacy da
ADJ Diabetes Brasil e jornalista
Após manifestações da sociedade civil por meio das
redes sociais, o Ministério da Saúde está discutindo
junto com a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias do SUS os passos finais para
disponibilizar a insulina análoga de ação rápida para as
pessoas com diabetes tipo 1, no Sistema Público de
Saúde.
Se todo o processo ocorrer bem, o mês previsto para
chegar nas mãos da população com diabetes tipo 1 será
julho. Para isso, ocorreu a reunião em março com
todos os 13 membros da Comissão, que discutiram
sobre os critérios de disponibilização da insulina para
população específica, entre eles, pessoas que tenham
usado insulina Regular por pelo menos três meses, que
sejam acompanhadas pelo endocrinologista pelo
menos duas vezes ao ano, realizem automonitorização
da glicemia três vezes ao dia, indivíduos que tenham
tido hipoglicemia grave nos últimos três meses, e/ou
que tenham tido hipoglicemia não graves repetidas
e/ou noturnas.
Ficou destacada importância de que todas as pessoas
com diabetes tipo 1, que vão usar esta insulina, tenham
ao menos 100 fitas por mês e que gestantes possam ter
entre 150 e 200 fitas para fazer a automonitorização.
A ADJ Diabetes Brasil pode acompanhar a exposição
deste protocolo por 20 minutos, depois, durante a
discussão final, precisou se retirar como procedimento
protocolar da instituição, não chegando a ter acesso às
discussões finais.
De qualquer modo o pregão para compra das insulinas
análogas de ação rápida ocorreu no dia 2 de abril e o
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Ministério da Saúde vai disponibilizar a insulina
NovoRapid para todas as pessoas com diabetes tipo 1,
que tiverem a prescrição médica via SUS.
Ainda não foram discutidos alguns tópicos entre eles: a
definição das canetas, se serão fixas ou descartáveis, o
tamanho das agulhas, se estas vão ser utilizadas uma
vez ou as pessoas precisarão reutilizar e onde as
pessoas farão o descarte do material.
É importante deixar claro que as insulinas deveriam
estar disponíveis para as pessoas com diabetes tipo 1
desde agosto do ano passado, havendo um atraso de
praticamente um ano, já que o Secretário de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde, Marco Fireman, assinou a incorporação em 22
de fevereiro de 2017.
Um ponto ainda indefinido foi o local onde serão
disponibilizadas as insulinas: na Atenção Básica ou na
Atenção Especializada? Ainda não sabemos muitas das
respostas, mas estamos monitorando de perto cada
passo do governo, com a esperança de que esta
tecnologia possa beneficiar a população brasileira e
diminuir o número de pessoas com complicações do
diabetes e as internações devido à falta de acesso a esta
tecnologia tão necessária para o verdadeiro controle do
diabetes.

Durante a temporada, 81 acampantes de diferentes
estados do país se reuniram em uma experiência
inesquecível.
Após seis dias de muita diversão e aprendizado,
receberam seu maior prêmio, algo que levarão para toda
a vida. Tornaram-se mais independentes e autônomas
em relação ao tratamento do diabetes.
Os acampantes estiveram o tempo todo muito
bem assistidos. Acompanhados por 123
profissionais voluntários (32 médicos, 25
enfermeiros, 11 nutricionistas, 1 educador
físico, 3 dentistas, 11 psicólogos, 12 monitores
de recreação, 24 jovens lideres, 2 diretores e 2
coordenadores de comunicação).
Durante o 38º Acampamento ADJ-Unifesp-NR, que
aconteceu de 30 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018, no
Acampamento Nosso Recanto 2, em Sapucaí Mirim
(MG), aconteceu o Curso de Imersão em DM1 para

