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IDF DIABETES ATLAS
Ninth edition 2019

Você sabia que são 16,8 milhões
de pessoas com diabetes no Brasil?
Vejam como essas informações
podem auxiliar nas
pesquisas e políticas
de saúde.
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Não deixe de acessar o site da Revista EmDiabetes para ler mais
informações, entrevistas e coberturas de eventos.
www.emdiabetes.com.br
Convidamos também a nos seguirem nas nossas redes sociais:
•
•
•
•
•

www.facebook.com/revistaemdiabetes/
Instagram • @emdiabetes
Twitter • @rev_emdiabetes
Youtube www.youtube.com/revistaemdiabetes
Flickr • www.flickr.com/photos/revistaemdiabetes/

Editorial

E

m vários momentos em vários momentos de retrospectiva de fim de
anoretrospectos de fim de ano, por
exemplo, ouvimos ou lemos a tradicional frase “sinto que o dever foi cumprido”,
mas sabe que pra nós sempre existe algo
que possamos fazer a mais e melhor.
Chegamos ao fim de ano com a alegria de ter publicado 13 edições. Sim,
não foram só as dos 12 meses do ano,
pois ainda tivemos uma edição especial com o apoio do Laboratório Servier.
Novamente nosso maior desafio foi não
sair exagerando no número de páginas,
porque assunto não falta, pelo contrário.
Histórias reais, o Dia Mundial do
Diabetes e nossas ações, atividade física,
tecnologia, colesterol, diversas entrevistas, lançamentos, congressos e por aí vai.
São cerca de duzentas páginas de informação segura para vocês e o melhor:
tudo gratuito.
Na nossa reunião de fim de ano, avaliamos o que foi planejado e realizado
em 2019 para novas propostas em 2020.
Entre os pontos que observamos ser essencial ser divulgado foi o que escrevemos acima.
A EmDiabetes é GRATUITA– essa é a
mensagem é uma das principais já que
por algumas vezes recebemos perguntas sobre assinatura da nossa publicação.
Não existe. É só acessar e compartilhar.
Nesta edição de fim de ano, nos debruçamos em um dos documentos mais
incríveis na área de diabetes – o Atlas
Mundial, produzido pela International
Diabetes Federation e colaboração de
Expediente
Equipe de Redação:
Dra. Claudia Pieper - consultora científica CRM:RJ47175-2
Cristina Dissat
Geraldo Fisher
Juliana Lessa
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mais de 200 associações-membro, espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil.
Mas você pode se perguntar, por que
é importante? Porque para conseguirmos dar qualquer passo para novas políticas públicas, dispensação de medicamentos, investimento em pesquisas
para encontrar a cura do diabetes precisam estar baseadas em dados. Lógico
que todos nós sabemos o que nos aflige
e o que precisamos, mas quem detém
o poder precisa entender e saber. Nada
melhor do que cada um de nós reforçar
a importância dos dados alarmantes e
mostrar o porquê de uma reação.
Nessa reportagem especial, diversas
visões e histórias do Atlas direcionado
aos pacientes, aos jornalistas e aos profissionais de saúde. Foi
um mês de pesquisa, levantamento de dados e estudos dos dados. Já adiantamos que há muito mais para analisar ao longo do
ano, até que a próxima edição do Atlas, em 2021, fique pronta.
Nossos agradecimentos a todos os nossos leitores, que nos
apoiou, quem nos ajudou e quem está nos conhecendo agora.
Saibam que cada edição foi feita com muito carinho e pensando em cada um de vocês.
Queremos incluir uma informação extra, dando parabéns a
mais uma medalha recebida pelo Dr. Leão Zagury, idealizador
do projeto. Sempre estamos de olho em suas atividades, porque
graças a ideia dele, essa Revista está no ar. Nosso eterno carinho.
Aproveitem a leitura e nos ajudem, compartilhando a edição
e o site, onde 32 edições completas – gratuitas – estão disponíveis para a leitura.
Um ótimo fim de ano e curtam as férias, porque todos nós
merecemos muito!.
Equipe Revista EmDiabetes

