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Editorial

Mais um Dia Mundial do 
Diabetes se aproxima e a 
velha pergunta se renova: 

qual a programação para o 14 de 
novembro?

Em 2017 há de tudo um pouco. 
Tem nova colônia acontecendo, tour 
no Maracanã, show em São Paulo, 
passeio de bike, tatuagem de alerta 
e ações de conscientização em todo 
o país.

Como vivemos diariamente o dia-
betes, também nos fizemos a mes-
ma pergunta e resolvemos fazer uma 
edição inteirinha com os principais 
eventos para que vocês, nossos lei-
tores internautas não fiquem de fora 
das atividades que serão realizadas.

Também tivemos um encontro 
super especial com o ex-jogador 
de futebol Zico que bateu um papo 
descontraído com nossa equipe e de-
monstrou seu apoio ao Dia Mundial 
do Diabetes. Foi difícil conter a emo-
ção ao encontrá-lo e nesta edição 
contamos tudinho sobre essa con-
versa com o galinho de Quintino.

A equipe de EmDiabetes esteve 

presente em alguns eventos que an-
tecederam o lançamento desta nova 
edição e preparou matérias que tra-
zem tudo o que rolou antes do 14 de 
novembro.

E você sabe por que esta data foi 
escolhida para promover a conscien-
tização sobre a disfunção? Não? Então 
informe-se em nossas páginas e saiba 
o porquê da Federação Internacional 
de Diabetes (IDF, sigla em inglês) tê-
-la escolhido e o significado do círcu-
lo azul que vemos com tanta frequ-
ência quando o assunto é o diabetes.

Mais uma vez, trazemos uma edi-
ção feita com muito carinho, sempre 
pensando em nossos leitores e em 
como podem participar desta impor-
tante ocasião que envolve educação, 
conscientização, luta, mobilização e, 
por que não, celebração. Afinal, não 
se trata de festejar uma doença, mas 
a alegria de viver e poder dizer que 
a disfunção não nos impede de ser-
mos felizes.

Boa leitura!

Equipe Emdiabetes
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de pessoas diagnosticadas com dia-
betes, 53% são mulheres. Ainda, uma 
em cada sete mulheres – aproximada-
mente 21 milhões de casos – desen-
volve diabetes gestacional. 

Segundo a OMS, esta é a terceira 
maior causa de morte de prematu-
ros no mundo, ficando atrás somen-
te para situações de pressão alta e 
tabagismo. 

Mais um dado que assusta: a esti-
mativa é de que 193 milhões de pes-
soas convivem com a condição e não 
sabem. 

A falta de diagnóstico correto é 
um fator grave e representa um maior 
risco no que se refere ao desenvolvi-
mento de complicações. 

A divulgação de tantos números e 
dados é fundamental para chamar a 
atenção do problema. Estamos acom-
panhando as notícias da IDF, que deve 
liberar nos próximos dias, o novo Atlas 
de Diabetes, com informações mais 
recentes. 

Dia Mundial do 
Diabetes - Entenda a 
Data e a Campanha

Desde a nossa edição de julho, 
temos contado um pouco das 
ações que estão sendo plane-

jadas para o Dia Mundial do Diabetes 
de 2017 e como nós - e vocês tam-
bém - podemos contribuir. 

A data foi criada pela Federação 
Internacional de Diabetes (IDF, si-
gla em inglês), junto à Organização 
Mundial da Saúde (OMS), visando 
conscientizar sobre a doença, devi-
do ao constante crescimento no nú-
mero de pessoas com diabetes. 

O dia escolhido – 14 de Novembro 
– remete ao dia de nascimento de Sir 
Frederick Banting, um dos responsáveis 
pela descoberta da insulina. O símbolo, 
o tão conhecido círculo azul, represen-
ta a união dos povos pela causa.

Este ano o tema estabelecido vai 
de encontro a um outro assunto que 
é de extrema importância: a saúde 
da mulher. 

De acordo com o último Atlas pu-
blicado pela IDF, em 2015, do total 
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A informação de qualidade é um poderoso elo para unir  
pessoas que buscam uma vida melhor com o diabetes.

Se você não sabe que existe, você não sente falta.

