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Notícias sobre diabetes, fontes, 
agências de checagem.  

Fique atento



Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper

O Aprendizado de Computadores 
pode ajudar no diagnóstico 
precoce de Diabetes Tipo 2

O diabetes é uma das doenças 
não transmissíveis mais pre-

valentes em todo o mundo, com 
uma projeção de que pode afetar 
552 milhões de pessoas até o ano 2030.  A maioria das 
tentativas de conter seu crescimento concentra-se prin-
cipalmente em intervenções no estilo de vida para re-
tardar ou interromper o início do diabetes tipo 2 (DM2).

Uma recente pesquisa publicada na Revista PLoS One, 
mostrou que o aprendizado realizado por computadores 
poderia rastrear de maneira mais efetiva o início do dia-
betes tipo 2.

As ferramentas de rastreamento e diagnóstico, atual-
mente em prática, não incluem fatores modificáveis, como 
ingestão alimentar e medidas antropométricas, como peso 
e altura, por exemplo 

No entanto, estes são indicadores de risco relativo de 
um indivíduo desenvolver o DM2.

Investigadores da Universidade de Monash, na Austrália, 
conseguiram determinar a prevalência de diabetes tipo 2 
ainda não diagnosticado em 5,26% , utilizando a aprendi-
zagem de computadores para analisar marcadores modi-
ficáveis   não incluídos nas diretrizes de triagem atuais. Isso 
equivale a até 29 milhões de pessoas em todo o mundo 
com DM2 não diagnosticado até o ano de 2030.

Entendam sobre a questão com mais detalhes no site 
da EmDiabetes. •

Por Claudia 
Pieper
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https://emdiabetes.com.br/inteligencia-artificial-e-diagnostico-do-diabetes-tipo-2/
https://emdiabetes.com.br/inteligencia-artificial-e-diagnostico-do-diabetes-tipo-2/


Por Cristina
Dissat

 
 

Notícias 
EmDiabetes 

3 - junho - 2021 • nº 49

Se a divulgação de notícias na área de saúde sempre 
foram importantes, isso só foi reforçado no período 

da pandemia, mas queremos chamar a atenção de vo-
cês para uma questão muito importante que são as fon-
tes corretas e as informações corretas. 

Por isso, uma das reportagens da coluna, que está no 
site, fala sobre as agências de checagem, os robôs nas re-
des sociais que identificam outros robôs que disseminam 
informações falsas nas redes e alguns detalhes que vocês 
devem observar com atenção para não serem enganados. 

E orientar os jornalistas também é importante e vamos 
participar de mais um encontro da ADJ Diabetes Brasil so-
bre diabetes. Além disso, avaliamos o relatório que pro-
põe a tributação de bebidas adoçadas no Brasil, recém 
proposto pela Organização Panamericana de Saúde. 

Ainda acessando a área de Notícias, vocês podem 
acompanhar o que está acontecendo na área, lembran-
do que sempre, sempre mesmo, nossas apurações têm o 
cuidado de conferir nas fontes mais seguras na área. 

Acesse o site.

https://emdiabetes.com.br/category/blog/pilulas-emdiabetes/


Convidado EmDiabetes 

De Jornalista para Jornalista

Ela está sempre divulgando e trabalhando na área de 
advocacy em diabetes. Mas quem é Vanessa Pirolo? 
No nosso bate papo deste mês, a jornalista Vanessa 

conta como o diabetes e o jornalismo entraram na vida 
dela, os desafios do trabalho na divulgação de um assun-
to que ainda provoca tantas dúvidas. 

Ela fala sobre o trabalho na ADJ Diabetes Brasil, dá su-
gestões para jornalistas e lembra que a vida mudou com-
pletamente depois do diagnóstico do diabetes. “Muitas 
portas se abriram depois de saber que tinha diabetes, ain-
da na Faculadade. Queria fazer algo que pudesse ajudar. 
Uma transformação que foi acontecendo aos poucos”.