Diretor de Arte e Fotografia:
Celso Pupo
Jornalistas Responsáveis:
Cristina Dissat – MTRJ 17518
Juliana Lessa – MTRJ 38743

Contato:
E-mail: contato@emdiabetes.com.br
Facebook: Revista em Diabetes @revistaemdiabetes
Instagram: @emdiabetes
Twitter: @rev_diabetes
https://www.youtube.com/c/revistaemdiabetes
www.emdiabetes.com.br
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Atlas Mundial do Diabetes
e a Visão do Jornalista
Por Cris Dissat

Maria de Alva, presidente
da IDF quando o Atlas foi
lançado.
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O

ano era 2000 e o Congresso
Mundial da IDF na Cidade do
México. Na época, o espaço dedicado à imprensa para a cobertura do
evento não era tão grande, mas um dos
momentos aguardados pelos jornalistas,
que cobriam o IDF 2000, foi o lançamento da primeira edição do Atlas Mundial
do Diabetes, em uma press conference.
Foi uma sessão exclusiva para apresentar o documento e, além disso, o volume impresso foi distribuído para a imprensa internacional.
Ao sair com o material no evento,
a disputa era grande para ter o Atlas.
Médicos, profissionais de saúde e quem
participava do Congresso queriam uma
versão do documento. Não havia publicação online naquela época, por isso o
interesse enorme. A IDF acreditava que
eram os jornalistas – já que adoramos
números e dados – os maiores interessados, mas observou que não. O interesse era geral. A edição impressa deste primeiro número (assim como a segunda e

terceira estão nos nossos arquivos como
uma preciosidade).
A Importância da Primeira Edição
Era possível ter nas mãos dados fundamentais para mostrar a necessidade
de ações mais significativas para conter o avanço do diabetes. O lançamento
aconteceu na ocasião em que a IDF completava 50 anos de existência. O Atlas
não era apresentado no Dia Mundial do
Diabetes, a data escolhida foi durante os
congressos e ainda permaneceu dessa
forma por mais uma edição ou duas edições dos congressos mundiais.
O primeiro Atlas mostrava uma estimativa de 151 milhões de pessoas com
diabetes no mundo, cujo levantamento contou com a colaboração das associações filiadas. À frente da IDF estava
a presidente Maria L. de Alva, com diabetes tipo 1. Ou seja, uma mulher foi a
responsável pela publicação da primeira edição. Não só na presidência, mas
na coordenação geral da produção de
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conteúdo também. Delice Gan foi por
alguns anos a responsável pela organização e levantamento do material.
Segunda Edição
A segunda edição foi apresentada em
um novo formato, além do lançamento
estar incluído na programação científica
do 18th IDF Congress (em Paris). A IDF realizou uma reunião entre as pessoas envolvidas com publicações sobre diabetes
para o público, em Versailles, alguns dias
antes do Congresso Mundial em 2003.
Na ocasião, existia um comitê só voltado para essa finalidade, que depois foi
desfeito – o International Committee of
Diabetes Magazine (ICDM). Em uma das
sessões, a equipe de desenvolvimento
do Atlas fez uma apresentação especial
aos participantes, onde mostrava a importância da divulgação dos dados por
todos os meios de comunicação envolvidos com o diabetes.
O Atlas Mundial na Internet
De lá pra cá, a internet cresceu e a
IDF optou por deixar todos os dados livres para serem acessados por todos. O
site www.diabetesatlas.org está disponível com diversas ferramentas para serem analisadas e utilizadas.
A nona edição tem abertura realizada
pelo Professor Rhys Williams (Chair, IDF
Diabetes Atlas Committee) e no Comitê
a presença do brasileiro Dr. Laércio Joel
Franco, um dos maiores especialistas em
epidemiologia do Brasil.
“O Atlas de Diabetes da IDF é publicado como um recurso para aqueles que
precisam tomar decisões sobre cuidados
e prevenção do diabetes e para aqueles
que procuram influenciar essas decisões.
Pretende ser uma ferramenta prática
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para todas as partes interessadas em diabetes. As informações contidas ajudarão
você a navegar no Atlas de Diabetes da
IDF e a apresentar argumentos convincentes para melhorar a prevenção e o
atendimento a pessoas em risco ou já
com diabetes. Por fim, tem como objetivo estimular os governos e o setor privado a tomar medidas para identificar o
diabetes não diagnosticado, tomar outras medidas para prevenir o diabetes
tipo 2 nas pessoas em risco e melhorar o
atendimento a todas as pessoas que vivem com diabetes” – Prof. Rhys Willians,
coordenador geral do Atlas.
O material está pronto e de fácil acesso, agora cabe a todos os envolvidos utilizar da melhor forma tantos dados preciosos, que podem mudar as políticas
públicas de diversos países. 

