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Editorial

1

Já são vários meses na quarente-
na que nos ensinaram muita coisa, 
quando passamos por diversas fa-

ses. Pânico, desânimo, coragem, medo, 
vontade de mudar, vontade de não fa-
zer nada, aproveitar esse tempo ocioso 
que tanta gente fala, rever conceitos… 
nossa muita coisa. 

Nessa hora que estamos vendo uma 
luz brilhando no fim do túnel é o mo-
mento de saber onde estamos. Hora de 
mudar? Hora de rever tudo? Hora de 
que? 

Nossa hora de mudanças está no  
formato nas reportagens da Revista. 
Observamos que uma avalanche de 
informações que recebemos precisa-
va de mais espaço e, por isso, a colu-
na Pílulas EmDiabetes se despede e dá 
espaço para Notícias EmDiabetes com 
muito mais informação e todas impor-
tantes. Agora ela ocupa mais páginas e 
abre também mais um canal de comu-
nicação. Se você tem informações im-
portantes para serem compartilhadas 
envie um email para contato@emdiabe-
tes.com.br com a sua sugestão. Pode ser 
um lançamento, um debate online, uma 
ação na sua cidade ou no bairro e tudo 
o que puder ser uma forma de espalhar 
notícia boa ou esclarecedora. 

À medida que vamos conversando, 

navegando pela internet e participan-
do de eventos online novas ideias vão 
surgindo. Hora de sacudir a poeira e ver 
que as coisas vão mudar e que podemos 
contribuir para isso. 

Além da coluna, temos dois temas 
especiais nesta edição. Um deles é o de 
capa - Diabetes e Teatro. Pode ser um 
assunto novo para muitos, mas, na ver-
dade, é uma ferramenta incrível de edu-
cação em diabetes utilizada há tempos. 
A Dra. Claudia Pieper, consultora da 
Revista, e a atriz Anna Wiltgen vão abor-
dar esse tema incrível em dois momen-
tos, inclusive compartilhamos a live que 
fizemos em setembro. 

E o alerta desta edição vai para a 
subutilização das insulinas. Estamos 
apoiando o movimento feito pela ADJ 
Diabetes Brasil sobre o perigo de per-
der milhões de medicamentos, depois 
de uma grande batalha para conquistar 
a liberação da insulina. 

Esperamos que gostem das mu-
danças e dos assuntos da edição de 
setembro. 

Boa leitura e compartilhem o arqui-
vo em PDF com seus amigos. 

Equipe Revista EmDiabetes
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Por Cris Dissat
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A Subutilização de Insulinas no SUS

consumidos, por 43.762 mil brasileiros. 
Ou seja, somente 11% das pessoas com 
diabetes tipo 1 tiveram acesso ao me-
dicamento. E entre 900 mil a 1,4 milhão 
tubetes já adquiridos, porém não dis-
tribuídos, irão vencer até junho do ano 
que vem”. 

Segundo a ADJ, a não distribuição 
da insulina ocorre por diversos fatores 
e destaca alguns deles: 

 Disponibilização do medicamento 
na Atenção Especializada e não na 
Atenção Básica, dificultando o acesso;

 A extensão do Laudo de Medicamento 
Especializado, já que os médicos de-
moram em média 40 minutos e em 
geral as consultas médicas têm dura-
ção de 15 minutos;

 Escassez de oferta na rede pública 
dos exames solicitados para que as 
pessoas solicitem/comprovem a ne-
cessidade o medicamento, por des-
controle glicêmico;

 Falta de endocrinologistas no 
país para dispensar a prescrição 
necessária;

 Ausência de conhecimento dos mé-
dicos com relação à disponibilidade 
da medicação no SUS;

 Falta de educação em diabetes dos 
pacientes e dos profissionais de saú-
de para utilização desta tecnologia;

Os alertas sobre o problema têm au-
mentado, gerando, inclusive, reportagens 
em veículos como o Correio Braziliense 

Cada passo é difícil. Se por um lado, 
as entidades e pacientes se mobi-
lizam e conseguem a  aprovação 

de novos medicamentos para uma me-
lhor qualidade de vida de quem tem dia-
diabetes, por outro – depois de dar esse 
passo – começa mais uma luta para que 
os insumos cheguem a quem precisa. 

Esse foi um tema reforçado durante 
o 3º Workshop sobre diabetes para jor-
nalistas, promovido pela ADJ Diabetes 
Brasil (ver reportagem sobre o evento 
na página 5).

