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Um ano de Pandemia

Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper

Riscos
Relacionados
à Ingestão
da Carne
Por Claudia
Pieper

C

omer carne regularmente aumenta o risco de uma
pessoa desenvolver doenças cardíacas, diabetes,
pneumonia e outras doenças graves, descobriu um estudo recente.
Pesquisadores da Universidade de Oxford descobriram que o consumo de carnes vermelhas, processadas,
e de aves, como frango e peru, sozinhos ou juntos, pelo
menos três vezes por semana, estava associado a um risco maior de nove doenças diferentes.
Essas descobertas são as primeiras a avaliar se o consumo de carne está relacionado a alguma das doenças
não cancerosas que, mais comumente, levam as pessoas
a serem hospitalizadas no Reino Unido. Os resultados publicados na revista BMC (BioMed Central) Medicine foram
baseados na análise dos registros de saúde de 474.985
britânicos de meia-idade. Os pesquisadores examinaram
detalhes fornecidos sobre suas dietas, com informações
de seus registros médicos sobre internações hospitalares, e também dados de mortalidade por uma média de
oito anos.
Leia Mais •
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Um Ano de Pandemia
de Covid-19

Por Cristina
Dissat

Q

uando estávamos trabalhando no fechamento da
edição de março de 2020, tivemos que mudar os rumos, a manchete e parte do conteúdo. A pandemia se
instalava e não havia como não trazer o assunto para o
destaque.
Naquele formato anterior, o nosso editorial lembrava:
Quando era só uma possibilidade de chegar em terras tupiniquins, o tal do novo Coronavirus já causava apreensão. Agora, com o status de pandemia declarado, o medo
toma conta de quem não tem informações adequadas.
Para ajudar a desvendar esse mistério e trazer tranquilidade para vocês, trazemos um panorama do Covid-19, esclarecido sobre sintomas, cuidados para prevenção e como
este vírus pode afetar pessoas com diabetes.
E assim seguimos, ao longo de um ano, com informações e vivências que pudessem trazer um pouco mais de
tranquilidade, enquanto a situação não melhorava.
Veja no site como você pode ajudar a combater a desinformação. •
Revista de março de 2020 •
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Convidado EmDiabetes

A Vida e Cuidado com quem
Tem Diabetes

Dr. Raimundo Sotero

O

Dr. Raimundo Sotero de Menezes Filho nasceu em 15
de agosto de 1950, na maternidade Francino Melo,
pelas mãos do médico Carlos Melo, em Aracaju (SE).
Sempre o conhecemos como um médico muito envolvido com o tratamento do diabetes, reforçando a importância da educação e responsável por umas das maiores manifestações de rua do mundo, pelo Dia Mundial
do Diabetes – a Caminhada pelo Diabetes.
Sabemos o quanto foi difícil para ele nesse período de
pandemia, cuidando dos pacientes e encontrando espaço para tentar cuidar um pouco de si também. Pensando
nesse lado humano, convidamos o Dr. Sotero para dividir
um pouco de sua visão sobre a educação em diabetes e
a realidade do dia a dia.
No artigo, ele reforça a mensagem: ‘’O diabético que
mais e melhor vive. É o que mais conhece o seu problema. Tem mais confiança em si mesmo. E maior prazer de
viver.’’ •
Leia Mais •
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Por Trás da Notícia:
Zico e o Diabetes

V

ocês já devem ter visto algumas vezes o apoio de
Zico ao Dia Mundial do Diabetes. Mas vocês sabem
como isso começou? Esse é o tema de Por Trás da Notícia
de março.
Lógico que essa matéria em março não foi aleatória.
Escolhemos este mês porque é aniversário do Galinho
e, já em alguns anos, de alguma forma comemoramos a
data com ele. Toda essa aproximação começou por causa
do Blog Fim de Jogo. No caso da campanha do diabetes,
contamos com um apoio de duas grandes amigas, também na área de esporte: Renata Graciano e Jussara Ajax.
Depois de 2015, foi em 2017 que o encontro aconteceu com a equipe da EmDiabetes. Foi especial demais.
Conversou com todos, queria entender mais sobre o
diabetes e como estávamos naquele projeto. Lembro que
logo após, em uma coletiva no Maracanã, ele me chamou
para perguntar: Como estão os meninos?
Talvez, ele não tenha noção do significado daquele
encontro para todos nós.
Leia mais
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Alimentação em Tempo de
Covid-19

Por Nut. Ana
Claudia Lazuroz

E

m tempos Covid19 é necessário reforçar alguns aspectos importantes sobre a prevenção e cuidados
que devemos adotar em prol da nossa saúde e dos nossos familiares.
Foi pensando nesses cuidados que a nutricionista Ana
Claudia Lazuroz, colaboradora da Revista EmDiabetes, separou algumas dicas fundamentais para que vocês continuem se cuidando.
A Nut. Ana Claudia atua em consultório desde 2018 no
atendimento à pacientes clínicos, que buscam melhorar
a saúde, qualidade de vida, desenvolver bons hábitos alimentares e emagrecimento. É formada pela Universidade
IBMR 2018, pós-graduanda em nutrição Materno Infantil
pela Fapes Saúde e membro da Abranmi - ABRANMI –
Associação Brasileira de Nutrição Materno Infantil nasceu
como uma entidade de representação dos diversos profissionais que atuam na área saúde da mulher, da gestante, da criança e do adolescente.
Lista de compras, opção de alimentos e os cuidados
na hora de fazer as compras estão na lista de sugestões,
no site da Revista EmDiabetes. •
Leia mais
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Fotografia EmDiabetes

Por Celso Pupo

Zico no CFZ

A

o longo dos anos, já passei por muitos desafios, e fico
feliz em já ter fotografado muito por vários lugares e
pessoas, do Papa à Shakira, passando pelo Messi e presidentes da República. Mas sempre tem uma ansiedade
quando o clique é algo mais pessoal e intimista, criando um clima diferente entre o fotógrafo e o fotografado.
Assim foram os dois encontros com Zico, que sempre
nos recebeu com uma atenção pra lá de especial. Vamos
combinar que não é algo tão comum assim, em se tratamento de celebridades. Com essa informalidade, que ele
criou, as fotos saem mais espontâneas, onde o entrosamento com a equipe da Revista saiu ainda melhor. Lógico
que tirei uma casquinha e ganhei uma foto também, afinal... é o Zico. •
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Site - www.emdiabetes.com.br
Twitter - @rev_emdiabetes
Instagram - @emdiabetes
Facebook - @revistaemdiabetes
Youtube - @revistaemdiabetes

Email - contato@emdiabetes.com.br
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