Reunião do Comitê
Internacional de Revistas
sobre Diabetes em
2003, em Versailles,
com a apresentação do
desenvolvimento do Atlas.

IDF Diabetes Atlas, 9th edition – Comitê Organizador
Rhys Williams (Chair), Stephen Colagiuri (Deputy Chair), Reem Almutairi,
Pablo Aschner Montoya, Abdul Basit, David Beran, Stéphane Besançon, Christian
Bommer, Wenche Borgnakke, Edward Boyko, Dominic Bright, Juliana Chan, Gisela
Dahlquist, Hema Divakar, Alireza Esteghamati, Nita Forouhi, Laercio Franco,
Edward Gregg, Leonor Guariguata, Mohamed Hassanein, Calvin Ke, Naomi
Dinky Levitt, Lee-Ling Lim, Ayesha Motala, Graham Ogle, Katherine Ogurstova,
David Owens, Chris Patterson, Meda Pavkov, Jonathan Pearson-Stuttard, Ambady
Ramachandran, Wolfgang Rathmann, Musarrat Riaz, Gojka Roglic, Jonathan Shaw,
David Simmons, Alan Sinclair, Eugene Sobngwi, Gyula Soltesz, Rebecca Thomas,
Nigel Unwin, Heather Ward, Sarah Wild, Xilin Yang, Lili Yuen, Ping Zhang 
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Com a Palavra... Dra. Claudia Pieper

Diabetes: uma Epidemia
que Pode Ser Controlada
Comentários sobre o Atlas 2019 da International Diabetes Federation (IDF)

Por Dra. Claudia Pieper
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D

e acordo com o recente lançamento do Atlas da IDF, que aconteceu no dia 14 de novembro e
com uma sessão especial no Congresso
realizado em Busan, Coreia do Sul (2-6
de dezembro), o diabetes é um problema de saúde importante que atingiu níveis alarmantes.
Dados atuais (2019) já mostram que
quase meio bilhão de pessoas (9,3% dos
adultos entre 20 e 79 anos) estão vivendo com diabetes em todo o mundo.
O número estimado de pessoas (20-79
anos) com diabetes aumentou 62% nos
últimos 10 anos: de 285 milhões em 2009
para 463 milhões, nos dias de hoje. E, cerca de metade (50,1%) das pessoas com
diabetes não sabem que têm a doença.
As razões para esse aumento são
complexas e os resultados do documento não conseguem estimar suas
várias contribuições, mas incluíram: aumento da incidência de diabetes tipo 1
(DM1) em crianças, especialmente crianças mais jovens e aumento da incidência
de diabetes tipo 2 (DM2) em jovens e em

adultos. Isso ocasionado como resultado de vida sedentária, ingestão alimentar de muitos carboidratos e gorduras
e outros fatores ainda desconhecidos.
Por outro lado, o diagnóstico precoce
de DM2 e o melhor manejo de todos os
tipos de diabetes estão levando a uma
maior expectativa de vida e contribuindo para esse aumento da prevalência.
Já vem sendo demonstrado que o
DM2 pode ser prevenido ou retardado,
através da modificação do estilo de vida
ou da administração de alguns agentes
farmacológicos.
Embora a eficácia da prevenção de
DM2 esteja mais clara, a tradução dessas
descobertas, direcionando pessoas de
alto risco para as políticas nacionais, permanece um desafio. As tentativas realizadas até o momento têm como alvo a
dieta não saudável e a inatividade física, como motivadoras do sobrepeso e
da obesidade, que são os fatores de risco modificáveis mais