Segundo as informações de Vanessa 
Pirolo, da ADJ Diabetes Brasil, o Governo 
Brasileiro adquiriu insulinas para atender 
a 396 mil brasileiros em 2018, mas, infe-
lizmente, até agora somente chegou a 
cerca de 43.762 mil pessoas.

Em fevereiro de 2017, a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde in-
corporou as insulinas análogas de ação 
rápida no SUS, mas somente em no-
vembro de 2018 a Associação recebeu 
o comunicado de algumas secretarias 
estaduais de saúde, que diziam que as 
insulinas haviam chegado.

Para a ADJ é uma data considerada 
irregular, já que pela norma isso deveria 
ter ocorrido em 180 dias, após a publi-
cação no Diário Oficial. 

“Foram adquiridos 7.921.005 tubetes 
de 3ml, com estimativa de consumo em 
um ano, para contemplar 396.050 pes-
soas com diabetes tipo 1 no Brasil. Até 
agora somente 330 mil tubetes foram 
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e publicações em redes sociais para 
chamar a atenção da população e do 
Ministério. Foi feito, como informou a 
ADJ Diabetes Brasil, um relatório entre-
gue à Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde com todas as reclamações das 35 
associações de diabetes do país. 

As tentativas de contato continuam, 
mas vale lembrar que até o momento 
nem existe um Ministro da Saúde no-
meado pelo Governo Federal. “ADJ já 
tentou falar com o Ministério da Saúde 
algumas vezes, tentou fazer uma au-
diência pública por meio da Câmara dos 
Deputados, mas todas as autoridades 
até então não acharam o tema relevan-
te diante da pandemia”, contou Vanessa.

 A Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD) protocolou um documento em 
que deu sugestões para desburocrati-
zar o acesso. Entre elas, revogar a exi-
gência de receita atualizada a cada três 
meses e adotar o tempo admitido na 
maioria dos estados, que é de seis me-
ses, não havendo a necessidade de se 

exigir o LME (Laudo de Solicitação de 
Medicamentos Especializados). A insti-
tuição também solicitou que o relatório 
médico fosse exigido de forma anual e 
mais sucinto.

 Para a SBD uma opção, em relação 
à distribuição, seria a dispensação em 
Unidades Básicas de Saúde, como ocor-
rem com as insulinas humana regular e 
NPH, e em Centros de Referência, exis-
tentes em algumas cidades.

“Para reverter este descaso, a ADJ 
então resolveu realizar uma campanha 
digital com a divulgação do tema nas 
redes sociais, acompanhado das seguin-
tes hashtags #insulinaacessofacil”, conta 
Vanessa. Estão envolvidas Associações 
de Diabetes, influenciadores digitais na 
área de diabetes e quem puder auxiliar 
na divulgação.

A Revista EmDiabetes enviou um 
email solicitando informações ao 
Ministério da Saúde e aguarda uma po-
sição. Enquanto isso, a publicação está 
apoiando na divulgação das reivindica-
ções dos pacientes.  



Noticias EmDiabetes

Por Cris Dissat
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Pesquisa Convid 19 e Diabetes

A USP, UNIFESP e SBD estão realizando 
uma pesquisa para melhorar o en-

frentamento da Covid-19 para as pesso-
as que têm diabetes. 

A DIABETESvid irá analisar o auto-
cuidado em diabetes e a resiliência na 
pandemia de COVID-19. Para responder, 

serão necessários de oito a 10 minutos 
e os pesquisadores contam com a cola-
boração compartilhando o link da pes-
quisa - https://bit.ly/DIABETESvid . 

Para participar além de ter diabetes 
de qualquer tipo, é preciso ter mais de 
18 anos e residir no Brasil. 

Sugestões para o Dia Mundial do Diabetes

Como já foi noticiado nas edições 
anteriores da Revista EmDiabetes, 

a International Diabetes Federation vem 
divulgando e dando sugestões para 
ações pelo Dia Mundial do Diabetes 
2020, que tem como tema o papel dos 
enfermeiros. 

A hashtag mundial usada é o 
#WorldDiabetesDay, mas também é 

utilizado o #diabetes, já que é uma pa-
lavra que tem a mesma grafia em diver-
sos idiomas. Entre as sugestões disponí-
veis estão imagens para perfis de redes 
sociais, postagens e banners em versão 
em português. 

