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Editorial de Aniversário

1

Assim como milhares de aniversá-
rios pelo planeta, o nosso não po-
deria ser diferente. Por um lado, 

é difícil parar e pensar em comemora-
ção, mas por outro o que pensamos é 
em superação. São três anos de edições 
ininterruptas, todos os meses no dia 14. 

Um desafio para todos nós por con-
seguir fazer isso de forma gratuita e com 
responsabilidade para vocês. São apura-
ções, informações checadas e pesquisas, 
opiniões com nosso ponto de vista so-
bre algum lançamento ou portaria do 
governo e sempre perto das evoluções 
e análises que a ciência nos passa. Na 
saúde não pode ter achismo, nem tes-
tes, nem experiências porque é a vida de 
cada um. Por isso, a informação ganha 
uma importância muito grande. 

Não é simples, mas é gratificante de-
mais saber que com uma matéria, uma 
postagem nas nossas redes ou uma pu-
blicação no site podemos ajudar alguém 
a tomar uma decisão acertada. 

É por este motivo que, apesar de tudo 
o que estamos passando, temos sim que 
comemorar esses três anos da Revista. 
Uma ideia que começou com uma su-
gestão do Dr. Leão Zagury, somada ao 
desejo de todos nós de fazer alguma coi-
sa com o nosso conhecimento. Nossa vi-
vência no diabetes em vários segmen-
tos precisava ser compartilhada dentro 
da nossa visão e é isso que temos feito 
desde maio de 2017. 

Em 2019 já estávamos alinhando al-
guma atividade para essa data, mas ló-
gico que tudo precisou ser mudado, 

menos a vontade de compartilhar 
informação. 

Por isso, ainda neste mês faremos um 
bate papo com todos da equipe, convi-
dados e - lógico - aberto. Fiquem aten-
tos às nossas redes sociais e também ao 
site para acompanhar a data que esse 
encontro irá acontecer. Enquanto pas-
samos informes importantes para vocês, 
ganhamos a companhia e carinho dos 
leitores-internautas. Vocês devem imagi-
nar como isso faz bem ao coração. 

Será uma troca de experiências e vi-
vências nesse período de pandemia, 
onde a companhia digital está ajudan-
do a passarmos por tanta coisa e sairmos 
melhores. Diferentes, mas melhores. 

Estamos juntos. 

Falando na edição, estamos a cada 
mês criando novas opções de texto 
para que a informação chegue de for-
ma ainda mais leve, porque precisamos 
de energia positiva. Uma das opções é 
contar como foram algumas lives que 
fizemos na nossa conta do Instagram. 
Para facilitar a leitura optamos por tópi-
cos, assim vocês têm dicas interessantes 
para usar no dia a dia. 

Agradecemos a todos que fizeram 
parte destes três anos com entrevistas, 
consultoria, mensagens, emails e par-
cerias. O nosso muito obrigado de toda 
a equipe. E aguente firme, porque vai 
passar. 

Equipe Revista EmDiabetes

Expediente
Equipe de Redação:
Dra. Claudia Pieper - consultora científica - 
CRM:RJ47175-2
Cristina Dissat
Geraldo Fisher
Juliana Lessa

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
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Twitter: @rev_diabetes
https://www.youtube.com/revistaemdiabetes
www.emdiabetes.com.br
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Leia e fique em casa

https://emdiabetes.com.br/edicoes-em-pdf/


Aniversário da Revista EmDiabetes

“Olhava para todos meus livros, ima-
gens, anotações, documentos, vídeos 
e centenas de anotações sobre diabe-
tes e sabia que precisava dividir e com-

partilhar com o maior número de pes-
soas. A Revista EmDiabetes foi o caminho 

mais incrível para me aproximar do público e fa-
lar sobre diabetes. Foi um presente na minha vida”.