Hoje, são muitas opções para cuidar do diabetes,  
mas elas não alcançam todas as pessoas. 

É preciso falar mais sobre diabetes. É o que estamos  
fazendo nos últimos seis meses!

A revista EmDiabetes é o seu canal para levar informação  
de quem entende e convive com o diabetes para outras  

pessoas que enfrentam os mesmos desafios. 

Para prosseguirmos nesta missão, precisamos da sua parceria.

Faça contato com a gente através do email : 

contato@emdiabetes.com.br

COLOQUE SUA 
MARCA AQUI
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Congresso da SBD: 
Informação em Tempo Real

Por Cris Dissat Talvez você se pergunte porque 
sempre estamos tendo espaço 
para falar sobre os congressos mé-

dicos. Para entender melhor esse proces-
so, vale uma rápida retrospectiva nessa 
área da comunicação. 

No início dos anos 90, começaram 
a surgir muitas publicações impressas 
das sociedades científicas. Era um movi-
mento de valorização do relacionamen-
to das entidades com seus associados, 
usando jornais para essa aproximação. A 
distância entre a realização de um con-
gresso e outro, na maioria das vezes, era 
de dois anos - impensável hoje em dia. 
Com isso, debates e trocas de informa-
ções entre os profissionais de saúde de-
morava muito. 

A evolução foi acontecendo e as so-
ciedades científicas também entraram 

no boom na internet nos anos 2000. 
Sites, coberturas de eventos, entrevis-
tas etc passaram a fazer parte dessa nova 
rotina. Imaginem o que estamos viven-
do hoje com as redes sociais?

Se o paciente corre para a rede para 
se informar, é claro que ele quer mais 
informação no menor tempo possível. 

É isso que a Revista EmDiabetes 
em parceria com a Servier vai fazer no 
Congresso da Sociedade Brasileira de 
Diabetes, que acontece de 16 a 18 de 
novembro, em São Paulo. 

O Projeto e o que Vai Acontecer

O planejamento deste projeto foi fei-
to ao longo de vários meses e diversas 
reuniões. A equipe de reportagem da 
Revista estará na cobertura, com uma 
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redação montada dentro do estande da 
Servier, na Feira Expositora do Diabetes 
2017. 

De lá sairá uma edição especial da 
Revista sobre o Congresso, circulan-
do um dia após a realização do evento. 
Além disso, notícias, entrevistas e flashes 
- em tempo real - serão compartilhados 
nas redes sociais da Revista EmDiabetes 
e também na Fanpage da Servier. 

Vocês entenderão como é a dinâmi-
ca de um Congresso deste porte, que 
deve reunir em torno de 5 mil pessoas. 
O presidente do Diabetes 2017, Dr. João 
Eduardo Salles, e da Sociedade Brasileira 
de Diabetes, Luiz Turatti, a presidente 
eleita da SBD, Dra. Hermelinda Pedrosa, 
e o presidente da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia, Dr. 
Fabio Trujilho, além de todas as comis-
sões estarão conosco estão na pauta das 
entrevistas.  

Fiquem atentos às redes sociais da 
Revista, em todos os nossos canais - 
Fanpage, Instagram, Twitter, Youtube, 
SoundCloud e Flickr  - e no canal da 
Servier no Facebook, onde acontece-
rão Lives (uma pela manhã e uma à tar-
de), com temas de grande importância 
para os pacientes. 

O debate e troca de informações das 
equipes foi grande até definir a pauta, 
a partir de uma extensa programação 
científica do Congresso. Teremos cin-
co profissionais circulando no evento 
(Cristina Dissat, Daniel Ramalho, Juliana 
Lessa, Sheila Vasconcelles e Celso Pupo), 
enquanto mais dois membros da equi-
pe no suporte remoto (Pablo Silva e 
Geraldo Fisher). Na coordenação cien-
tífica, o Dr. Leão Zagury.

Acompanhem conosco, a partir do dia 
16 de novembro, uma cobertura digital 
especial, trazendo as principais informa-
ções, direto do Centro de Convenções 

do Transamérica Expo Center. 
A Servier, que já tem um histórico de 

inovar na hora utilizar ferramentas de co-
municação nesta área, aposta em mais 
um canal de comunicação, para levar in-
formação com agilidade ao público. 