As imagens e as redes sociais da 
Revista EmDiabetes - no Twitter e no 
Facebook - já estão com as imagens su-
geridas pela IDF. Aproveite e já comece 
a fazer a sua parte, adotando a proposta. 
No site do Dia Mundial da IDF ainda exis-
tem diversas sugestões. Dê uma olha-
da nas imagens online que você pode 
usar para promover a campanha e aju-
dar a aumentar a conscientização em 
novembro. 

colocar o link https://bit.ly/DIABETESvid 
http://bit.ly/WDDOnlineVisuals
http://bit.ly/WDDOnlineVisuals
http://bit.ly/WDDOnlineVisuals
http://bit.ly/WDDOnlineVisuals


Testes Rápidos para 
Covid-19 e Glicemia

O Governo do Rio de Janeiro aprovou 
uma lei que prevê a testagem de funcio-
nários e professores de escolas públicas 
e privadas a partir de 14 de setembro 
- que ainda é está sendo discutida por 
professores e pais/responsáveis . O obje-
tivo da medida é a retomada segura das 
atividades de ensino em todo o estado.

A MedLevensoh numa das pioneiras 
na área explicou   como essa testagem 
pode ser realizada em ambientes corpo-
rativos, com a ajuda de equipamentos 
adaptados, como o Medmóvel, van de-
senvolvida pela empresa e que realiza, 
além da testagem, outros procedimentos 
em saúde, como a aferição de glicemia. 
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Desafio Virtual #5KEASD

Se é para ter criatividade em épo-
ca de pandemia e distanciamento, 

nada melhor do que uma corrida virtual, 
ou seja, um desafio virtual 5K @EASD. A 
equipe da Revista EmDiabetes já esteve  
presente em algumas edições na épo-
ca do mundo real, então, hora de expe-
rimentar a versão virtual

Já são mais de 8.000 inscritos para o 
#5KEASD Desafio Virtual e a ideia é au-
mentar a conscientização sobre o dia-
betes. O Desafio será entre os dias 19 
a 23 de setembro reunindo pessoas do 
mundo inteiro, além dos participantes 
do Congresso Europeu de Diabetes. 

A Novo Nordisk é a patrocinadora do 
5K @ EASD Virtual Challenge que tem a 
inscrição gratuita para todos. Segundo 
informou a empresa, 100% das receitas 
do WDF Pledge irão beneficiar direta-
mente o Projeto 2020 da World Diabetes 
Foundation Quirguistão. A Novo Nordisk 

fará uma doação em nome dos primei-
ros 10.000 inscritos. Este ano, não have-
rá camisa de corredor para o 5K @ EASD 
Virtual Challenge. 

A 5K Virtual é uma corrida ou cami-
nhada que pode ser realizada de qual-
quer local que você escolher. Você pode 
correr ou caminhar na estrada, na trilha, 
na esteira ou na pista. Quando? A partir 
de sábado, 19 de setembro até quarta-
-feira, 23 de setembro.

Você pode postar os resultados bai-
xando o aplicativo 5K @ EASD no Google 
Play Store ou Apple App Store, que vai 
rastrear o GPS no aplicativo, além de ter 
uma cabine fotográfica interativa para 
compartilhar nas mídias sociais, planos 
de treinamento, certificado de finaliza-
dor e todas as informações que você 
precisa saber sobre o 5K @ EASD.

Já estamos inscritos. 



Doação e Superação

Na tarde da sexta-feira, dia 11 de se-
tembro, o Centro de Diabetes de 

Sergipe (CDS) e a Associação Sergipana 
de Proteção ao Diabético (ASPAD), que 
tem à frente o Dr. Raimundo Sotero, re-
alizaram a entrega de doações de ali-
mentos às instituições Bethesda Casa de 
Misericórdia, que cuida de dependentes 
químicos, e ao Oratório de Bebé.

O objetivo é de ajudar instituições 
que prestam serviços à sociedade. Já 
está prevista uma nova ação para o mês 
de outubro com mais doações. 
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Workshop Imprensa e Diabetes

No dia 11 de setembro, aconteceu a 
terceira edição do Workshop para 

Jornalistas com o cenário do diabetes 
e as complicações no Brasil, coordena-
do pela jornalista Vanessa Pirolo, da ADJ 
Diabetes Brasil . 

Seguindo a tendência neste perío-
do de pandemia, a versão 2020 foi di-
gital durante uma manhã - de 9h às 
13h - com cerca de 15 jornalistas. Nas 
duas edições, representantes da Revista 
EmDiabetes também participaram. 

