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Não há momento
melhor para renovar as
esperanças. A batalha
foi e continua grande
contra a pandemia,
mas é a união que está
conseguindo mudar
muita coisa.
Um ensinamento para
recebermos 2021 com
um novo pensamento.
Saúde para todos!
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Acesse 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/
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Editorial

S

aúde para Todos! A chamada da
capa é realmente o desejo de todos nós e uma homenagem ao Dr.
Leão Zagury, um dos idealizadores desse projeto, que sempre assina suas mensagens com esse desejo.
Nem precisamos dizer que passar por
2020 foi um desafio, e que ainda não
acabou. Mas resistimos e tentamos ajudar a vocês - e a nós também - da melhor
forma que pudemos. Mantivemos vocês
informados com notícias sobre diabetes
e sobre a pandemia. Tentamos levar informação sem sensacionalismo e, assim,
acalmar com notícias boas.
Dividimos momentos especiais como
o Dia Mundial do Diabetes, que sempre
é nosso momento marcante do ano.
Como será o futuro? Não sabemos,
mas no que depender de nós será sempre de luta pela boa informação e pela
saúde.
Com tanta coisa que aconteceu em
2020, tomamos uma decisão que acreditamos que vão compreender. É hora de
dar um respiro e descansar um pouco.
Por isso, voltaremos em fevereiro com
novidades, novas ideias, colunas e sempre com informação segura. A cabeça
precisa de uma renovação de energia e
quando isso acontece a volta é sempre
a mil por hora.
E, lógico, queremos contar com vocês. Se tiverem ideias, assuntos que
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gostariam de ver aqui e histórias que
queiram contar saibam que o canal está
aberto para vocês.
E nesse período aproveitem para ler
ou reler matérias de todas as 44 edições
que estão disponíveis gratuitamente
para vocês. Pode ser baixando o PDF ou
lendo no celular ou computador.
Tenham um ótimo fim de ano, descansem também, fiquem seguros e
aguentem firme mais um pouco, porque temos a certeza: Vai passar, gente,
vai passar!
Equipe da Revista EmDiabetes
Cris, Celso, Claudia, Juliana, Geraldo, Ana Claudia

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

nº 44 - dezembro -2020 -

1

Noticias EmDiabetes

Por Cris Dissat

Obesidade e Covid-19

A

obesidade tem uma ligação forte
com o diabetes e diversas complicações, por isso, especialistas procuram
alertar para a importância da alimentação saudável e manutenção do peso.
Muitos casos de diabetes
tipo 2 são decorrentes, entre
outros pontos, do descontrole da balança.
Em época de pandemia,
o cuidado se tornou maior.
O Dr. Márcio Mancini, endocrinologista membro
da diretoria da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia

e Metabologia e do Hospital das Clínicas
da USP, reforça o alerta. Segundo o especialista 50% das internações graves por
Covid-19 são de pessoas obesas.
Os números oficiais não mostram a
realidade do problema. “Temos subnotificação de obesidade na pandemia.
Muitos médicos que não são da área só
colocam o código de obesidade – tanto
na alta quanto em óbito – se o paciente tiver mais de 150 quilos”, comentou o
endocrinologista.
Ele explica que pessoas com mais de
90 quilos ou IMC superior a 30 são consideradas pessoas obesas. 

Digitalização, Atendimento Online, IA

D

e repente uma série de terminologias digitais passou a fazer parte do
dia a dia de milhões de pessoas. É uma
das heranças da pandemia. Mas vale
lembrar que nada disso é novo. Em diversos países, a telemedicina é rotina de
pacientes e profissionais de
saúde. Segundo o Dr. Jamil
Cade, médico da W3.Care,
que atua no mercado brasileiro, o aumento do uso das
plataformas digitais é uma realidade e vem aumentando
cada vez mais no país.
Pa r a o m é d i c o, a
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teleconsulta não vai cair em desuso após
o fim da pandemia. “O atendimento online otimiza o tempo do paciente e do
profissional, sendo realizado de forma
assertiva e com a mesma segurança de
uma consulta presencial.”
Se você tem dúvidas sobre tantos
nomes e terminologia novas não deixe
de conversar com seu médico ou com
quem entende mais da área. Não fique
com receio de perguntar sobre qual a
melhor forma de dar continuidade a
muitas novidades depois que a pandemia passar. 
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Tecnologia e Diabetes

