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O Dia Mundial de Alerta para Transtornos Alimentares é 
um movimento popular, desenvolvido para e por pes-

soas afetadas por um transtorno alimentar (TA), suas famí-
lias e os profissionais médicos e de saúde que os apoiam. 

Os TAs mais conhecidos são a Anorexia Nervosa, a 
Bulimia Nervosa e o Transtorno da Compulsão Alimentar. 

Os transtornos alimentares afetam cerca 70 milhões de 
pessoas em todo o mundo, e têm a maior taxa de morta-
lidade por qualquer doença mental, embora muitas pes-
soas não recebam tratamento.

Através da união de ativistas em todo o mundo, o ob-
jetivo é expandir a consciência global dos transtornos 
alimentares como doenças tratáveis e geneticamente li-
gadas que podem afetar qualquer pessoa.  É muito seme-
lhante ao que ocorre com o diabetes, que pode atingir 
qualquer faixa de idade, sexo, raça ou cor, sem distinção.  

É importante lembrar também que jovens e adoles-
centes com diabetes tipo 1 têm duas vezes a três vezes 
mais chances de desenvolverem um transtorno alimen-
tar. Neste caso, o mais frequente é conhecido como dia-
bulimia, onde existe a omissão (pular ou deixar de tomar) 
da dose de insulina com o objetivo de perder peso. •
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Notícias 
EmDiabetes 

Um mês cheio de inovação e informação. Só o SITEC - 
Simpósio Internacional de Tecnologia em Diabetes já 

rendeu muitas matérias, que vão desde os novos equi-
pamentos de monitoramento da glicemia, agora para 
diabetes tipo 2, até coworking de consultórios médicos.

Tivemos mais. O Dia das Mães trouxe reflexões e resul-
tados de pesquisas, com ação apoiada pela ADJ Brasil.  A 
Associação também realizou uma pesquisa inédita sobre 
diabetes e covid-19 com 35 associações brasileiras de pa-
cientes com diabetes. 

Também envolvendo associações de pacientes - ADJ e 
ANAD - e a Novo Nordisk, além de contar com o apoio da 
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) lança-
ram uma campanha Caneta da Saúde. 

Ainda temos as últimas informações do Congresso 
Mundial da IDF que será online e notícias do ATTD 2021, 
além de lançamentos de produtos e atividades online. 

Só escolher e saber detalhes das notícias na área de 
diabetes que estão no nosso site. 

Só acessar o site na área de Notícias EmDiabetes, para 
ficar atualizado. •
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Convidado EmDiabetes 

Família, Diabetes 
e Tecnologia

Pablo Silva

Estávamos acompanhando o SITEC 2021 online, quan-
do foram anunciados os vencedores do Diabetes 

Innovation Challenge, votação popular. Foi com a maior 
alegria que descobrimos que Pablo Silva, do Blog Eu a 
Beth, tinha vencido. 

Só que na verdade, além do blog, Pablo também fez 
parte do projeto inicial da Revista EmDiabetes durante 
bastante tempo. Depois seguiu seus projetos, mas a ami-
zade continuou com todos nós. 

Não poderia ter sido mais perfeito. Ele é o nosso con-
vidado do mês, para contar sobre seu envolvimento com 
a tecnologia e o diabetes e sobre o projeto vencedor, o 
iClicho. Vejam esse bate papo - dessa vez em vídeo - onde 
ele também fala sobre um dos seus projetos de vida mais 
importante: ser pai. 

Acesse no site •
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Por Trás da Notícia: 

Por Cristina
Dissat

 
 

A edição de maio teve várias abordagens sobre um 
tema que, cada vez mais, faz parte da rotina de todo 

mundo: a tecnologia. 
O tratamento do diabetes e o monitoramento têm 

evoluído a uma velocidade imensa e, por isso, debater 
sobre o assunto é tão fundamental. O SITEC  - Simpósio 
Internacional de Tecnologias em Diabetes - esse ano acon-
teceu online, em função da pandemia, e com muito su-
cesso de público, palestras, ambientes, premiações etc

Como isso começou? A ideia inicial de um debate en-
volvendo tecnologia e diabetes foi trazida pelo Dr. Walter 
Miniccuci, quando foi presidente da Sociedade Brasileira 
de Diabetes (2014-2015). 

Veja um pouco dessa trajetória no site. •
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Já que maio é o mês das mães, que tal falarmos um 
pouco para as futuras mamães?
Uma das fases mais deliciosas da vida da mulher é o 

período gestacional. É também uma fase que requer mui-
tos cuidados e atenção à saúde da mamãe e do bebê. 
Neste período uma das complicações metabólicas mais 
comuns é o diabetes mellitus gestacional (DMG), que se 
caracteriza pela intolerância à glicose, que tem início ou 
é diagnosticada na gestação.

Principais fatores de risco:

Idade materna avançada, história prévia de DG, dia-
betes na família, com parentesco de primeiro grau, obe-
sidade ou grande aumento de peso durante a gestação, 
Síndrome de Ovários Policísticos (SOP), uso de drogas hi-
perglicemiantes, alterações nos valores de colesterol, al-
teração na pressão arterial. •

Veja no site.

Por Nut. Ana  
Claudia Lazuroz

Nutrição no Diabetes  
Mellitus Gestacional
Nutrição no Diabetes  
Mellitus Gestacional
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Fotografia  
EmDiabetes 

São muitos congressos na área de diabetes que acon-
tecem ao longo do ano. Cada um tem uma particula-

ridade, e só estando presente, andando por salas e cor-
redores que conseguimos observar rotinas diferentes. 

Imaginem esse tempo todo, só acompanhando o mun-
do dos congressos pela tela do computador? Mas é ter pa-
ciência porque vai passar em breve. Enquanto isso, vamos 
lembrando de momentos e cliques que marcaram algumas 
coberturas. Uma delas foi durante o Congresso Mundial 
da International Diabetes Federation 2006, na Cidade do 
Cabo (África do Sul). 

O que chamou a atenção foi a diversidade de povos 
andando pelos corredores do Centro de Convenções. 
Culturas que ficam nítidas nas roupas e nos detalhes. 

No site, separei alguns registros de expressões e uma 
verdadeira Torre de Babel no Congresso. •  Veja no site

Por Celso Pupo 
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ww

Revista EmDiabetes

• Site - www.emdiabetes.com.br
• Twitter - @rev_emdiabetes 
• Instagram - @emdiabetes 
• Facebook - @revistaemdiabetes 
• Youtube - @revistaemdiabetes 

Email - contato@emdiabetes.com.br
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