Na abertura foi feita uma revisão ge-
ral do cenário do diabetes no país e o 
impacto na vida de milhões de pessoas. 
A apresentação foi feita pela Dra. Karla 
Melo, coordenadora do Departamento 
de Saúde Pública, Epidemiologia, 
Economia em Saúde e Advocacy da SBD, 
e Dra. Denise Franco - endocrinologista, 
diretora da ADJ Diabetes Brasil, membro 
da SBD e diretora médica e investigado-
ra principal do CPClin.

Números e dados atualizados e aber-
tura para perguntas durante as apresen-
tações criaram um ótimo ambiente inte-
rativo. Perguntamos sobre como abordar 
da melhor forma o assunto nos veículos 
de comunicação. Se o tom deveria ser 

mais firme e ficamos satisfeitos em saber 
que o estilo  adotado na Revista é con-
siderado o melhor para conduzir artigos  
e reportagens. Com a presença de pes-
soas com diabetes na equipe da Revista,  
procuramos sempre equilibrar o forma-
to ideal para levar informação e mostrar 
a importância da adesão ao tratamento. 

Foram realizadas apresentações so-
bre a cirurgia bariátrica, complicações 
cardiovasculares, a situação dos insu-
mos e a importância da vacinação para 
quem tem diabetes.Os convidados fo-
ram o  Dr. Ricardo Moraes, cardiologista, 
gerente médico cardiovascular da Bayer 
Brasil; Dr. Gustavo Scapini, cirurgião ge-
ral e gerente médico sênior da Medical 
Devices – J&J Company; e a Dra. Rosana 
Richtmann, médica infectologista.

O final com depoimentos de duas pa-
cientes, Thais Paradella e Juliana Ferreira, 
mostrou a realidade e a angústia de, às 
vezes, avaliar que poderia ter feito dife-
rente. Foram histórias lindas de supe-
ração que receberam o acolhimento e 
incentivo de quem estava participan-
do. Histórias motivadoras que mostram 
um outro ângulo de quem convive com 
diabetes. 



Pesquisas e Vacinas para Covid-19 - DASA

Em setembro, a equipe participou 
de uma coletiva de imprensa para 

a apresentação de uma parceria entre 
Dasa (medicina diagnóstica), Mafra, 
MRV, Localiza e Banco Inter para a o 
desenvolvimento de um estudo clíni-
co para validar a vacina desenvolvida 
pela COVAXX.  

São cerca de R$ 30 milhões de in-
vestimento para o estudo. A Dasa será 
responsável pelo delineamento do es-
tudo clínico de fase II/III, em dese-
nho conjunto com a COVAXX, se-
guindo protocolos da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP) e submissão do projeto 
à agência reguladora, a ANVISA. “O 
estudo de fase II/III será realizado 

com no mínimo 3 mil brasileiros para 
avaliar se a vacina provoca resposta 
imune (imunogenicidade), para de-
finir as doses de segurança necessá-
rias e a eficácia da vacina UB-612, da 
COVAXX”, explica Gustavo Campana, 
diretor médico da Dasa.

A COVAXX estima a produção de 
100 milhões de doses no primeiro 
quadrimestre de 2021 e 500 milhões 
em 2021. 

Vacinação em Dia

Durante o Workshop para Imprensa da ADJ Brasil um assun-
to chamou a atenção: importância da vacinação. A médi-

ca infectologista Dra. Rosana Richtmann reforçou que é pre-
ciso manter as vacinas em dia, independente de pandemias. 

Segundo os dados apresentados, ocorreu uma queda sig-
nificativa nos índices de vacinação em 2020, mas lembrando 
que esses números já vinham caindo. A Dra. Rosana informou 
que a vacinação da população está muito atrasada e isso pre-
judica a imunização de quem tem diabetes. 

Ela comentou que a Sociedade Brasileira de Imunização e 
a Sociedade Brasileira de Diabetes criaram um Manual - que 
pode ser baixado gratuitamente - com todas as orientações 
para pacientes e profissionais de saúde. 

Manual de Vacinação
O documento explica que pessoas com diabetes apresen-

tam maior risco de infecções por fungos que, muitas vezes, es-
tão no ar, infecções virais e também bacterianas, que podem 
aumentar a morbidade e a mortalidade. A imunização desses 
pacientes é, portanto, importante estratégia de proteção da 
saúde e de promoção da qualidade de vida. 
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Fábrica de Insulinas  
na Bahia

Após a apresentação de um Projeto 
de Lei, em julho deste ano, que 

apresentou a proposta de institui-
ção da Companhia Baiana de Insulina, 
através de uma PDP (Parceria para 
Desenvolvimento Produtivo) en-
tre a Bahiafarma (Fundação Baiana de 
Pesquisa Científica e Desenvolvimento 
Te c n o l ó g i c o ,  Fo r n e c i m e n to  e 
Distribuição de Medicamentos), a 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB) e a empresa ucraniana Indar, 
a Lei foi finalmente sancionada em 
29/08/2020.