Sede da Servier  e 
Maquete do Estande no 
Congresso da SBD
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Essa é uma edição diferente como, 
vocês estão vendo. E imaginamos 
que devem entender o motivo, sem 

grandes explicações. Afinal é o mês do 
Dia Mundial do Diabetes com atividades 
acontecendo em toda parte do mundo. 

É uma data que, além de tudo o que 
envolve, tem um ponto especial para to-
dos nós da equipe. Foi a data, o esporte 
e as redes sociais que nos uniram nes-
se projeto. 

Não precisa falar mais nada. 

E se isso nos juntou, hora de retribuir 
toda essa energia em algumas ações fei-
tas pela nossa Revista. 

Zico Conosco

Quando conseguimos confirmar nos-
sa ida ao Centro de Treinamento do Zico 
- o CFZ - já foi uma euforia incrível da 
equipe. No caminho, na chegada e no 
encontro com o Galinho foi sentir o co-
ração bater em uma velocidade incrível. 

O Dia Mundial do Diabetes para  Vocês
Hora de parar e medir a glicemia :). 

Como conseguir descrever o que 
sentimos e como Zico nos recebeu? 
Até tentamos, mas quando editamos e 
vimos o nosso vídeo desse momento, 
decidimos que só vendo para entender 
nossa alegria e o que passamos. 

Valeu Zicão!!!!

Tour Maracanã no Dia 14

Como está no vídeo da visita ao Zico, 
o Maracanã está envolvido nesse relacio-
namento há algum tempo.

E por isso tudo, dessa vez, é o Tour 
Maracanã que nos apoiou na data. O 
Tour é um projeto realizado dentro do 
estádio, onde os torcedores podem co-
nhecer o gramado, vestiários, peças his-
tóricas e andar por onde os maiores no-
mes do esporte circulam. 

No dia 14 acontece um bate papo 
dentro do Maracanã, onde nossa equi-
pe vai contar e compartilhar experiên-
cias na área de diabetes. Além disso, os 
convidados poderão tirar dúvidas com 
médicos que estarão lá. Depois desse 
papo, hora de conhecer um pouco do 
maior templo de futebol do mundo. 

#tourmaracanã 
#diamundialdodiabetes 
#emdiabetes.
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O Dia Mundial do Diabetes para  Vocês
aos jogadores pela ajuda e apoio!

Vocês foram incríveis!

Prefeitura do Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio está fazendo 
mudanças na área digital e ganhamos 
apoio na divulgação de atividades que a 
Revista está realizando pelo Dia Mundial. 
Estar próximo dos gestores e criar um 
canal de diálogo é um bom sinal para 
dar sugestões. 

Agradecemos pela ajuda e contamos 
com o compartilhamento das informa-
ções sobre a data, que é tão importan-
te para milhões de pessoas. 

Blogs Fim de Jogo  
e Maracanã Online

É esporte mas é saúde também. Foi 
a ligação forte dos Blogs Fim de Jogo e 
Maracanã Online (da DC Press Agência 
de Conteúdo) que abriram várias portas 
para conseguirmos concretizar as nossas 
ações pela data. 

Eles estarão conosco em todos esses 
dias, compartilhando informações e re-
plicando tudo que for possível nos blogs 
- www.fimdejogo.com.br  /  www.mara-
canaonline.com.br - e nas redes sociais 
do @fimdejogo, @equipefimdejogo e @
maracanaonline. 

Para que a escolha dos convidados 
fosse correta, lançamos o convite nas 
nossas redes sociais e a inscrição acei-
ta foi por ordem de chegada. Tínhamos 
um número limitado de vagas, e recebe-
mos mais do que o dobro de inscrições. 

Os convidados confirmados recebe-
ram um email com todas as instruções 
para participar e criamos um grupo no 
whatsapp para tirar dúvidas. 

Nós e todos os nossos convida-
dos vão contar sobre essa experiência 
nas redes sociais, usando as hashtags 
#tourmaracanã #diamundialdodiabetes 
#emdiabetes. 