Cristina Dissat
Jornalista especializada em diabetes

“Contribuir com a revista em-
diabetes está sendo uma grande 

oportunidade de troca, onde eu tenho 
a chance de doar um pouco de mim e rece-
ber em dobro. Uma oportunidade de cresci-
mento e aprendizado pessoal e profissional”

Ana Lazuroz
Nutricionista Clínica

“Sentimento de realização 
ao saber que pessoas são aju-
dadas e orientadas pelo con-
teúdo que produzimos. Sempre 
gostei de ajudar e fico muito feliz 
quando sei que a ajuda ofertada foi útil!” 

Geraldo Fisher
Consultor de Tecnologia e DM1

“Três anos de dedicação a um projeto que é qua-
se como um serviço de utilidade pública é um fei-
to enorme! 

Pessoas vieram, outras saíram, e nós seguimos 
aqui. Talvez com menos tempo aplicado do que gos-
taríamos, mas seguimos! Que a gente continue ca-
minhando com esse propósito de levar informação, 
educação e bem estar a tantos”.

Juliana Lessa
Jornalista e DM1

“Olhar e enten-
der como transmitir vi-
sualmente informações de 
qualidade para o paciente tem sido a 
constante preocupação. Referências grá-
ficas, de cor, estilo, tipografia norteiam 
os rumos para encontrar a melhor a per-
cepção do leitor. Um desafio e aprendi-
zado mensal.”

Celso Pupo
Artista gráfico

“Fazer parte da Revista 
EmDiabetes tem sido um desa-

fio e um aprendizado constante 
de trabalho em equipe, mas ao mes-

mo tempo muito divertido também”. 

Claudia Pieper
Endocrinologista e Educadora em Diabetes

Dedicamos essa edição da Revista EmDiabetes ao Dr. Leão Zagury, idealizador 
do projeto, e que continua sempre nos incentivando a criar novas alternativas 
para auxiliar as pessoas com diabetes
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Por Juliana Lessa Biosensores para rastrear sintomas. 
Volta gradual às ruas. Reabertura 
parcial do comércio... nada será 

como antes?
Nada será como antes. Por enquan-

to, essa é a única certeza.
Enquanto o diabetes segue como 

destaque em tudo que é noticiado sobre 
a pandemia, seja para destacar o grupo 
de risco ao qual pertencemos, seja para 
informar sobre casos confirmados em 
pessoas com alguma condição de saú-
de pré-existente, é preciso que a gente 
se mantenha firme.

Não digo aqui que devemos ser ex-
tremamente produtivos a todo tempo, 
fazer cursos disso ou daquilo, desenvol-
ver habilidades manuais, aprender a pin-
tar um quadro e se descobrir um artista 
nato. Quer dizer, para quem tiver tempo 
e quiser seguir este apanhado de tare-
fas extras, ótimo. Para os que preferem 
levar um dia de cada vez, organizando 
e coordenando trabalho, casa, família, 
excelente também. É neste sentido que 
coloco a imposição de termos que man-
ter a firmeza.

Até para escolher como lidar com 
essa situação nova e surpreenden-
te é preciso ser firme para não cair na 

armadilha de se comparar o tempo todo 
ao que o outro está fazendo, criando, 
apresentando.

A firmeza apontada é no sentido de 
manter a calma e procurar seguir com 
a vida, da maneira que for possível, para 
passar por esta fase de dúvidas e medo 
do que ainda é desconhecido.

A gente tem o costume de planejar – 
as horas, as semanas; a gente quer que 
tudo saia conforme o esperado. Mas, de 
repente, algo chega sem avisar e derru-
ba planejamentos e seguranças, além 
de impor uma obrigatoriedade de ficar 
em casa. As vontades ficam guardadas 
na caixinha da esperança pelo momen-
to de voltar às festas, à praia, às viagens, 
aos abraços, aos almoços em família.

