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Em meio à pandemia,
um Dia Mundial
Iluminado de Azul
Maracanã
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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 tambéma acompanhar nossas redes sociais:
•
•
•
•
•
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www.facebook.com/revistaemdiabetes/
Instagram • @emdiabetes
Twitter • @rev_emdiabetes
Youtube www.youtube.com/revistaemdiabetes
Flickr • www.flickr.com/photos/revistaemdiabetes/
Capa
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Editorial

C

omo vocês já se acostumaram, o
mês de novembro é cheio de informação e é impossível a revista estar finalizada no dia 14, porque são
várias ações que estavam programadas
para terminar um pouco mais adiante.
Mas podemos garantir que valeu a
pena esperar. Imaginem a alegria de
ver o Maracanã iluminado de azul pelo
Dia Mundial do Diabetes e ganhar as redes sociais de milhões de pessoas. Foi
um trabalho incrível em conjunto com
o Maracanã, equipe da Revista, o Blog
FimdeJogo e a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia Regional
Rio de Janeiro.
Foram horas contando essa história
especial em tempo real. Transmitimos
dos mais variados ângulos do Maracanã
esse momento. De dentro do estádio,
do lado de fora e do alto. Sim, desta vez
com direito a registro por drone, feito
pelo Dhavid Normando e Geraldo Fisher,
além dos registros do Celso Pupo e vídeos internos da Cris Dissat. Foi uma dinâmica que deu trabalho porque, atualmente, existem diversas restrições para
o acesso. A sorte é que tinha jogo do
Brasileirão, entre Flamengo e AtléticoGO, e com a parceria do FimdeJogo
acompanhamos tudo de todos os
ângulos.
Depois de transmitir, ainda fizemos
um resumo dos bastidores desse dia,
que vocês vão curtir no vídeo nesta edição. A foto do Maracanã iluminado de
azul, do alto, foi republicada em diversas redes sociais, como a do Maracanã,
Expediente
Equipe de Redação:
Dra. Claudia Pieper - consultora científica CRM:RJ47175-2
Cristina Dissat
Geraldo Fisher
Juliana Lessa

Índice

Capa

da World Diabetes Day e da International
Diabetes Federation.
Queremos agradecer também ao
Zico, Time de Basquete do Flamengo
e o Time Feminino de Futebol do
Fluminense que entraram nessa ação.
Por isso, tem uma página só contando
essa história.
E as lives? Fizemos também e sobre
assuntos muito importantes como diabulimia, educação em diabetes e tireoide. Tudo resumido nesta edição. E as dicas sobre alimentação estão na coluna
da Nut. Ana Claudia Lazuroz, que, em
breve, estará em uma live no Instagram
conosco.
E por que tudo gira em torno de um
círculo azul? Isso vocês vão descobrir na
coluna da Dra. Claudia Pieper que explica tudinho. Pensaram que acabou?
Nada. Juliana Lessa e Cris Dissat tiveram
muito trabalho com tanta informação na
coluna Notícias EmDiabetes. A solução é
que vocês vão continuar lendo notícias
complementares no site, entre uma edição e outra do mês.
Ufa. Foi um mês muito cheio, e incrível como sempre. Sabe aquela sensação
gostosa de cansaço que deu certo? É assim que estamos. Então aproveitem a leitura e deem aquela mãozinha pra nós,
espalhando a edição pelas redes, pelo
whatsapp ou mostrando para alguém
que precise entender melhor o diabetes.
Tudo para vocês e por vocês.
Equipe Revista EmDiabetes

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

Contato:
E-mail: revista@emdiabetes.com.br
Facebook: Revista em Diabetes @revistaemdiabetes
Instagram: @emdiabetes
Twitter: @rev_diabetes
https://www.youtube.com/revistaemdiabetes
www.emdiabetes.com.br
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Maracanã Azul pelo
Dia Mundial do Diabetes
Fotos: Geraldo Fisher, Dhavid Normando, Celso Pupo e Cris Dissat