Agradecemos a parceria da equipe do 
Tour que foi incansável na realização des-
se projeto. E também a Roche pelo forne-
cimento de tiras para teste de glicemia.

A gente se vê online.

Saúde e Esporte – Botafogo

As duas áreas estão sempre juntas. E 
no apoio também. No Volei, contamos 
com o apoio do Botafogo. Alex Damião e 
Marcelinho nos receberam com o maior 
carinho na sede, em General Severiano. 

Fotos de apoio com o círculo azul - 
símbolo do diabetes - foram feitas du-
rante os treinos para o campeonato, que 
está rolando no Rio de Janeiro. 

Nosso muito obrigada ao Botafogo e 

ONLINE.COM.BR
Maracanã

Alex Damião (d) e 
Marcelinho (e) do 
Volei do Botafogo
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3 de Novembro – Colônia Azul -  Diabetes Rio 

Nos dias 3, 4 e 5 deste mês foi realiza-
da a 1ª Colônia Azul – Diabetes Rio, 

em Cachoeiras de Macacu, Estado do 
Rio de Janeiro. A colônia, idealizada e co-
ordenada pelo médico endocrinologis-
ta dr. Rodrigo Siqueira, contou com 60 
participantes e uma equipe de mais de 
20 pessoas entre médicos, nutricionis-
tas, farmacêuticos, professores de edu-
cação física, enfermeiros, psicólogos, co-
aches e influenciadores digitais da área 
do diabetes.

Foram desenvolvidas atividades para 
o despertar e a valorização da vida sau-
dável e do bom convívio com o diabe-
tes, através de atividades esportivas, 
dinâmicas de grupo, trocas de experi-
ências, jogos, brincadeiras, teatro e até 
uma festa com prêmio para a melhor 
fantasia da noite de sábado.

Crianças, adolescentes e adultos com 
diabetes tipo 1 tiveram a oportunidade 
de interagir, surpreendendo até os orga-
nizadores: “Tudo transcorreu melhor do 

Atividades pelo Dia 
Mundial do Diabetes 
em 2017

Nosso papel é divulgar, ajudando 
da melhor forma em espalhar informa-
ção. Agradecemos a todos por com-
partilharem conosco tantos eventos 
importantes. 

Além da revista, não deixem de acom-
panhar tudo pelas nossas redes sociais. 

Que mês agitado! E que venham mui-
tos outros assim. 

Nesta edição especial da revista, 
recebemos várias mensagens, 
whatsapp, emails etc com ati-

vidades programadas para o mês de 
novembro. 

Algumas estão acontecendo, outras 
foram realizadas com ótimos resultados 
e ainda existem muitas que serão feitas 
ao longo do mês. 
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que esperávamos. É muito gratificante 
vermos crianças que não queriam par-
ticipar, que vieram por vontade dos pais, 
interagindo e se divertindo bastante”, 
conta o Dr. Rodrigo.

A Colônia Azul, que inicialmente só 
ocorreria em 2018, acabou sendo organi-
zada em novembro para aproveitar a pro-
ximidade com o Dia Mundial do Diabetes. 
Uma das monitoras, a enfermeira e edu-
cadora em diabetes, Lígia Figueiredo, gos-
tou da mudança e considera que eventos 
como esse contribuem muito para mos-
trar que é possível levar uma vida plena 
e feliz. “Promover esse encontro, inclu-
sive com pessoas na equipe que tam-
bém têm diabetes, é de grande impor-
tância e, também, o momento ideal para 
trabalharmos as questões educativas e 

comportamentais”, conclui Lígia.
Convivendo com o diabetes tipo 1, a 

monitora, enfermeira e educadora em 
diabetes, Renata Cruz conta que antes 
da colônia era muito difícil acreditar em 
um programa que agradasse a um públi-
co com uma faixa etária tão extensa, mas 
que pelos comentários após o evento, 
viu que a equipe conseguiu vencer esse 
desafio: “É gratificante, como profissio-
-nal e portadora da doença, saber que 
posso ajudar, influenciar e aprender com 
todas essas pessoas que lidam com as 
mesmas situações que eu”.