importantes para
o desenvolvimento da DM. No entanto, parece que ainda não conseguiram
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atingir seus objetivos.
As previsões de diabetes do Atlas não
levaram, por exemplo, em consideração, as tendências futuras do Índice de
Massa Corporal (IMC). No entanto, é fundamental relembrar que quatro agências das Nações Unidas - que trabalham
com o tema da Alimentação – lançaram
o Panorama de Segurança Alimentar e
Nutricional 2019, destacando que o na
América Latina e Caribe estava pior que
o restante do mundo, na maioria dos indicadores de má nutrição relacionados
ao consumo excessivo de calorias.
A prevalência da obesidade em adultos na América Latina e no Caribe triplicou nesta região em relação aos níveis
existentes em 1975, a ponto de, hoje, um
em cada quatro adultos conviver com
obesidade.
Segundo a diretora da OPAS/OMS,
Carissa F. Etienne, “precisamos do compromisso de toda a sociedade e de políticas públicas que regulem produtos
alimentares pouco saudáveis, criem
ambientes propícios à atividade física e
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promovam uma alimentação saudável
na escola e na mesa das famílias”.
Em 2013, o Plano de Ação Global
para Prevenção e Controle de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT )
2013-2020, como obesidade, diabetes
e hipertensão, estabeleceu uma série
de recomendações a serem seguidas
pelos países para conter o crescente impacto das DCNT. Foram, também, recomendadas estratégias para a implementação. No entanto, muitas dificuldades
ainda existem para que possam ser feitas intervenções populacionais e as soluções que funcionam em um local, podem não funcionar em outro.
Enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte estimulando aos nossos familiares a comerem mais verduras, legumes,
frutas, com a redução das frituras e alimentos industrializados e ricos em calorias. Sendo que é importante também
orientar as crianças e adolescentes a ficarem menos tempo jogando videogames e na frente da televisão e a realizar
atividades ao ar livre e esportes. 

15%
increase

74%
increase
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O número
estimado
de pessoas
(20-79 anos)
com diabetes
aumentou 62%
nos últimos
10 anos: de 285
milhões em 2009
para 463 milhões,
nos dias de
hoje. E, cerca de
metade (50,1%)
das pessoas com
diabetes não
sabem que têm
a doença.
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Altas IDF: Dados e as Novas
Abordagens da 9ª Edição
Por Juliana Lessa
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A

cada edição do Congresso
Mundial de Diabetes, uma nova
edição do Atlas de Diabetes da
IDF é lançada.
Desde 2000, quando foi apresentada
a primeira publicação, até hoje, o Atlas
vem se consolidando como umas das
principais fontes de dados para acompanhamento da evolução do diabetes
no mundo. De acordo com o atual presidente da IDF, Professor Nam H. Cho, “o
Atlas se tornou, ao longo dos anos, uma
fonte confiável de evidência do impacto do diabetes”.
Até 2009, os Atlas eram publicados a
cada três anos; a partir de 2011, passaram
a ser edições bienais. Para esta 9ª edição,
de dezembro de 2019, a apuração dos
dados foi feita em 138 países, que juntos
representam 93% da população global.
O Atlas vem se consolidando como
uma ferramenta que visa estimular a prática da educação em diabetes e promover a prevenção ao desenvolvimento de
complicações e a novos diagnósticos de
diabetes tipo 2.
Os dados são consolidados pelas sete
regionais da IDF (África, Europa, Américas
do Sul e Central, América do Norte e
Caribe, Sudeste Asiático, Oriente Médio
e África do Norte, Pacífico Ocidental) e
são obtidos através de estudo populacional e informações de pesquisas de
organizações de saúde, incluindo World
Health Organization (WHO).
Entre os destaques da edição 2019,
a confirmação de que o diabetes é uma