A

tecnologia que já fazia parte do dia
a dia de quem tem diabetes, ganha
mais força e entra em debates em diversos congressos na área médica. O tema
“Endocrinologia na Era da Inteligência
Artificial”, por exemplo, foi tema de um
workshop do e-CBEM 2020, Congresso
da SBEM, que aconteceu de 28 de novembro a 5 de dezembro.
Na mesa debatedora – evento voltado aos médicos - a Dra. Maria Cristiane
Barbosa Galvão falou sobre o acesso à informação por meio das tecnologias digitais e seu impacto na população, lembrando que no Brasil são cerca de 212
milhões de habitantes e deles 120 milhões estão conectados à internet por
meio do celular. Ela lembrou, entretanto, que 70% da população brasileira
têm dificuldades em entender as novas

ferramentas, principalmente quando
está ligada à área de saúde.
O Dr. Márcio Krakauer, endocrinologista que atua há muito tempo na área,
inclusive na organização de atividades da
SBD e responsável pelo Departamento
de Novas Tecnologias da Sociedade, afirmou que profissionais de saúde também
precisam estar preparados.
O médico citou a importância da
modalidade de atendimento, principalmente durante a pandemia de
Covid-19. “De 17 de março a 31 de maio
– o Departamento de Endocrinologia
do Phoenix Children´s Hospital atendeu
4.400 pacientes por meio de consultas
de telemedicina – 86% do total de visitas - as presenciais representaram apenas 14% das consultas, afirmou o Dr.
Krakauer. 

Diretrizes - Pé Diabético

A

Tradução Brasileira das Diretrizes
IWGDF - International Working Group
on the Diabetic Foot – foi lançada durante o Congresso da SBEM Nacional no início deste mês. O material é destinado
aos profissionais de saúde e o download foi disponibilizado gratuitamente no
site da Sociedade.
A informação foi dada pela Dra.
Hermelinda Pedrosa, presidente do
Departamento de Diabetes da SBEM.
Além do documento, outras informações foram disponibilizadas para reforçar
a importância do cuidado com o tratamento e cuidados com o Pé Diabético
e publicados nas redes sociais da SBEM
Nacional. “O material teve o aval da
Comissão de Comunicação Social e
da presidência da SBEM e o compromisso de formalizar disponibilidade da
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Tradução das Diretrizes-IWGDF para o
Brasil”, explicou a endocrinologista que
também foi presidente da Sociedade
Brasileira de Diabetes.
O trabalho contou com a importante contribuição multidisciplinar de
especialistas e profissionais de saúde, membros da
SBEM e do D-Foot
no Brasil, no processo de revisão
técnico-científica.
Este é o link
do conteúdo está
disponível no site
para download. 
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Use Máscara

N

ão resta dúvida que o uso da máscara é essencial para redução da
transmissão da Covid-19, mas na ciência é preciso que tudo esteja baseado
em evidências científicas e muita pesquisa. Recentemente a Mayo Clinic confirmou o papel crucial das máscaras na
prevenção da pandemia.
Segundo a Mayo Clinic, os novos dados e ainda não publicados mostram
que a separação física reduz a exposição
a gotículas respiratórias e que um metro
ajuda, mas dois metros de separação reduzem a contagem de partículas a quase níveis base de referência. “Esses achados apoiam fortemente o valor protetor
e a eficácia do amplo uso da máscara e
do distanciamento social para ajudar a
parar a disseminação do vírus”, afirmam
os pesquisadores. No link Covid-19 – o
resumo do trabalho.
“Esse foi um estudo experimental no
qual simulamos a produção de gotículas respiratórias usando manequins que
estavam usando máscara e outros que
não estavam e medimos a disseminação
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dessas gotículas em várias distâncias,” diz
o Dr. Elie Berbari, diretor do departamento de doenças infecciosas da Mayo Clinic
em Rochester, Minnesota.
Os pesquisadores mediram quão
eficazmente as máscaras bloquearam
as partículas em aerossol de uma fonte com máscara, simulando um indivíduo infectado com a Covid-19, e simularam o risco de um indivíduo contrair a
Covid-19 fazendo uso da máscara.
Eles explicam que a medida mais importante para reduzir o risco de exposição à Covid-19 é usar a máscara. No vídeo – link nesta nota - mostra que os
pesquisadores testaram e confirmaram
que ambas as máscaras cirúrgicas descartáveis e as máscaras de pano com camada dupla são eficazes em reduzir a
transmissão por gotículas. Não foram encontradas diferenças e elas bloqueiam
igualmente as partículas em aerossol
emitidas.
Confira a análise no vídeo – link do
experimento no Youtube. 
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Natal Solidário
em Sergipe