Integrantes da equipe da Revista 
EmDiabetes também estiveram entre 
os monitores que trabalharam nos três 
dias da Colônia Azul – Diabetes Rio, que 
terá sua segunda edição no ano de 2018. 

11 de Novembro –  III Fórum Regional de Diabetes de Tanguá

Foi realizado, em Tanguá, a tercei-
ra edição do Fórum de Diabetes. O 

evento incluiu palestras para estudan-
tes e profissionais da área de saúde so-
bre tratamentos, influência da atuação 
de médicos e especialistas no controle 
glicêmico dos pacientes e educação em 
diabetes. Também foram realizados tes-
tes de glicemia no local. 

A organização foi da ADIFAT 
(Associação dos Diabéticos e Familiares 
de Tanguá), e os vários palestrantes, en-
tre eles 3 membros de nossa equipe, 
alertaram para a importância de se falar 
mais sobre o diabetes, como maneira de 
informar e chamar a atenção para a dis-
função que afeta centenas de milhões 
de pessoas em todo o mundo.”
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ADJ Diabetes Brasil

A Associação, como acontece todos 
os anos, programou diversas ativi-

dades na semana do Dia Mundial do 
Diabetes.

Na programação, uma audiência pú-
blica com o tema ‘Retinopatia Diabética: 
a saúde dos seus olhos depende do con-
trole do diabetes’, no auditório Teotônio 
Vilela, na Assembleia Legislativa de São 
Paulo, às 14h. Haverá também teste de 
glicemia e orientação sobre o diabetes 
a todos que participarem do evento. 
Com a parceria da Retina Brasil, a ideia 
é chamar a atenção para a dificuldade 
do diagnóstico e das complicações do 
diabetes.

No dia 13 de novembro, realizam 
campanha de prevenção e estímulo ao 
diagnóstico precoce do diabetes tipo 
2, na Estação Palmeiras-Barra Funda, 
da CPTM (Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos). 

Entre 9h e 17h serão feitos testes de 
glicemia e as pessoas com resultados 

alterados serão encaminhadas para o 
balcão de orientação no próprio even-
to, onde receberão informações básicas 
sobre o diabetes e orientadas a procurar 
um serviço de saúde. 

Em 14 de novembro a ADJ promo-
verá o evento ‘Mulheres e Diabetes – 
Juntas Somos Mais Fortes’. Será um 
encontro com histórias de vida, apre-
sentadas no formato de bate-papo, com 
sete mulheres com diabetes, no Museu 
da Imagem e do Som (MIS). O objetivo 
é dar voz às mulheres e trazer à tona os 
diferentes desafios, realidades e repre-
sentações daquelas, que convivem com 
o diabetes para desmistificar e quebrar 
paradigmas, dando voz a cada uma das 
protagonistas.  

Além de evento na Assembleia 
Legislativa, Parque Vila Lobos, Estação 
Palmeiras (Barra Funda) e no Museu da 
Imagem e do Som, a ADJ Brasil está jun-
to com a SBD e a SBEM no evento no 
Parque do Ibirapuera. 
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11 de Novembro – Momento Diabetes

Nossos grandes amigos da publica-
ção Momento Diabetes também 

estão agitando um evento pelo Dia 
Mundial do Diabetes no dia 11 de no-
vembro. A atividade inclui bate papo 
com especialistas sobre o tratamento 

do diabetes tipo e muita informação so-
bre o uso de novas tecnologias que au-
xiliam no controle. 

A inscrição custa R$ 49,90 e as infor-
mações estão no site da revista: momen-
todiabetes.com.br/evento

11 - novembro – 
Diabetes e a Saúde 
dos Olhos

Uma palestra, no bairro Paraíso, em 
São Paulo, está programada para o 

dia 11 de novembro e vai abordar o con-
trole do diabetes e o risco de desenvol-
ver a retinopatia, uma das complicações 
que podem ser causadas pelo mau con-
trole da doença. 

O evento é gratuito e aberto ao 
público.
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12 de novembro – Pic-
Nic Azul em Araruama

Na Região dos Lagos, a oportu-
nidade de conversar sobre dia-

betes em crianças e adolescentes.  
Dia 12 será realizado um pic-nic na Praia 
da Pontinha, que contará com a presen-
ça de profissionais de saúde, educadores 
e uma advogada para esclarecer sobre 
os direitos relacionados ao tratamento 
e acesso aos insumos. 