Por Cris Dissat

U

m trabalho em conjunto entre o Maracanã, a Revista
EmDiabetes, o Blog FimdeJogo e
a Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia Regional Rio de Janeiro
deu uma luz especial à noite de 14 de
novembro - Dia Mundial do Diabetes.
Aproveitamos para agradecer a ajuda
do gerente de operações do Maracanã,
José Severiano Braga da Silva, e o assessor
de imprensa, Alexandre Bittencourt por
tudo, assim como à CBF pela liberação
do credenciamento do Blog FimdeJogo
para entrada no estádio. Agradecemos
também ao Saulo Campos e Antônio
Marcos Gonçalves Pereira(Cadinho).
No Dia 14 de Novembro
A expectativa era imensa para que
tudo funcionasse bem. Foram várias semanas de alinhamento para a iluminação
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acontecer, porque com a pandemia, o estádio não está aberto ao público. Apenas
a imprensa esportiva tem acesso, por isso
foram várias etapas como a solicitação do
credenciamento para a CBF, após a confirmação do apoio do Maracanã.
Vale lembrar que o estádio, um ícone do esporte no mundo, vem apoiando
o Dia Mundial do Diabetes desde 2008,
envolvendo o esporte em todo o processo, e foi lá que começou a surgir todo
o projeto da Revista EmDiabetes.
Todos os detalhes dessa história, que
envolve muita gente até que se concretize, está no site da EmDiabetes. Vocês
vão gostar de saber dos bastidores.
A International Diabetes Federation
postou no Twitter - no canal do @wdd World Diabetes Day um agradecimento à
publicação do Maracanã. E a programação foi incluída na agenda de atividades
do site World Diabetes Day. 
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Publicação no
site do World
Diabetes Day

Bastidores da iluminação no maracanã

Maracanã iluminado de azul
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Diabetes, Educação,
Diabulimia, Tireoide

Por Cris Dissat

Para assistir as
entrevistas, cliquem
no player das fotos.

E

ntre as ações organizadas pela
Revista EmDiabetes pelo Dia
Mundial do Diabetes 2020 estão
três lives sobre temas que são importantes para serem debatidos e ainda não
tinham sido abordados neste formato.
As lives foram realizadas no perfil
da Revista no Instagram - @emdiabetes - e também estão no nosso canal no
Youtube.
Live sobre diabulimia - a Dra. Claudia
Pieper, endocrinologista e consultora da Revista EmDiabetes, conversa
com Marina Bonafé sobre diabulimia.
Atenção aos problemas e a superação
do problema.

do Diabetes 2020 e foi entre a consultora científica da Revista EmDiabetes,
Dra. Claudia Pieper, e a psicóloga Graça
Câmara.

Live sobre diabetes e tireoide - Mais
um vídeo da série de lives pelo Dia
Mundial do Diabetes 2020. Entrevista
com a Dra. Carolina Ferraz esclarecendo as dúvidas sobre as duas questões
- diabetes e a tireoide. Entrevista feita
pela jornalista Cris Dissat, da equipe da
Revista EmDiabetes. 

Live sobre educação em diabetes Uma conversa para esclarecer o papel
da educação em diabetes no tratamento e acompanhamento. O bate papo faz
parte da série de lives pelo Dia Mundial
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Dia Mundial e Esporte

E

m 2020, contamos, mais uma vez,
com alguns apoios importantes e
diferentes para o Dia Mundial do
Diabetes.
Manifestações assim mobilizam milhares de pessoas, chamam a atenção
para os cuidados com o diabetes e motivam todos que estão envolvidos. Nosso
muito obrigado por todo o apoio.
Zico
Novamente, Zico autorizou o uso da
foto dele com o círculo azul e ainda postou em sua conta no Instagram mensagem sobre o Dia Mundial do Diabetes,
incluindo as mensagens da International

Diabetes Federation, sobre o trabalho da
enfermagem - tema deste ano. O perfil do Zico tem 2,4 milhões de seguidores e foram milhares de curtidas da
publicação.