A

ASPAD - Associação de Proteção
ao Diabético realiza no dia 17 de
dezembro, às 20 horas, uma live solidária, organizada com a participação do
Dr. Raimundo Sotero e o Dr. Azulzinho
(palhaço/palestrante: Educação e prevenção do Diabetes).
Para não perderem é só ativar o
alerta no link do Youtube 

Obesidade,
Diabetes e Doenças
Cardiovasculares

Q

ual a relação entre a obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares? Esse foi o tema da live
realizada na Fanpage da jornalista
Vanessa Pirolo no início de dezembro. O conteúdo está disponível
para quem não acompanhou. Junto
com Vanessa, participaram do debate a jornalista Bia Libonati, que
tem diabetes tipo 2, e o Dr. Rodrigo
Nunes Lamounier, endocrinologista
e professor adjunto da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG).
Acesse para assistir. 

Índice

Capa

Plano de Imunização Brasileiro

G

ostaríamos muito de poder dar essa notícia de
uma forma clara e com muitas esperanças para
2021, mas ainda não é possível. As informações não
estão alinhadas pelos órgãos do governo que deveriam tomar decisões importantes. Resta esperar, continuar nos protegendo com distanciamento, máscara e todos os cuidados, enquanto aguardamos por
dias melhores.
Esperamos poder divulgar na próxima edição uma
notícia boa sobre a Vacinação contra Covid-19.
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Com a Palavra...
Dra. Claudia Pieper

Por Dra. Claudia Pieper

Esperanças para o
Tratamento
do Diabetes tipo 1

D

urante este ano de 2020, foram
muito os desafios no enfrentamento do novo Coronavírus e
muitas as expectativas para o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a
Covid-19. Agora estamos todos aguardando a aprovação e registro pelos órgãos competentes para que a vacinação seja iniciada.
Terminamos este ano com uma notícia que traz esperanças, e que abre uma
janela de possibilidades para muitos que
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foram diagnosticados com diabetes
tipo 1.
Os cientistas de um centro de pesquisa norte americano conhecido pelo
nome de City of Hope, estão cadastrando pessoas para um ensaio experimental de vacinas para o diabetes tipo 1 (fase
1). Esta vacina experimental é a primeira desenvolvida com estas características para o diabetes tipo 1 a ser testada nos Estados Unidos e que mostrou
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Este pode ser um momento muito
especial para os cientistas e para
as pessoas com diabetes tipo 1.