das emergências de saúde global que
cresce mais rápido.
Além disso, alguns fatores passaram
a ser considerados nas novas análises:
 Pesquisas em locais de prevalência do diabetes, onde se falam outros idiomas oficiais das Nações
Unidas (árabe, chinês, francês, russo e espanhol)
 Casos de DM2 em crianças e jovens
foram somados aos dados de diabetes tipo 1 da mesma faixa etária, com
ressalva ao impacto de viver uma infância com diabetes e o eventual
surgimento de complicações (hoje
são aproximadamente 1.500.000 de
crianças e jovens de até 19 anos com
diabetes tipo 1)
 Estimativa da incidência de diabetes em pessoas idosas, reconhecendo o aumento da longevidade da
população
 Custos indiretos gerados pelo diabetes e as dificuldades de acesso à insulina, relacionados à cobertura de saúde universal
 A inter-relação entre diabetes e
câncer
 Maior destaque para a prevenção do
diabetes tipo 2.
No que se refere às projeções futuras,
o cálculo é feito utilizando a previsão de
crescimento populacional e o grau de
urbanização, de acordo com os critérios
das Nações Unidas.
Fazendo uma comparação com os
números das três últimas edições, é
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possível observar o aumento significativo no número de diagnósticos de diabetes em adultos de 20 a 79 anos.
O Brasil passou do 4º para 5º lugar
Muito além do que resolução de políticas públicas nacionais para combater a epidemia e promover a educação em diabetes, esta alteração está

diretamente relacionada ao grande aumento do número de novos casos registrados no Paquistão.
A previsão para o futuro não é menos
impactante: até 2045, a projeção é de
que sejam 700 milhões de pessoas com
diabetes no mundo todo. Comparando
este número com o registrado na 1ª
Edição do Atlas IDF, há 20 anos eram 151
milhões de pessoas. 

0

Os 10 países com maior número de casos variam pouco:
2015 (415 milhões)

2017 (425 milhões)

2019 (463 milhões)

1

China

109,6

China

114,4

China

116,4

2

Índia

69,2

Índia

72,9

Índia

77

3

Estados Unidos

29,3

Estados Unidos

30,2

Estados Unidos

31

4

Brasil

14,3

Brasil

12,5

Paquistão

19,4

5

Rússia

12,1

México

12,0

Brasil

16,8

6

México

11,5

Indonésia

10,3

México

12,8

7

Indonésia

10,0

Rússia

8,5

Indonésia

10,7

8

Egito

7,8

Egito

8,2

Alemanha

9,5

9

Japão

7,2

Alemanha

7,5

Egito

8,9

10

Bangladesh

7,1

Paquistão

7,5

Bangladesh

8,4

*milhões de pessoas
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Correndo Pelo Diabetes

“F

oram mais de 30 pessoas correndo pela causa, correndo
atrás dos seus sonhos”. Assim o
Bruno Helman, idealizador do Correndo
pelo Diabetes, resume a edição do projeto realizada no Rio de Janeiro.
Depois de meses de treino e dedicação dos participantes, o grande dia finalmente havia chegado. Na edição de
verão da Corrida das Estações, que aconteceu no dia 1º de dezembro, os atletas se superaram, enfrentando além do
tempo e da distância, um dia de grande calor na cidade.
Ao final, os sorrisos e a emoção demonstravam que todo o engajamento
tinha valido a pena.
Geraldo Fisher, Consultor de
Tecnologia da EmDiabetes e um dos
atletas do projeto, afirma que foi por
causa da iniciativa que conseguiu, finalmente, colocar em prática o que até então era só um plano: participar de uma
corrida na rua. “Sabe aquela coisa que
você sempre quis fazer, mas que sozinho não consegue? O Correndo pelo
Diabetes me deu isso”.
Segundo Bruno, a perspectiva é levar
o projeto para o Brasil todo. Em 2020, estão nos planos mais uma edição no Rio e
a inclusão de outras duas capitais.
“Nem no melhor dos meus sonhos eu podia imaginar que o projeto seria tão bem-sucedido. O Correndo
pelo Diabetes foi um sonho que virou
realidade!”
Se depender dos participantes, o sucesso e a continuidade do projeto estão
garantidos: “Já marcamos um encontro
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“Motivador, incrível
e uma realização”.

em janeiro para treinar e estamos planejando fazer as corridas do Circuito das
Estações do próximo ano, mantendo o
comprometimento de uma vez por mês
treinarmos juntos”, declara Geraldo. E segue: “conhecer pessoas, fazer novas amizadesuma grande união que me fez muito bem... motivamos uns aos outros”. 