13 de novembro – De 
Olho no Diabetes

No dia 13 de novembro será realiza-
do na Câmara Municipal de Nova 

Friburgo, Rio de Janeiro, um evento que 
dará destaque aos direitos das pesso-
as com diabetes. Começa às 18h e con-
tará com a participação de educadores 
em diabetes, autoridades da cidade, mé-
dicos, representantes de associações e 
blogueiros de diabetes, que contarão 
um pouco sobre a sua vivência com a 
condição. 
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14 de novembro – 
Audiência Pública 
no Rio de Janeiro

Com o tema “A Mulher, o diabetes e o 
acesso a direitos e cuidados”, o even-

to é uma iniciativa da Frente Parlamentar 
de Combate ao Diabetes, da Aler,j com a 
participação de representantes da clas-
se médica, associações de pacientes e 
advogados.

A proposta é discutir os desafios da 
mulher, que vive com o diabetes e, tam-
bém, daquela que cuida de alguém que 
tem diabetes. Será às 10 horas, no audi-
tório Nelson Carneiro, Praça XV, Centro 
do Rio de Janeiro. 

Após a audiência, associações de 
pacientes farão uma manifestação pela 
melhoria da assistência às pessoas com 

diabetes no Estado do Rio de Janeiro.

11 de novembro – 
Atividades Educativas 
na Lagoa

A Associação dos Diabéticos da Lagoa 
promoverá, das 9 às 12 horas, na 

Paróquia São José da Lagoa (Av. Borges 
de Medeiros, 2735 – Lagoa) atividades 
educativas sobre o Diabetes. Será pos-
sível fazer a medição da glicemia, rece-
ber orientações sobre nutrição e cuida-
dos com os pés. O evento conta com o 
apoio da BIOM que distribuirá brindes 
aos participantes e Roche com fitas.
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14 de novembro – Simpósio de 
Diabetes em Piracicaba

No Dia Mundial, a Câmara de 
Vereadores de Piracicaba vai rece-

ber especialistas para tratar de diversos 
temas relacionados à saúde e o diabetes.  
Será um dia inteiro dedicado a esclarecer 
e conscientizar sobre a doença. 

Na mesma data, haverá ações volta-
das para o público, com caminhada, afe-
rição de glicemia, orientação sobre ali-
mentação e uma roda de conversa, para 
troca de vivências sobre o dia a dia com 
diabetes. 

14 de novembro – Caminhada e 
Educação em Diabetes em Catalão

A 20ª Campanha Gratuita de 
Orientação, Educação e Prevenção 

em Diabetes, promovida pela ADISGO 
(Associação dos Diabéticos do Sudeste 
Goiano) acontecerá em sua sede, que fica 
na Rua Uruana 86,  Bairro Mãe de Deus, 
em Catalão. 

A programação começa às 8 horas, 

com testes de glicemia, aferição da pres-
são arterial, orientações e educação em 
diabetes, além de café da manhã para 
os participantes. Em seguida, acontece 
o alongamento e a caminhada e, para 
terminar a manhã, haverá sorteios en-
tre os participantes.
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14 e 21 de Novembro – Atividades no IEDE 

Para marcar o dia 14, a fachada do 
IEDE estará iluminada de azul duran-

te todo o mês de novembro. 
Já na semana de 21 a 26 foi progra-

mada a Semana do Diabetes. No dia 21, 
haverá atendimento à pacientes, funcio-
nários e público externo no pátio dian-
teiro do IEDE,

em tendas montadas. Horário: de 8:00 
às 12:00, com cinco estações.
1ª estação: Cuidados para a prevenção 
do diabetes, prevenção das compli-
cações do diabetes, a importância do 
bom controle. Distribuição de folhetos 
que tratam de hormônios e diabetes e 
gestação e diabetes, em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia. 
2ª estação: A Nutrição e o Educador Físico 
farão avaliação de peso e circunferên-
cia abdominal e orientarão sobre a im-
portância da alimentação e da atividade 

física
3ª estação: Glicemia capilar e nos casos 
suspeitos de diabetes, será dada a orien-
tação de como proceder.
4ª estação: Equipe da Odontologia, orien-
tando os pacientes sobre a importân-
cia dos cuidados bucais na população 
em geral.
5ª estação: Uma equipe da Unidade do 
Pé Diabético fará avaliação e orienta-
ção quanto aos cuidados com os pés.