resultados positivos em um estudo inicial na Holanda. É conhecida como vacina PIpepTolDC, a vacina “inversa”. Uma
vacina inversa tem como objetivo interromper certas respostas imunológicas
específicas, em vez de ativá-las, como é
feito, por exemplo, pelas vacinas contra
a gripe e Covid-19 atualmente em teste.
A vacina experimental será desenvolvida usando um tipo específico de célula imunológica do próprio paciente. Em
um laboratório do Instituto City of Hope,
essas células serão cultivadas e carregadas com vitamina D3 e também com um
fragmento de pró-insulina, para ajudar a
“treinar” o sistema imunológico para reduzir o processo de inflamação. Os pacientes receberão suas células imunes
modificadas por meio de duas injeções,
com um mês de intervalo.
Atualmente não há imunoterapia
aprovada para pacientes com diabetes
tipo 1. O teste visa envolver o sistema
imunológico de uma pessoa, em vez de
suprimi-lo, e tentar impedi-lo de atacar
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as células produtoras de insulina. A vacina também pode ter o efeito positivo de
prevenir complicações crônicas do diabetes, como a retinopatia e a neuropatia.
Este pode ser um momento muito especial para os cientistas e para as
pessoas com diabetes tipo 1. Ao invés
de apenas tratar os sintomas, poderá ser possível realmente tentar parar a
doença.
Embora o ensaio clínico esteja agora aberto, e recrutando pacientes com
diabetes tipo 1 entre 18 e 45 anos que
foram diagnosticados nos últimos quatro anos, devido à pandemia Covid-19,
os pacientes não poderão receber a
vacina até que a pandemia esteja sob
controle. Nesse ínterim, os pacientes
serão selecionados para elegibilidade
ao ensaio.
Vamos aguardar os resultados desta pesquisa que está se iniciando nos
Estados Unidos, no Instituto City of Hope
e ter esperanças de um amanhã muito
melhor para as pessoas com diabetes. 
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Dicas
Especiais
da Nutri
para as
Festas de
Final de Ano
Por Nut. Ana
Claudia Lazuroz

8 - dezembro -2020 nº 44

C

hegou a época gostosa do ano!!
Reunir a família e os amigos para
confraternizar é o que mais gostaríamos, mas lembrando que precisamos ter muito cuidado e evitar grandes
aglomerações.
O outro desafio são as comidas saborosas e as ceias que geram muita preocupação quando o assunto é saúde e
emagrecimento. É neste momento que
precisamos nos organizar para não perde a linha e manter o “equilíbrio”, uma
vez que os exageros podem comprometer nossos resultados, e até mesmo

prejudicar a saúde.
E quando falamos em equilíbrio, inclui nossas escolhas no preparo e no
consumo. O ideal é evitar preparações
com alta densidade calórica, muito açúcar, gorduras e o excesso de bebidas
alcóolicas.
Vamos a algumas dicas da nutri, que
podem ajudar a organizar uma mesa
leve e saborosa:
 Abuse das saladas!! Montar um prato bem colorido, acrescentado frutas frescas, oleaginosas e sementes é uma boa pedida. É por ele que
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devemos começar, devido à grande quantidade de fibras que pode
nos proporcionar mais saciedade.
Acrescente molhos bem naturais,
usando azeite, limão, ervas, iogurte
natural, mostarda.
 As frutas secas são bem vindas e podem compor a ceia, mas por concentrarem uma quantidade maior
de açúcar, prefira as frutas frescas da
estação.
 As oleaginosas também são ótimas
opções e que cabem muito bem
na ceia, pois contém muitas fibras
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e gorduras poli-insaturadas e monoinsaturadas, antioxidantes e proteínas, o que nos proporcionam muita saciedade, se consumidas com
moderação!
 Escolha as proteínas mais leves e com
menos gorduras, sempre assadas, e
se for acrescentar caldas ou molhos,
prefira à base de frutas.
 Na hora do arroz, prefira o integral
que além de ser mais ricos em fibras,
o que melhora nossa saúde intestinal,
proporciona mais saciedade, e possui
uma grande quantidade de vitaminas
e minerais.
 E as bebidas alcóolicas que são indispensáveis para muitas pessoas?!
A dica é consumir o mínimo possível, manter uma boa hidratação durante o dia, também durante o consumo, é fundamental.
 E para aqueles que não ficam sem
um docinho!! A dica é consumi-los
por último, pois depois de estarem
bem saciados, a chance de exagerar
nos doces é bem menor, não é mesmo. Degustar, com moderação!!
Ah e nada de ficar o dia todo na véspera sem se alimentar, para comer tudo
que tem direito à noite. O ideal é manter uma boa rotina alimentar, uma boa
hidratação e a prática de atividades físicas durante todo esse período, e tentar
não sair muito da rotina, isso que chamamos de equilíbrio!
Lembrando que o Natal acontece somente uma vez por ano, e que este em
especial, devido a tudo que estamos vivendo, tenha um sabor único e que seja
muito valorizado ao lado daqueles que
amamos.
Então, que seja leve, cheio de amor,
paz, equilíbrio, saúde e moderação!!! 
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