Com tudo isso, a gente precisa lem-
brar de manter o cuidado. Tem que me-
dir a glicemia, aplicar insulina, optar por 
refeições equilibradas, fazer algum exer-
cício. Parece pouco, mas é muito. Só que 
é absolutamente necessário.

Divida com que está ao seu lado: con-
verse, peça ajuda.

Faça do seu jeito. Faça como for me-
lhor para você. E fique firme.

Espera... vai passar!

Vai 
Passar! 
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Em tempos de quarentena devido ao 
novo Coronavírus, muitos hábitos 
mudaram, tiveram que mudar ou 

deixaram de existir. Muitos hábitos fo-
ram também adaptados ou modificados, 
inclusive os alimentares. As pessoas que 
não tem intimidade com a cozinha, para 
o preparo dos alimentos passaram a co-
mer mais produtos comprados prontos, 
como os industrializados e congelados. 
Realizamos uma live justamente para 
tentar esclarecer como podem ocor-
rer ou serem deflagrados distúrbios ali-
mentares em pessoas que têm diabetes. 

Uma das questões mais levantadas, foi a 
respeito do que seria um Transtorno da 
Compulsão Alimentar (TCA).

De vez em quando, todos nós pode-
mos comer demais. Mas se a pessoa pas-
sa a fazer isso regularmente, com perda 
de controle, sem conseguir parar, pode 
estar sofrendo de transtorno de com-
pulsão alimentar. Neste caso a “pessoa 
come, em um período curto de tempo 
(por exemplo, dentro de um período 
de 2 horas), uma quantidade de comi-
da que é definitivamente maior do que 
a maioria das pessoas comeria em um 

Live EmDiabetes: 
Transtornos Alimentares em 
Tempos de Quarentena e do 
Coronavírus

Claudia Piepper
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período semelhante em circunstâncias 
semelhantes” (DSM-V – Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders). 

Somado a isso, ocorre a sensação de 
perda de controle sobre a alimentação 
durante o episódio de compulsão (por 
exemplo, um sentimento de que não se 
pode parar de comer ou controlar o que 
ou quanto se come). 

A compulsão alimentar é distúrbio 
alimentar comum tanto nos indivíduos 
com diabetes tipo 1 (DM1) como com 
diabetes tipo 2 (DM2), podendo alte-
rar o controle glicêmico. Pode provocar 
um efeito negativo ainda maior quan-
do somado com a sensação de angús-
tia, presença de ansiedade e/ou depres-
são, sentida por muitas pessoas neste 
momento de pandemia, aumentando 
ainda mais os níveis de glicose no san-
gue após a alimentação (pós-prandial). 

A pessoa pode comer a ponto de 
sentir desconforto, tendo sentimentos 
de culpa ou vergonha pela falta de au-
tocontrole. A compulsão alimentar ge-
ralmente leva ao ganho de peso e à 
obesidade, o que apenas reforça todo o 
distúrbio. Torna-se um ciclo vicioso: co-
mer para se sentir melhor, se sentir ainda 
pior e depois voltar para a comida para 
ter um “alívio”. Fique atento às glicemias, 
pois certamente elas ficarão elevadas.

Mas, como fazer para tentar evitar 
compulsões alimentares? Aí vão algu-
mas dicas para ajudar:
 Faça um diário alimentar. Anote tudo 

o que comer, beber, os horários e as 

quantidades. Parece difícil, mas aju-
dará a “detectar” quando pode estar 
ocorrendo uma compulsão. É im-
portante, também, escrever os sen-
timentos que a levaram a este mo-
mento de perda de controle com a 
comida.

 Coma refeições e lanches de acordo 
com o plano alimentar, regularmen-
te durante todo o dia. Eles manterão 
a glicemia estável, evitando que sin-
ta fome o suficiente para ingerir mais 
alimentos.

 Procure colocar pequenas porções. 
Se for assistir TV, não pegue um saco 
de biscoitos inteiro, mas uma porção 
em um prato ou recipiente pequeno.