BD

38º ACAMPAMENTO

profissionais da saúde. O Curso é uma parceria entre a
Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD e a ADJ
Diabetes Brasil, com apoio da Federação Internacional
de Diabetes das Regiões Sul e Central da América - IDF
SACA e tem como objetivo a proposta de vivência em
educação em diabetes durante a temporada de férias
para crianças e jovens com diabetes.
O Acampamento ADJ-Unifesp colabora e muito com a
qualidade de vida.
“Estive no NR e como acampante é possível aprender
de maneira divertida e lúdica detalhes do diabetes,
adquirindo responsabilidade, autonomia e confiança no
tratamento.
Os anos se passaram e retornei como monitora. A
função era cuidar dos acampantes! Dividir com eles o
que eu aprendi e auxiliar no processo de viver
com qualidade. Em 2018, atuei como
profissional (Educadora Física). Agora com 33
anos e 10 anos de formada, me orgulho de fazer
parte deste time. A dedicação dessa equipe
maravilhosa deu certo! Afinal se passaram mais
de 20 anos e hoje estou aqui para colaborar
também.“ Vanessa Mateus, Educadora Física,
diabetes tipo 1 há 24 anos, já esteve no acampamento
como acampante, monitora e atualmente como
profissional. É mãe da Íris de 12 anos. Tem paixão pelo
seu trabalho e ama se dedicar à família.

nossosdestaques

Arte,diabetese

empoderamento
Uma experiência que merece ser compartilhada...

Me chamo Nathália de Souza Santos, sou ilustradora e
tenho diabetes tipo 1 desde os 2 anos de idade. Hoje em
dia, tenho uma relação natural e tranquila com o diabetes,
mas nem sempre foi assim.
Apesar de ter diabetes desde muito cedo, meu processo
de aceitação não foi do dia para noite. Levei anos para
mudar formas de pensar, jeitos de agir, como aplicar
insulina em público quando necessário ou conversar
com um amigo e contar com naturalidade que tenho
diabetes. Foram passos de formiga para chegar onde
estou.
Desde que me conheço por gente, vejo arte dentro da
minha própria casa. Após receber o meu diagnóstico de
diabetes, minha mãe pediu demissão de seu trabalho para
cuidar de mim. Como forma de fugir do estresse ela fazia
arte. E, ainda hoje, faz. Desde costura, pintura em tela,
artesanatos em geral. Assim, meu primeiro contato com
arte foi através da minha mãe.
Trabalho com ilustração e aquarela. Mas tenho
conhecimentos básicos de pintura em tela, ponto cruz e
artesanato.
A arte teve e ainda tem papel fundamental no meu
autoconhecimento, e é uma das ferramentas que uso
como terapia, para refletir sobre algo, passar alguma
mensagem ou mostrar o que eu aprendi para as pessoas
ao meu redor, na vida real ou digital.
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Quando estou estressada, desenho. Quando estou calma ,
desenho. Basicamente eu desenho emanada de qualquer
sentimento.
Há muita entrega de sentimentos no que faço, e isso faz com que
eu acabe cuidando melhor do diabetes, com mais tranquilidade.
Como dizia o pintor Vicent Van Gogh, “Não podemos falar
senão por meio das nossas pinturas.”
Existem sentimentos não só sobre o diabetes, mas sobre a vida.
No geral muitas vezes não conseguimos expressar tudo somente
falando. A arte ajuda nesse sentido, no autoconhecimento, e
claro, com discernimento que criar algo deve ser prazeroso, e não
mais um fardo.
Você pode tentar, errar, apagar, tentar de novo, descobrir novos
materiais que goste de usar, se inspirar em todos os sentimentos
que existem. Você dita as regras na sua criação.
Arte e empoderamento entra no hall de “o que você quer deixar
no mundo?” , e essa cascata de expressão de atingir o outro lado
positivamente, ou com uma reflexão somente através da arte é
muito forte. Algo dentro do artista se conectou com algo dentro
do espectador, e essa ligação de coração a coração tem o poder de
transformar.
Fazer o outro avançar em seu tratamento, acreditar em si mesmo,
se encontrar, não desistir... essa é a importância da arte no
processo de empoderamento.

comerbem

Ainfluênciadasgorduras
eproteínasnaglicemia
Muito se engana aquele que pensa que a glicemia somente sofre
influência dos carboidratos. Proteínas e gorduras influenciam na
glicemia e precisam ser entendidas.