A ideia é que a Bahiainsulina – empre-
sa que será criada como braço industrial 
da Bahiafarma - seja um polo de referên-
cia de biotecnologia, contribuindo não 
só para melhores condições de acesso à 
saúde da população através do abaste-
cimento de 50% das insulinas dispensa-
das pelo SUS, como também para o de-
senvolvimento social e econômico da 
região. 

3º Workshop de 
Influenciadores em 
Diabetes

No último dia 12 aconteceu – des-
ta vez, de forma totalmente online 

- o 3º Workshop de Influenciadores em 
Diabetes, realizado pela ADJ - Associação 
de Diabetes Brasil.

Nossa jornalista Juliana Lessa, autora 
do Blog Insulina Portátil (www.insulina-
portatil.com.br) foi uma das cerca de 50 
pessoas que participaram. Com repre-
sentantes de todos os cantos do Brasil, 
o evento tinha como objetivo maior dis-
cutir as ações e atividades que podem 
vir das redes sociais e mobilizar a socie-
dade em prol da causa.

Blogueiros ou influenciadores, qual-
quer que seja o termo utilizado, o fato 
é que há uma grande força vinda des-
sas pessoas que escolheram usar as re-
des sociais para compartilhar a vivência 
com o diabetes, mostrando um outro 
lado da condição que ainda não é visto 
ou comentado. A leveza e a união que 
vem dessas vozes divide a cumplicida-
de entre os iguais, por reconhecer os al-
tos e baixos da doença no dia a dia, e 
até mobiliza a política pública do país, 
em busca de melhores condições para 
cada cidadão.

Com o apoio de uma das maiores 
Associações de Diabetes brasileiras, essa 
turma tem cada vez mais alcance! 

Por Juliana lessa
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Essa foi a expressão que encerrou 
a live, realizada no Instagram da 
EmDiabetes - @emdiabetes - quan-

do a Dra. Claudia Pieper e a atriz Anna 
Wiltgen falaram sobre como o diabetes 
e o teatro podem ser, juntos, uma das 
ferramentas mais incríveis de educação 
em diabetes. 

Alunos que passaram pelo projeto, 
seguidores do perfil no Instagram e pro-
fissionais de saúde acompanharam esse 
bate papo que conduzi na sexta-feira, 
dia 11 de setembro. Além de estar dispo-
nível no IGTV da Revista também inclui-
mos no nosso canal no Youtube - aliás, 
não deixe de assinar porque todo mês 
tem algo novo por lá.

Na coluna Com a Palavra, Dra. Claudia 
Pieper, a endocrinologista que criou o 
projeto e nossa consultora científica 
conta sobre como o projeto surgiu. 

A dinâmica, os resultados e como 
usar o teatro estão detalhados no vídeo 
da live. 

Aproveitamos para compartilhar 

Por Cris Dissat

Vem para o Teatro!
algumas mensagens que recebemos 
durante a live, com a identificação dos 
perfis no Instagram. 
 luciaguimaraesarantes --- Ana conta 

de momentos que foram tocantes e 
nos quais você sentiu especialmen-
te a importância do seu trabalho

 nediracampos ---- Essa live com a 
atriz e prof Anna Wiltgen é muito 
importante!! O Trabalho dela com 
o Teatro em conjunto com a Dra 
Claudia Pieper de grande importân-
cia para crianças com diabetes

 pittyguimaraes --- Lúcia tb gostaria e 
retorno de realização com a satisfa-
ção de eles se realizarem

 nediracampos ---- Anna,não podia ter 
indicado pessoa melhor para fazer 
esse trabalho! Você é extremamente 
humana e empatica alé de ser uma 
atriz e professora maravilhosa

 pittyguimaraes --- Ki pena q vai aca-
bar mas q máximo q vcs fizeram essa 
live parabéns as duas 
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Por Dra. Claudia Pieper Educação em diabetes é uma das 
bases do tratamento do diabetes. 
Aliada ao plano alimentar, exercí-

cio físico e medicamentos é, sem dú-
vida, um dos pilares mais importantes. 