 Evite fazer refeições na frente do 
computador, televisão ou com o ce-
lular nas mãos. Sente-se à mesa, arru-
mada e se possível com outras pes-
soas da família.

 Mastigue pelo menos seis vezes cada 
porção ou cada garfada. É uma dica 
para ter mais saciedade.

Este período de quarentena pode ser 
uma oportunidade para se adquirir no-
vos e melhores hábitos e, inclusive, para 
iniciar novas rotinas, como por exem-
plo, a de verificar as glicemias. Isso cer-
tamente irá ajudar a melhorar a quali-
dade de vida e o controle do diabetes. 
É momento de tentar “transformar um 
limão em uma limonada”e de aprovei-
tar o aqui e o agora para conquistar um 
amanhã melhor. 
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Durante vários dias transmitimos 
bate papos ao vivo - as conheci-
das lives - no canal do Instagram 

da Revista EmDiabetes (@emdiabetes). A 
seleção dos assuntos foi de acordo com 
o que é observado nas dúvidas e neces-
sidades dos nossos leitores ou internau-
tas se preferirem. 

Um destes temas foi a comunicação 
na área de saúde, em especial na área de 
diabetes. A partir de comentários rece-
bitos durante a live, comigo e com o di-
retor de arte da Revista, Celso Pupo, se-
paramos vários tópicos que podem ser 
úteis para quem está postando nas re-
des sociais ou tem um blog na área de 
diabetes. 

 A dica é para qualquer época, mas 
reforçamos neste momento de pan-
demia: não compartilhar informa-
ções sem ter certeza da procedên-
cia. O amigo, o primo, o vizinho da 
minha tia não são uma fonte. 

 Utilizar fotos que estão na internet 
só é possível com autorização ou 
utilizando bancos de imagens onli-
ne e gratuitos. Lembrando que, as-
sim como você, muita gente vai usar. 
Para imagens mais exclusivas é pre-
ciso investir ou - se você se sentir se-
guro - fotografar com o seu celular. 

 A International Diabetes Federation, 
Sociedade Brasileira de Diabetes 
e Sociedade Brasileira de Endocri- 

Live EmDiabetes: 
Comunicação e Diabetes

nologia e Metabologia criaram áreas 
específicas só de notícias sobre o 
novo Coronavírus. São fontes segu-
ras de informação, com dados basea-
dos na ciência. 

 Quem deseja criar um blog mais sim-
plificado pode utilizar o Wordpress, 
uma plataforma gratuita para publi-
cação de blogs. 

 Você pode confirmar se uma imagem 
é falsa ou não colocando a própria 
imagem na busca do Google.

 Ao publicar um conteúdo em um blog 
atenção sobre os créditos. Caso copie 
a íntegra de um texto é fundamental 
escrever que se trata de uma repro-
dução e indicar o link de onde veio. 
Já, se levantou as informações de vá-
rios locais acrescente no final da ma-
téria as fontes e os respectivos nomes. 
Lembre: reprodução não é fonte. 

Vivemos em um momento de múl-
tiplos canais disponíveis para levantar 
uma informação. Tente anotar de onde 
apurou os dados, porque recebemos dia-
riamente emails, mensagens de whatsa-
pp e messenger, além de postagens no 
Twitter e Instagram. Muita atenção!

Sobre que canais deve ter, sempre 
lembramos que as redes sociais têm do-
nos, mas o seu blog ou site são só seus. 
É importante ter isso em mente nas es-
colhas. 

Cristina Dissat e Celso Pupo
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Seguindo a ideia da edição de ani-
versário da Revista, fiz um resu-
mo de alguns dos principais pon-

tos que conversamos durante a live no 
Instagram, quando falamos sobre o 
peso, alimentação e higienização dos ali-
mentos. Esperamos que curtam as dicas 
que selecionamos a partir das principais 
dúvidas e comentários que recebemos.  