A nutricionista e vice coordenadora do departamento
de nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD,
Tarcila Ferraz de Campos, explica que as proteínas
são nutrientes formados pela união de vários
tipos de aminoácidos. Dentre as principais
funções desses nutrientes, destacam-se as
funções estruturais (construção da pele,
cabelos, unhas, tecidos e músculos) e as
funções funcionais no organismo (participação
em funções enzimáticas, hormonais, entre
outras).
As proteínas são divididas em proteínas animais (carne
de boi, frango, carne de porco, ovos, queijos, leites,
iogurtes) e vegetais (feijão, ervilha, grão de bico,
lentilha e soja), sendo necessário o consumo de ambos
os tipos para um melhor funcionamento do organismo.
As fontes alimentares de proteína animal são, de modo
geral, consideradas proteínas de qualidade superior
com relação às de origem vegetal.
Ela explica que a influência das proteínas no controle
glicêmico é realmente menor quando comparado aos
carboidratos: “Para termos uma ideia de comparação
100% do que consumimos de carboidrato é convertido
em glicose (açúcar) no sangue em um período de até 2
horas, já as proteínas são convertidas em glicose em
menor quantidade (35-40%) e o impacto é mais tardio
podendo influenciar no controle glicêmico até 4 horas
após a ingestão desse alimento.”
Quanto às gorduras, também são chamadas de lipídios,
parte importante da constituição celular. As gorduras
s ã o, t a m b é m , a f o r m a m a i s e f i c i e n t e d e
armazenamento de energia do nosso corpo.
“Quando falamos da origem das gorduras devemos ter
em mente que estas podem ser oriundas do reino
animal ou vegetal. As gorduras são importantes para o
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nosso corpo, pois são precursoras de hormônios,
fazem parte da constituição de membranas celulares,
na transmissão de impulsos nervosos, exercem papel
fundamental no sistema imunológico e na
preservação do calor corpóreo através da
camada subcutânea de gordura, pois agem
como isolante térmico do corpo, protegendo os
órgãos internos. Além do mais, o corpo
necessita de gorduras para que ele absorva as
vitaminas A, D, E e K. Só que devem ser
consumidas com moderação, já que todos os
tipos de gorduras são ricos em calorias,” fala Tarcila.

Alguns exemplos são:
Auxiliam na prevenção de
Gorduras insaturadas s estão presentes no azeite
doenças cardiovasculares. Ela
e de linhaça, amêndoa,
de oliva, castanhas, sement
o de canola e de milho, e
castanha-do-pará, abacate, óle
salmão, atum, truta e cavala.
determinados peixes, como
temperatura ambiente, esse
Gorduras saturadas - Em
em estado sólido. Elas são
tipo de gordura apresenta-se
e em produtos de origem
encontradas principalment
ver me lha s e bra nca s
ani ma l, com o nas car nes
carne e pele das aves), leite e
(principalmente gordura da
creme de leite, iogurte,
derivados integrais (manteiga,
e derivados de coco, bacon,
nata), azeite de dendê, óleo
o.
banha de porco, óleo de algodã

glicemia e dessa forma muitas vezes faz-se necessário
estabelecer algum tipo de estratégia com o tratamento
insulínico para garantir melhor controle glicêmico após
o consumo de refeições mais gordurosas e ricas em
proteínas.