Treino na Lagoa
No sábado antes da corrida, aconteceu um treino especial com PicNic,
onde a equipe da Revista EmDiabetes
participou
O encontro foi na Lagoa Rodrigo
de Freitas e no momento descontraído e muita conversa, apresentamos o
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trabalho de parceria com o Correndo
pelo Diabetes, falando sobre como é
feita a Revista e como podemos estar
todos juntos pela causa.
O bate papo foi transmitido
ao vivo pelo Instagram da Revista
@emdiabetes. 

Dinâmica realizada antes
do treino, na véspera
da corrida, na Lagoa de
Rodrigo de Freitas
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Retinopatia Diabética e o
Panorama Atual no Brasil
Por Dra. Claudia Pieper

E

m outubro, a Dra. Rosane Kupfer,
chefe do Serviço de Diabetes do
IEDE e vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Diabetes (2028-2019),
apresentou durante o Diabetes 2019
– Congresso da Sociedade Brasileira
de Diabetes – os resultados de um estudo multicêntrico sobre a retinopatia

Dra. Rosane Kupfer
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diabética. O projeto foi idealizado pela
Dra. Solange Travassos.
Em entrevista à Revista EmDiabetes,
ela explica sobre os detalhes da pesquisa, as dificuldades e que ações poderia ser adotadas a partir dessa avaliação.
Revista EmDiabetes: Quais os principais destaques do multicêntrico de Retinopatia
apresentados no Congresso Brasileiro de
Diabetes?
Dra. Rosane Kupfer: Existem poucos dados
nacionais sobre a prevalência da retinopatia diabética na população com
diabetes em geral e, particularmente,
na população com diabetes tipo 1. Na
apresentação dos dados no Congresso,
essa foi a primeira questão levantada pela Dra. Solange Travassos, que
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idealizou esse estudo.
Fizemos, a partir daí, um protocolo que fosse nacional, onde todos as
Regiões e o Distrito Fedeeral tivessem
investigadores participando. A segunda
questão foi como está o acesso ao oftalmologista e aos exames e tratamentos
necessários na prevenção da RD e da cegueira diabética no Brasil.
Tivemos então a ideia de colher dados de pacientes acompanhados no
SUS e nos consultórios privados. A prevalência na amostra em geral, incluídos todos os pacientes, não está diferente de estudos internacionais. Porém,
isso foi graças aos pacientes privados
que puxaram esse número para baixo.
Infelizmente, também nessa questão, o
paciente do setor público tem menos
acesso ao diagnóstico, prevenção e tratamento da RD.
Revista EmDiabetes: Você acredita que existiriam ações que podem ser feitas visando prevenir ou diminuir o número de
casos de retinopatia nos pacientes com
diabetes?
Dra. Rosane Kupfer: Sim, há muito o que fazer. A primeira medida é melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento e controle glicêmico. Os estudos mostram
que houve uma diminuição da prevalência de retinopatia diabética desde a
década de 80, devido ao maior acesso
e aos melhores tratamentos para o diabetes tipo 1.
Os grandes estudos já comprovaram
que o controle intensivo pode prevenir e retardar a evolução desta complicação. Outra questão é esclarecer a importância do controle da hipertensão
arterial e dos níveis de lipídeos no sangue sobre a RD.
Existem muitas campanhas para
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esclarecer a associação entre esses fatores e o risco cardiovascular. Mas o fato
é que seu descontrole também aumenta
a prevalência de RD. Existem muitas outras ações que poderiam ser feitas, mas
diria que sem acesso ao oftalmologista,
de acordo com os protocolos e diretrizes, que falam da periodicidade desse
acesso, ficará difícil melhorarmos nossos índices de retinopatia.
Revista EmDiabetes: Como foi o evento realizado pelo Serviço de Diabetes no IEDE
sobre retinopatia diabética, métodos
diagnósticos e tratamento?
Dra. Rosane Kupfer: A organização do evento começou forma tímida, com a oferta
da vinda de dois retinólogos, que examinariam dois pacientes, em uma atividade didática junto aos alunos da residência e pós-graduação.
Porém analisando melhor, optamos
por estender o evento a todos os staffs do Hospital, haja vista a complexidade do tema e a oportunidade de termos
dois profissionais especializados em retina, examinando ao vivo e a cores (esse
foi o nome do evento), em aparelhos e
telões trazidos e montados para esse
fim, dois dos nossos pacientes.
Os casos foram reais e selecionados
no ambulatório de diabetes, de acordo
com alguma demanda específica dos
pacientes. A parte prática foi precedida de aula teórica para contextualizar e
houve também a oportunidade de apresentar os dados do Estudo Multicêntrico
nesse momento. Enfim, foi um evento de
alto nível onde todos puderam aprender
e tirar suas dúvidas graças a interatividade na discussão dos casos. O resultado
dos exames foram passados para os pacientes, que puderam se beneficiar dessa avaliação. 
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Coluna Alimentação