Preocupação com o ganho de peso 
na quarentena: no início havia uma gran-
de preocupação com a saúde e imunida-
de, e atualmente a preocupação maior é 
com o aumento do peso e com os exa-
geros na alimentação.

Como lidar com este momento? E 
de que maneira aproveitar melhor esse 
tempo em casa?

 Ter organização e planejamento é 
fundamental para manter uma boa 
rotina e alimentação. Para aqueles 
que têm uma rotina muito corrida e, 
muitas vezes, não conseguem pre-
parar os alimentos com calma, o re-
comendado é escolher um dia para 
preparar uma lista de compras, pedir 
o delivery, receber os produtos, higie-
nizá-los, preparar em maior quantida-
de se for necessário e mais prático, e 
utilizar as técnicas de congelamento 
e branqueamento, o que pode facili-
tar e otimizar o tempo.

 Este momento pode ser importan-
te para envolver a família e os filhos 
no organização da lista de com-
pras, no preparo dos alimentos e, 
claro, realizar as refeições em famí-
lia. Lembrando também, sobre a im-
portância de fugir dos estímulos nos 
momentos das refeições. Evite se ali-
mentar assistindo TV, olhando para 
os celulares e outras distrações, que 
acabam tirando o foco do mais im-
portante: a alimentação e a impor-
tância que este momento merece.

 Aprendemos muito com os pacien-
tes que convivem com o diabetes, 
uma vez que eles nos ensinam sobre 
planejamento e organização. Porém 
para aqueles que estão enfrentando 
dificuldades em se organizar em rela-
ção à alimentação e os horários, uma 
boa dica é adotar um diário alimentar 
para acompanhar o comportamento 
da glicemia e suas alterações, causa-
das por determinados alimentos. É im-
portante não perder muito o horário, e 
se organizar para não pular refeições.

 Outra dica super importante é o apro-
veitamento integral dos alimentos, 
utilizando cascas e talos nos prepa-
ros, pois além de economizar, apro-
veitamos o máximo dos nutrientes 
dos alimentos, como fibras, vitami-
nas e minerais. 

Live EmDiabetes:  
Nutrição – De Olho no Peso

Ana Lazuroz
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Quando a gente compartilha nos-
sas angústias, e nossas conquis-
tas no cuidado diário com o dia-

betes, fica mais fácil pra todo mundo. É 
ótimo saber que consigo ajudar desta 
forma, principalmente quando precisa-
mos ficar em casa.

A partir da minha própria experiên-
cia, fizemos uma das lives no nosso 
Instagram onde dividi minha rotina e 
de que forma isso poderia ajudar quem 
está passando pelas mesmas questões - 
ou seja, quase todo mundo. Aí vão algu-
mas dicas dentro do que falamos nesse 
bate papo online, que podem ajudar na 
aceitação e no dia a dia com a condição:

 Não esconda seu diagnóstico. O dia-
betes não é sua culpa.

 Explique sobre o seu tratamento e 
os cuidados necessários para o con-
trole do diabetes aos que estão  
próximos de você.

 Explique o que deve ser feito no caso 
de uma hipoglicemia. 

 Busque informações confiáveis: a 
educação em diabetes é a parte prin-
cipal do tratamento.

 Converse com outras pessoas que 
também têm diabetes: dividir nos 
faz não sentir sozinhos.

Live EmDiabetes: Diabetes  
e o Controle da Glicemia

 Em tempos de quarentena, tente or-
ganizar sua rotina de forma que faci-
lite o manejo do seu tratamento.

 O planejamento é a chave de tudo. 

O diabetes pode assustar no início. A 
doença ainda é muito estigmatizada e 
a falta de conhecimento sobre os dife-
rentes tipos e cuidados necessários gera 
medo. 

Ao longo do tempo, quanto mais 
aprendemos sobre a importância de 
cada etapa do tratamento, fica mais fá-
cil a aceitação.