Por Cris Dissat

Basquete do Flamengo
Quem mandou mensagem, em nome
do Time de Basquete do Flamengo, foi
o jogador Hettsheimer. Ele gravou no
Maracanãzinho logo após uma partida
do Novo Basquete Brasil, quando foi cestinha do jogo, marcando 14 pontos.

Futebol Feminino do Fluminense
A estreia nesta edição do Dia Mundial
do Diabetes ficou a cargo do Time
Feminino de Futebol do Fluminense. As
meninas, com a técnica Thaissan Passos,
gravaram durante o treinamento no CT
Tricolor, lembrando que milhões de brasileiros não estão sozinhos.
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O Círculo Azul

A

International Diabetes Federation
lançou um aplicativo simples para
a inserção do círculo azul nas fotos e que todos pudessem espalhar a
mensagem nas redes.
Em 2020, em um trabalho em
conjunto da Revista EmDiabetes,
Blog FimdeJogo - e a DC Press - e a
Sociedade Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia Regional Rio de Janeiro,
espalhamos nossas fotos com o círculo azul, que reproduzimos nesta edição
especial. 
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Com a palavra, Dra. Claudia Pieper

O Círculo Azul e a Pandemia
do Diabetes
Por Dra. Claudia Pieper

O

círculo azul foi desenvolvido originalmente para a campanha
que resultou na aprovação do
Dia Mundial do Diabetes pela resolução 61/225 nas Nações Unidas. E a partir de 2006 começou a representar no
dia 14 de novembro um símbolo mundial de união,de positividade, de saúde
e de luta para diminuir esta verdadeira
pandemia que representam os números
crescentes do diabetes.
Segundo dados do Atlas da IDF
de 2019 (Federação Internacional de
Diabetes), o Brasil já assumiu o quinto lugar em relação ao número de pessoas com diabetes no mundo, com 16,8
milhões (na faixa de idade de 20 a 79
anos) e, representa, o segundo lugar
na América do Sul. Estima-se que em
2030, esse número possa chegar a 21,5
milhões. Foi estimado que agora, em
2020, 463 milhões de pessoas adultas
já vivem com diabetes em todo o mundo e que 1,1 milhão de adolescentes e
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crianças (abaixo de 20 anos de idade)
apresentam diabetes tipo 1.
É importante saber que a IDF também ressalta que uma em cada três pessoas com diabetes não está diagnosticada. Ou seja, tem diabetes, mas não sabe.
E isso significa, que essas pessoas não
apresentam os sintomas clássicos principais, como sentir muita sede e fome e
urinar muito. Podem passar muitos anos,
cinco ou mais, sem perceber que a glicemia está alterada e que já pode estar causando as chamadas complicações crônicas do diabetes (retinopatia,
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nefropatia, neuropatia, cardiopatia).
Este aumento crescente no número
de pessoas com diabetes mundialmente tem sido atribuído a fatores socioeconômicos, regionais, ambientais e genéticos, mas também quando se pensa em
diabetes tipo 2, seria causado pela obesidade, sedentarismo e falta de uma alimentação saudável e balanceada. Essa
mudança de estilo de vida forçada pelos
meses de quarentena devido ao novo
Coronavírus, certamente ainda pode
surpreender com números ainda maiores de diabetes do que o previsto.
Mas o azul do círculo é a cor mais
abundante na natureza. A Terra é visto pelos satélites e astronautas como o
grande planeta azul. A cor também significa calma e ajuda a relaxar a mente e
o corpo, permitindo o contato com a essência, do próprio “eu”.
No mês de novembro, o dia 14 é um
momento em que todos se unem em
prol de chamar a atenção sobre o diabetes. Apesar de muitas vezes ser uma
doença silenciosa, pode ser prevenida
com hábitos de vida saudáveis, combatendo o sedentarismo, praticando atividade física de forma regular e com o
conhecimento sobre os sintomas e as
complicações que ela pode causar. A informação correta é uma das ferramentas mais poderosas no combate a pandemia do diabetes. 
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Novembro Diabetes Azul e
Alimentação
com um prato de saladas e vegetais
crus, que garantem um bom aporte
de fibras.