Ela informa que com relação a influência tardia da
proteína e da gordura na glicemia uma estratégia pode
ser dividir a dose de insulina para agir nas primeiras
duas horas o que vai suprir o carboidrato da pizza e o
restante da dose aplicar após duas a três horas para
cobrir a gordura e a proteína que vão influenciar a
Ela explica que o churrasco, por exemplo, é um tipo de
glicemia mais tardiamente. Usuários de bomba de
refeição onde ocorre um alto consumo de alimentos
insulina se beneficiam dessa estratégia pois a bomba de
ricos em proteínas e muitas vezes após eventos como
insulina possui uma programação de
esse é comum avaliarmos que em um
"As
gorduras
são,
bolus alimentação diferenciados onde
período mais tardio (após 4-5 horas)
ocorre elevação da glicemia. Em alguns também, a forma uma porcentagem da dose total de
casos onde existe a prática da contagem de mais eficiente de insulina é infundida no inicio da refeição e
armazenamento o restante é infundido mais lentamente
carboidratos existe uma for ma de
de energia do
para dar cobertura as gorduras e
considerarmos a proteína fazendo parte
nosso
corpo." proteínas. Esses na bomba são conhecidos
da contagem de carboidrato e uma regra
como bolus duplo ou multionda.
para divisão da aplicação da insulina para dar
cobertura a esse impacto mais tardio. De qualquer
De qualquer forma as estratégias a serem utilizadas
forma, não existe uma regra para todos.
para considerar a cobertura de insulina para alimentos
ricos em proteínas e gorduras devem ser recomendadas
Já a pizza é um tipo de alimento que contém em sua
individualmente com auxílio e avaliação do seu médico
composição carboidratos, proteínas e gorduras.
e/ou nutricionista para realizar adequações de acordo
“Dessa forma temos influência na glicemia por todos
com a monitorização glicêmica.
esses nutrientes... O mais comum é considerarmos a
quantidade de insulina a ser aplicada de acordo com a
relação insulina-carboidrato prescrita pelo nutricionista e/ou medico,” diz.

A nutricionista diz que as gorduras são convertidas em
menor proporção em glicose. Aproximadamente 10%
da gordura consumida em uma refeição pode ser
convertida em açúcar no sangue e esse impacto pode
ser mais tardio chegando a elevar a glicemia cerca de 5
horas após o seu consumo.
Dependendo da quantidade de gordura e proteína de
uma refeição esse excesso pode sim influenciar na
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boamesa

Moussedechocolateeabacate
Ingredientes
1 abacate grande
1 xícara (chá) chocolate meio amargo em barra
1 colher (chá) extrato de baunilha
1 colher (chá) canela em pó

Informações nutricionais (por porção)
Calorias: 203,72Kcal
Carboidratos: 19,34g
Proteínas: 1,99g

Modo de Preparo
Derreta o chocolate em banho maria, reserve.
Amasse o abacate. Misture o chocolate
derretido, a baunilha e a canela em pó.
Coloque em potinhos individuais.
Leve à geladeira. Sirva gelado.
Rendimento total: 600g
Porção: 10 potes 60g cada

Gorduras totais: 13,92g
Fibras: 4,99g
Sódio: 5,53mg

Saborososesaudáveis
podemserapreciadosportodaafamília

Muffindemaçã
Ingredientes
2 maçãs sem casca
2 bananas
1 ovo
1 clara
1 xícara (chá) farelo de aveia
1 colher (sopa) fermento em pó

Informações nutricionais (por porção)
Calorias: 46,36 Kcal
Carboidratos: 10,57g
Proteínas: 2,41g
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Gorduras totais: 1,03g
Fibras: 1,76g
Sódio: 12,59mg

Modo de Preparo
Aqueça o forno em 180 graus.
Bata as maças, as bananas, o ovo e a clara até
a massa ficar homogênea.
Em uma tigela junte o farelo de aveia e o
fermento.
Coloque em forminhas untadas com
manteiga e polvilhadas com farelo de aveia.
Leve para assar por 30 a 40 minutos ou até
ficarem dourados.
Rendimento total: 383g
Porção: 12 muffins de 40g cada

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

Revista Jeito de Viver com Diabetes | 23