E, se você é parente ou amigo e con-
vive diretamente com uma pessoa com 
diabetes, se envolva. Dê o seu apoio. 
Pode acreditar, uma pergunta simples 
como “já mediu a sua glicemia?” faz  
uma grande diferença e traz uma segu-
rança enorme para nós. 

Juliana Lessa
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Confinado em casa e, mesmo as-
sim, mantendo os cuidados ne-
cessários no ‘home office’, esse foi 

o tema em mais uma das lives transmiti-
das pela Revista EmDiabetes nessa pré-
via da nossa Edição de Aniversário. 

O mais inédito foi a minha primeira 
live, nunca antes havia participado, sem-
pre atuei no ‘backstage’ da revista. Teve 
nervosismo, insegurança, medo do que 
as pessoas iriam achar e diversas outras 
emoções naquele momento. A Cris e 
Celso me ajudaram antes, me tranqui-
lizando e pude perceber também que 
falaria de um tema que estava vivendo 
intensamente e que tenho propriedade 
para tratar. Isso me ajudou a superar a in-
segurança sentida mais cedo.

Falamos um pouco de cada um dos 
seguintes temas:

 Como planejar,  além dos cuida-
dos com o diabetes, (acompanha-
dos através de contato com minha 
médica) as hipos e hipers, trocas 
e reposição dos insumos, cate-
ter e insulina da bomba, pontas de  
dedo, incluindo os cuidados da edu-
cação pedagógica de meu filho 
(Gabriel) de 2 anos e o trabalho,  que 
não pode parar.

 Na alimentação, contei sobre os  cui-
dados com carboidratos e manuten-
ção de refeições saudáveis, evitando 
a distração de toda hora ir atrás de 
um lanche e respeitando os horários 

Live EmDiabetes: Home 
Office e o Diabetes

pré-estabelecidos. 
 Para quem acha que os filhos podem 

atrapalhar, percebi que os horários de 
refeição e lanches de Gabriel têm aju-
dado muito na rotina.

 Uma tarefa mais trabalhosa envolve 
o sono, afinal para cuidar do peque-
no Gabriel, fazendo 
um rodízio com mi-
nha esposa, deman-
da tempo e muitas 
vezes ele quer os dois 
juntos, e para conci-
liar com o trabalho 
precisamos encur-
tar o sono. Muitos 
dias acabamos indo 
dormir quase, ou até 
mesmo, de madruga-
da, e acordando por 
volta das 6h para pro-
duzir depois dele dor-
mir e antes dele acor-
dar. Acho que muita 
gente se identificou 
com a questão.

 Também conversa-
mos um pouco so-
bre outros cuidados que precisam 
ser mantidos nesse convívio inten-
so em casa, como a limpeza da casa, 
momentos de lazer, estudo e a práti-
ca de exercícios utilizando o próprio 
peso do corpo (com orientação de 
um profissional de Educação Física).
Foi uma experiência incrível e que 

sabe tenhamos uma nova. 

Geraldo Fisher, Gabriel, 
Miani
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Pílulas EmDiabetes

Por Cris Dissat Vacinação contra  
a Gripe

Começou no dia 11 de maio, 
a terceira e última fase da 

Campanha Nacional de Vacinação 
contra a gripe que será dividida em 
duas etapas. A primeira vai de 11 a 
17 de maio e o foco é nas pesso-
as com deficiência; crianças de seis 
meses a menores de seis anos; ges-
tantes; e mães no pós-parto (até 45 
dias). A segunda etapa ocorre entre 
18 de maio e 5 de junho e estão in-
cluídos os professores das escolas 
públicas e privadas e os adultos de 
55 a 59 anos de idade. A expectativa 
é vacinar 36,1 milhões de pessoas.