As Festas de Fim de Ano
Qual o segredo de passar sem problemas
pela série de confraternizações?

Por: Nut. Ana
Claudia Lazuroz*
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A

melhor época do ano chegou
e com ela as confraternizações,
encontros entre amigos e familiares e, claro, junto com tudo isso vem
uma mesa farta, cheia de guloseimas,
petiscos, e muitas bebidas. Aproveitar
é essencial e saber manter o equilíbrio,
apreciando com moderação é muito importante para que a saúde fique em dia.
Uma dica que vale para todos nós,
mas, principalmente, para aqueles que
convivem com o diabetes.
E a nutri veio, aqui, dar aquela forcinha extra para que todos possam aproveitar bastante e garantir a diversão!!
 Nos encontros festivos ou na hora da
ceia o ideal é fazer escolhas inteligentes e tentar fugir das tentações, optar
por frutas, oleaginosas, grãos, carnes
magras e saladas leves e, claro, tudo
com moderação. Se você tiver oportunidade, faça um lanchinho antes de
sair de casa, assim não chega ao local
com muita fome e evita os exageros.
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 Muitas pessoas ficam muitas horas
sem se alimentar para aproveitar o
momento da festa. Isso é muito perigoso para quem faz o controle glicêmico. O ideal é fazer pequenos
lanches ao longo do dia e manter a
rotina alimentar habitual.
 Para aqueles que não conseguem
evitar as bebidas alcoólicas, o recomendado é ingerir o mínimo possível e manter uma boa hidratação.
 E a dica de ouro é: tentar sair o mínimo possível da rotina, mantendo
uma alimentação equilibrada e de
qualidade, praticar atividades físicas,
fazer uso do medicamento prescrito
e controlar a glicemia. Ahhh e momentos de descanso e de relaxamento são fundamentais.
Agora é aproveitar esses momentos
únicos, e tudo de positivo e alegre que
ele nos proporciona.
Boas festas! 
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Pílulas em Diabetes

Por Cris Dissat

Lançamentos
de Livros

F

im de ano movimentado na área literária com dois lançamentos de livros.
No dia 27 de novembro, Vanessa Pirolo
e Eliana Pirolo lançaram, em São Paulo,
o “Doenças Crônicas – Saiba como prevenir. Já em 10 de dezembro foi a vez
do Dr. Edson Perroti com o “Dr. Diabetes,
no controle da vida”. O endocrinologista tem diabetes tipo 1 e compartilha sua
vivência e superação.
Seguindo outra linha, mas dentro
de propostas que fazem parte da sua
vida, o Dr. Raimundo Sotero realizou sua
noite de autógrafos para o “Retratos de
UM Cobertor Pequeno”, em Aracaju, no
Museu da Gente Sergipana.
Desejamos muita sorte aos três que
se dedicam há tanto tempo ao diabetes,
divulgando sempre mensagens positivas e de experiências pessoais. 