A manhã do dia 23 de novembro, 
ficou reservada para um debate cien-
tífico, dedicada ao diabetes com o 
“Simpósio de Insulinização e Tratamento 
do Diabetes”. A abertura será com o 
Dr. Ricardo Meirelles (Diretor do IEDE), 
Dra. Rosane Kupfer (Chefe do Serviço 
de Diabetes do IEDE) e o Dr. Roberto 
Assumpção (Diretor Presidente da 
ASSEX-IEDE). A programação vai até o 
meio-dia. 

14 e 15 de Novembro – Em São Paulo

A Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD) e a Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (SBEM) 
estão trabalhando juntas em diversas 
atividades pelo Dia Mundial do Diabetes. 

Uma delas - no dia 14 - inclui pales-
tras sobre educação, acesso a medica-
mentos, atividades físicas, testes de fun-
do de olho, glicemia, avaliação dos pés, 
tratamentos e muito mais. 

A ação será de 10h às 16h, na 

marquise do Parque Ibirapuera. 
Já na manhã do dia 15 de novem-

bro será realizada corrida e caminha-
da no Memorial da América Latina, 
com previsão de receber cerca de 5 mil 
participantes. 

Fechando as atividades, um show 
que contará com os cantores Paula Toller 
e Dado Villa-Lobos, o ator José Loreto (os 
três com diabetes tipo 1!), a banda de 
forró Falamansa e o ex-titã Paulo Miklos. 



Já tradicional em Aracaju, a Caminhada 
do Dia Mundial do Diabetes, orga-

nizada pelo Dr. Raimundo Sotero, terá 
como tema este ano “Protegendo o nos-
so futuro”. A saída será às 15:30 da Praça 
do Mini Golf e a chegada será no Parque 
Sementeira. 

O evento é uma realização do Centro 
de Diabetes de Sergipe e reúne a comu-
nidade médica, pacientes e a sociedade 
em geral, para conscientizar as pessoas  
para o diagnóstico precoce da doença, 
a importância da prática de atividades 
físicas e de uma alimentação saudável.

A Revista EmDiabetes foi convidada 
para estar presente e faremos a cober-
tura pelas nossas redes sociais. Essa ativi-
dade é uma das maiores manifestações 
de rua pelo Dia Mundial do Diabetes no 
mundo. 

25 de Novembro – Caminhada e Corrida em Aracaju 

14 de Novembro – 
Ação em Cajazeiras

O Grupo de Amigos Diabéticos 
em Ação (GADA), de Cajazeiras / 

Paraíba, tem atividade no dia 14 de no-
vembro, com patrocínio da Novo Nordisk 
e da Faculdade Santa Maria. Testes de gli-
cemia, pressão arterial e atividades com 
educadores físicos estão na programação 
que começa às 7:30h, no Parque Dom 
Bosco.
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26 de Novembro – Pedal no Ibirapuera

Pelo quinto ano consecutivo, o 
Pedal Diabetes acontece em São 

Paulo. A organização é da Equipe 
D.O.N.E., que trabalha com grupos 
de educação e diabetes, realizando 

atividades que promovem a vida sau-
dável. Será no Parque do Ibirapuera, 
a partir das 8:30. Para se inscrever, 
acesse o link www.sympla.com.
br/5-pedal-diabetes__186745

26 de Novembro – Caminhada 
e Corrida em Copacabana

As Regionais Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia e da Sociedade Brasileira 

de Diabetes promovem no domingo, dia 26 de novembro, 
uma caminhada e corrida na Praia de Copacabana, altura do 
hotel Copacabana Palace.

A largada será às 8h, com aquecimento, muita conversa e 
orientação, antes e depois da atividade. 