Por Nut. Ana
Claudia Lazuroz

N

ão tem como falar em prevenção
do diabetes, tratamento e conscientização e não falar sobre alimentação, não é mesmo!
São muitas dúvidas, e uma delas é sobre o índice glicêmico dos alimentos,
pois muitas pessoas deixam de consumir determinados alimentos por medo
de elevar a glicemia e descontrolar o
diabetes.
Algumas dicas bem legais:
 Prefira consumir as frutas in natura, ao
invés de sucos, assim você aproveita
bem as fibras, vitaminas e minerais,
e acrescentar fibras como sementes
de chia, farelo de aveia e linhaça nos
sucos ou direto nas frutas são ótimas
opções.
 Dê preferência sempre aos alimentos integrais, pois ali tem as fibras que
ajudam a evitar os picos de glicose.
 Comece as grandes refeições sempre
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 Ficar atento ao tamanho das porções,
pois a quantidade é tão importante
quanto a qualidade.
 Adicionar fibras, sementes, gorduras
de boa qualidade e proteínas nas preparações é uma excelente tática para
dar aquela segurada na elevação da
glicemia!
Exemplos de café da manhã
 Panqueca de banana (ovo + farelo de
aveia + banana amassada + canela
em pó)
 Ovos mexidos com sementes (chia,
abóbora, girassol) + 1 fatia de queijo
branco + 1 fatia de pão 100% integral
 Suco de frutas com 1 colher de semente de chia ou linhaça + 1 fatia de
pão integral + queijo branco
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Noticias EmDiabetes

Por Cris Dissat

Por Juliana Lessa

Diabetes nas Escolas

A

IDF (Federação Internacional de
Diabetes, em português) está coletando depoimentos para promover as ações
do Programa Kids and Diabetes in Schools.
Os requisitos para participação são:
crianças / adolescentes em idade escolar

Atlas IDF 10ª Edição

A

cada dois anos,
na ocasião do
Congresso Mundial
de Diabetes, é lançada uma nova
edição do Atlas da
IDF. Além de dados
atualizados sobre
o número de casos e o impacto
das complicações
do diabetes ao redor do mundo, o Atlas
avalia também a relação do aumento
nos casos de diagnósticos com a condição sócio-econômica e localização geográfica das pessoas com diabetes.
Para a elaboração da nova edição,
a Federação Internacional de Diabetes
está coletando dados de todos os países até o dia 31 de dezembro deste ano.
Para mais detalhes acerca das informações a serem enviadas acessem a página do Atlas IDF. Os dados devem ser
enviados para o email atlas@idf.org. 
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ou que foram diagnosticados em idade
escolar; pais crianças ou jovens em idades escolar que tenham diabetes; professores e funcionários de escolas.
Mais informações podem ser acessadas através deste link: Programa KiDS. 

Findiane Complicações
Crônicas

A

Dra. Érika Parente, que está fazendo uma série de trabalhos
na Finlândia, informou no fechamento desta edição que um dos
trabalho - Findiane - acabou de ser
publicado.
Trata-se de um grupo de estudos
em diabetes tipo 1, que avalia fatores de risco para complicações do
diabetes, tentando descobrir formas de evitar as complicações crônicas. Nesta publicação, de outubro
de 2020, foram estudadas diversas
variáveis, como as medidas antropométricas, poderiam estimar a
gordura visceral com diabetes tipo
1, com ou sem doença renal.
Os detalhes do estudo, assim
como um link para o conteúdo na
íntegra, estão no site da Revista
EmDiabetes 
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ADJ Diabetes Brasil e Educação