Este ano, devido à pandemia do 
novo Coronavírus, estamos tendo vá-
rios eventos online e não foi diferen-
te com o Congresso Americano de 
Especialistas em Educação e Cuidado 
com o Diabetes (ADCES – 16 a 18/08), 
o qual tivemos a gratificante oportuni-
dade de assistir. Em seguida pudemos 
participar do Fórum organizado pela 
equipe do Departamento de Educação 
e Enfermagem da Sociedade Brasileira 
de Diabetes (SBD) e falar um pouqui-
nho sobre um dos temas abordados : 
“Educação em populações e ambientes 
diversos”. Foram mais de 60 aulas sobre 

insulinização, monitorização, educação 
em situações especiais e novos medi-
camentos, que impactam os resultados 
do diabetes. 

Voltando a falar de “educação em am-
bientes diversos”, senti falta de um tema 
que foi um verdadeiro sonho e que ti-
vemos a oportunidade de realizar. Trata-
se do projeto “Educação com Arte”, que 
aconteceu durante um período de 
nove anos na Unidade de Educação em 
Diabetes do IEDE (Instituto Estadual de 
Diabetes e Endocrinologia). Mas, de que 
tipo de arte estamos falando, do que se 
tratava?

O Desafio

Convidamos a atriz e professora e 
atriz Anna Wiltgen realizar aulas de 
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teatro para os jovens com diabetes que 
frequentavam o ambulatório de diabe-
tes no IEDE (pré adolescentes e adoles-
centes). Mas como assim? Teatro den-
tro de um hospital? Para mim, foi um 
desafio, mas estava claro o sonho: seria 
uma forma de convivência, de comu-
nicação e expressão entre estes jovens, 
que enfrentam no dia a dia os mesmo 
mitos e dificuldades para seguir as roti-
nas necessárias ao tratamento do diabe-
tes. Fazer vários testes de glicemia, se-
guir uma dieta individualizada, praticar 
atividade física regular, estudar e ainda 
“viver a adolescência”.

Contamos com o trabalho em equi-
pe, e um super comprometimento, para 
seguir com o projeto. Com a experiên-
cia da profa. Anna em oficina de teatro, 
com a parceria de Sandra Costa (psicó-
loga), com as orientações envolvendo os 
temas de diabetes e de convidados es-
peciais, como Wilma Amorim (nutricio-
nista), o projeto foi acontecendo com 
as aulas quinzenais. Através de jogos, 
brincadeiras, exercícios de teatro e do 
apoio de toda a equipe, o envolvimen-
to e entrosamento de um grupo de 24 
pré adolescentes e adolescentes, o pro-
jeto aconteceu. Eles mesmos ajudaram a 
construir várias cenas do dia a dia onde 
enfrentam os desafios com episódios 
de hipo e hiperglicemia, em situações 
de festas, passeios, escola, que foram 
sendo representadas na sala de educa-
ção, no pátio do hospital, no Campo de 
Santana e também no Teatro Municipal 
Maria Clara Machado. Neste último, a 
elaboração da peça contou com a ins-
piração de uma das histórias em qua-
drinho da personagem Tio Julião. O es-
petáculo teve iluminação, sonorização, 
platéia com o texto adaptado e a direção 
da profa. Anna. Pareciam jovens artistas. 

Mas, como saber se o projeto que 
misturava arte, diversão e desafio 
estava dando certo?

A avaliação era realizada através de 
entrevista pessoal com os jovens e pais 
e os resultados também eram avalia-
dos, através da dosagem da hemoglo-
bina glicada de todos os participantes 
a cada três meses. É importante lembrar 
que apresentou uma queda média de 
1.2%. O projeto mostrou que o teatro é 
uma ferramenta educacional com arte, 
capaz de ajudar na autoconfiança, a me-
lhorar a autoestima, o controle da glice-
mia, a integração de jovens com diabe-
tes, a proporcionar qualidade de vida e 
a uma maior aceitação do diabetes.

A Revista EmDiabetes realizou no 
Instagram uma live na sexta-feira dia 11, 
com a profa. Anna Wiltgen para conver-
sar sobre como o teatro pode ajudar jo-
vens com diabetes. Vale a pena acessar 
para rever. 

Terminamos este texto com mui-
ta alegria e relembrando uma frase de 
Raul Seixas:

“Sonho que se sonha só, é só um so-
nho que se sonha só, mas sonho que se 
sonha junto é realidade” . 

Nunca desista dos seus sonhos! 
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