Nas primeiras fases alguns lo-
cais tiveram problemas de abaste-
cimento, mas, segundo o Ministério 
da Saúde foram pontuais. A ade-
são até agora tem sido melhor do 
que em campanhas anteriores. Até 
o momento, 63,2 milhões de do-
ses da vacina foram distribuídas e 
a meta é vacinar, pelo menos, 90% 
de cada um desses grupos.

Não custa lembrar que a va-
cina não imuniza contra o novo 
Coronavirus, mas que é muito im-
portante se vacinar para proteção 
da população e evitar complica-
ções, sobrecarregando ainda mais 
o Sistema de Saúde. 

Dia Internacional da 
Enfermagem

O tratamento do diabetes é um traba-
lho multiprofissional, feito a deze-

nas de mãos. Mas neste maio 2020, tão 
difícil, precisamos parar para homenage-
ar os enfermeiros que estão na linha de 
frente, batalhando por vidas. Uma tarefa 
que tem enfrentado as maiores dificul-
dades em vários estados brasileiros, com 
falta de equipamentos, medicamentos 
e segurança. 

A nossa solidariedade a todos os enfer-
meiros em 12 de maio, Dia Internacional 
da Enfermagem. “Diariamente assistimos 
ao testemunho de coragem e sacrifício 
dos profissionais de saúde, nomeada-
mente enfermeiras e enfermeiros, que, 
com profissionalismo, abnegação, senti-
do de responsabilidade e amor ao próxi-
mo, prestam assistência às pessoas afe-
tadas pelo vírus, com risco da própria 
saúde” – Papa Francisco. 

Cards de Informação

A quantidade de informação sobre o 
novo Coronavírus é tão grande que, 

volta e meia, ficamos perdidos sobre o 
que pode ser mais importante ou útil. 
Em função disso, a Sociedade Brasileira 
de Diabetes criou - dentro da área rela-
cionada só sobre a pandemia - alguns 
cards com informações úteis. 

Como você ajudar? Espalhando in-
formação segura. Evite não conferir e 
compartilhar mensagens estranhas pelo 
Whatsapp. 
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Jornalistas no Mundo 
contra Covid-19

Cerca de 7 mil jornalistas participam, 
durante o mês de maio, de um cur-

so online, promovido pela Knight Center 
of Texas – Centro para o Jornalismo nas 
Américas da Universidade do Texas, 
em Austin, para jornalistas na América 
Latina e no Caribe – para ter informa-
ções atualizadas sobre a pandemia do 
novo Coronavirus. 

A equipe da Revista EmDiabetes está 
inscrita e entendendo diversos detalhes 
sobre a pandemia e a melhor forma de 
passar informações seguras para a popu-
lação. No grupo estão jornalistas de 150 
países. Um aprendizado importante, en-
volvendo entrevistas com os alguns dos  
maiores epidemiologistas mundiais ex-
plicando sobre como tudo começou. 

Dia Mundial do 
Diabetes 2020 

A International Diabetes Federation 
divulgou no site oficial do Dia 

Mundial do Diabetes, o tema para 
a campanha 2020: A Enfermeira e o 
Diabetes. De acordo com a IDF as ima-
gens e demais informações serão di-
vulgadas durante o segundo trimes-
tre desse ano. Então ficaremos atentos 
à liberação do conteúdo. 

Pesquisa do Fórum de 
DCNT e ADJ Brasil

Em maio, a ADJ Brasil e o Fórum de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis  

realizaram uma pesquisa online com pa-
cientes para entender os desafios e po-
der cobrar ou desenvolver ações para a 
proteção de pessoas com diabetes, du-
rante a pandemia de COVID-19. A co-
ordenação da pesquisa online foi fei-
ta por Mark Barone, vice-presidente da 
International Diabetes Federation.

O resultado do trabalho “Impacto da 
COVID-19 sobre Pessoas com Diabetes 
no Brasil”, foi programado para todas as 
regiões da IDF que estão desenvolven-
do estudos ou relatórios regionais atra-
vés de seus VP regionais e globais. 
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