P

ara alertar as pessoas com diabetes e seus familiares a se cuidarem, a
ADJ Diabetes Brasil realizou no dia 14 de
novembro, o Conexão Diabetes, evento online sobre educação em diabetes.
Foi mais uma iniciativa gratuita da ADJ
Diabetes Brasil.
Foram palestras educativas e interativas sobre alimentação para crianças,

monitoramento de glicemia, retinopatia
diabética, catarata, como aplicar insulina, a importância da vacinação, tecnologias a favor do tratamento, a iniciativa Quem Vê Diabetes Vê Coração, como
contar os carboidratos, curso de uma receita saudável, direitos e deveres da pessoa com diabetes e como cada cidadão
pode realizar sua participação social. 

Cirurgia Bariátrica

P

articipamos de uma coletiva de
imprensa online para lançamento de dados e informações sobre a cirurgia bariátrica no Brasil, promovida
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCBM).
Segundo as informações na coletiva,
em 2019 foram realizados 68.530 procedimentos, – 7% a mais do que em 2018,
quando foram feitos 63.969 cirurgias. A
entidade mencionou a ampliação do
acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS e a
cirurgia metabólica pelos planos de saúde. A cirurgia metabólica – tratamento
regulamentado pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM) - está em consulta
pública na Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para obter a cobertura pelos planos de saúde.
Nosso questionamento foi quanto
ao conhecimento dos pacientes sobre
os cuidados e medicamentos que continuarão sendo utilizado após a cirurgia. Segundo Ricardo Cohen, “objetivo
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com a cirurgia é conseguir o controle
do diabetes, com ou sem medicação.
O que ocorre é q 70-80% dos pacientes
deixam de tomar medicamentos anti-diabetes e cerca de 90% deixa de tomar insulina. Especialmente, mesmo os
que precisem tomar medicações, serão
em doses menores. Mas a maioria fica
sem remédios”. 
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Enfermeira Brasileira
Premiada

A

D-Foot International, associação internacional voltada para prevenção e cuidados com o pé diabético,
promoveu um evento virtual e gratuito
Diabetic Food Awareness Week, de 8 a
14 de novembro. A ação é pela campanha do Dia Mundial do Diabetes, com o
apoio da SBEM Nacional.
A programação, tendo como representante a Dra. Hermelinda Pedrosa, presidente do Departamento de Diabetes
da SBEM, incluiu a premiação à enfermeira brasileira, Eliana Marques Gomes
da Silva – Regional Chair Nomination
Awards - pelo trabalho realizado na prevenção do pé diabético. A indicação foi
feita pela Dra. Hermelinda. 

Dia Mundial em Aracaju

P

or várias vezes estivemos em Aracaju
para acompanhar um das maiores corrida de rua do mundo pelo Dia
Mundial do Diabetes, organizada pelo
Dr. Raimundo Sotero. Mas esse ano, assim como todas as atividades foram necessárias adaptações.
A Caminhada do Dia Mundial –
Protegendo Nosso Futuro foi adiada e
para celebrar a data foi agendada para
o dia 21 de novembro, das 8 às 12 horas, o Webinário Novembro Azul 2020
pelo Youtube. O acesso pode ser feito
neste link 

Eventos Online

P

raticamente todos os debates médicos, promovidos por
Sociedades Científicas estão no formato online. A vantagem é que em
diversas situações estamos podendo
acompanhar debates importantes,
como foi o Congresso da Sociedade
de Cardiologia (em andamento no
dia do fechamento da revista de novembro) e um webinar internacional, promovido pela World Obesity
Federation. Este último com dados e
números da Covid-19 e obesidade,
os cuidados necessários para evitar
complicações crônicas e como estão
as pesquisas. 
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