Dia Mundial do
Diabetes em Aracaju

I

magina se não ia ter mais uma
Caminhada pelo Dia Mundial de
Diabetes em Aracaju? O Dr. Raimundo
Sotero realizou mais uma edição da atividade, considerada uma das maiores manifestações de rua pelo 14 de Novembro.
Este ano aconteceu no dia 30 de novembro e, novamente, ocupou as ruas da
orla da capital sergipana. 
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Ainda sobre o Dia Mundial
do Diabetes

U

m forte temporal caiu sobre a Cidade
Maravilhosa justamente no Dia Mundial do
Diabetes – 14 de novembro – quando haveria
uma ação no Cristo Redentor. Não havia jeito.
Para a segurança de todos e que fosse possível
ver a iluminação e projeção, a atividade teve que
ser adiada. A nova data foi marcada – 27 de novembro – e dessa vez, o tempo estava aberto,
céu claro e até muito calor.
A Dra. Claudia Pieper e o Celso Pupo foram os
representantes da Revista EmDiabetes que participaram da cerimônia, que além da iluminação azul contou com projeções de mensagens
sobre o diabetes, cuidados e complicações. A
ação foi um trabalho em conjunto da Sociedade
Brasileira de Diabetes Nacional, Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
Nacional, Sociedade Brasileira de Diabetes
Regional Rio de Janeiro e a Arquidiocese do Rio
de Janeiro. 

Diretoria e Eventos em Endocrinologia

A

partir de 2020 o Dr. Domingos
Malerbi assume a presidência da
Sociedade Brasileira de Diabetes, com
gestão indo até 2021. Parabenizamos
a gestão da Dra. Hermelinda Pedrosa
que termina em 31 de dezembro.
A outra notícia é a eleição do Rio
de Janeiro como sede do Congresso
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da SBD em 2023, tendo a Dra. Lenita
Zajdenverg à frente. Já, antes, em
2020 acontece o CBEM 2020, organizado pela Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia, em
Brasília, com presidência do Dr. Neuton
Dornelas. Muitas pesquisas e debates
na área de diabetes estão a caminho. 
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Congresso Mundial
da IDF

M

ais uma vez tivemos o Congresso
da International Diabetes Federation
– IDF 2019 – do outro lado do mundo: Busan, Coreia do Sul. Mas este ano,
acompanhar as atividades não foi tão
simples, como nas edições anteriores. O
fuso horário de 24h contribuiu para que
as informações não chegassem com tanta facilidade.
Nas publicações da IDF nas redes sociais, o conteúdo não foi tão detalhado e as postagens – na maioria – avisavam somente sobre as atividades que
estavam para acontecer. Localizamos
algumas postagens de quem estava
em Busan e, entre as empresas, a Novo
Nordisk foi a que publicou mais conteúdo. A SBEM também postou vídeos
e informes, enviados pelo Dr. Alexandre
Hohl, sendo que um deles destacou os
dados do Atlas Mundial da IDF, onde ele
mencionou os principais pontos apresentados na sessão do Congresso. Este
também foi um dos destaques da IDF
em alguns tweets na sua conta oficial
no Twitter. A corrida 5K da Novo Nordisk
também teve um espaço interessante
de divulgação.
A novidade para o Brasil ficou por conta da escolha da sede em 2023, que terá
o Dr. Balduíno Tschiedel como presidente. Em 2021 a sede será na Tailândia. 
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Diabetes e os
Rubro-Negros

P

ara quem é torcedor do Flamengo,
o mês de novembro foi pra lá de especial. Ou melhor, o ano foi o que chamam de “mágico”, onde o time ganhou
tudo e os torcedores viram seus sonhos
realizados.
Cada um procurou encontrar uma
forma diferente de mostrar seu amor
ao time e uma delas deixou bem clara sua preferência. A bomba de infusão
de insulina com a marca registrada rubro-negra para quem quisesse ver. Certo
Brenda Cartaxo?? 
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Projeto Digital Revista EmDiabetes
www.emdiabetes.com.br
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www.facebook.com/revistaemdiabetes/
Instagram • @emdiabetes
Twitter • @rev_emdiabetes
Youtube - www.youtube.com/revistaemdiabetes
Flickr • www.flickr.com/photos/revistaemdiabetes/
SoundCloud • soundcloud.com/emdiabetes