Acesse no site 

Por Cristina
Dissat

 
 

Vanessa Pirolo
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https://emdiabetes.com.br/eu-meu-filho-o-diabetes-e-a-pandemia/
https://youtu.be/-xT0BiUtB48


Por Trás da Notícia – ICDM 

Por Cristina
Dissat

 
 

O que será essa sigla? Um novo exame para quem tem 
diabetes? Ou será um equipamento para monitori-

zação da glicemia? Nada disso, mas a sigla tem uma his-
tória educativa na área de diabetes. 

ICDM era a sigla de um Comitê - o International 
Committee of Diabetes Magazine,  da International Diabetes 
Federation (IDF), que durou pelo menos uns seis anos den-
tro da estrutura da entidade. 

O objetivo do grupo era ajudar jornalistas e profissio-
nais de saúde a divulgar informação sobre diabetes da 
forma correta, além de encontrar alternativas para a ma-
nutenção e desenvolvimento de veículos de comunica-
ção na área. Durante o período que o Comitê existiu, a IDF 
realizou reuniões e passava muito conteúdo para auxiliar 
dezenas de pessoas. Talvez, se tivesse ocorrido recente-
mente poderíamos chamar os integrantes do grupo de 
Influenciadores Digitais, mas, naquela época, essa termi-
nologia não existia.  Acesse o site. •
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https://emdiabetes.com.br/por-tras-da-noticia-congresso-da-idf-2017/
https://emdiabetes.com.br/por-tras-da-noticia-icdm/


Por Nut. Ana  
Claudia Lazuroz

A obesidade infantil é um dos problemas de saúde pú-
blica que mais preocupa atualmente. Segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) cerca de 45 milhões de 
crianças no mundo abaixo de 5 anos estão com obesi-
dade, e a estimativa é que se nada for feito, até 2025 te-
remos cerca de 75 milhões de crianças com obesidade.

O fato é que a obesidade infantil é uma porta aber-
ta para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas 
não transmissíveis, e o Diabetes Mellitus está entre elas.

E as medidas de prevenção são necessárias, respeitan-
do fatores culturais, econômicos e sociais. Porém, diante 
do cenário atual, onde as crianças estão passando mais 
tempo em casa, com uma proximidade maior das telas 
de computadores e celulares, menor prática de atividades 
físicas e atividades ao ar livre. O estímulo à atividade físi-
ca e à alimentação de qualidade se torna um grande de-
safio para as famílias, mas é importante saber que as me-
lhores oportunidades de aprendizado vem do ambiente 
familiar. 

Então de maneira prática, de que maneira podemos 
ajudar nossas crianças a melhorar o estilo de vida?

Vejam várias sugestões na coluna de Nutrição no site 
da Revista EmDiabetes.•

Obesidade Infantil e 
Diabetes
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https://emdiabetes.com.br/obesidade-infantil-e-diabetes/
https://emdiabetes.com.br/obesidade-infantil-e-diabetes/


Fotografia  
EmDiabetes 

Nos últimos anos, as viagens para fora do Brasil aca-
baram sendo definidas pelas coberturas dos con-

gressos na área de saúde. Entre os pontos muito interes-
santes dessa ligação é associar uma cobertura sempre 
diferente com o aprendizado da cultura local. 

Nos congressos, sempre existem brechas para enten-
der como é a vida da cidade e das pessoas. Isso porque 
além de olhar as ruas e locais típicos, também observa-
mos o comportamento das pessoas circulando nos cor-
redores dos Centros de Convenções, suas roupas, seus es-
tilos de falar ou de se participar. Até o encantamento nos 
olhares com o local é peculiar.

Imaginem, então, quando isso acontece em uma ci-
dade como Paris. Nosso ritmo de trabalho, eu e a repór-
ter Cris Dissat (que é minha esposa), era sair pelas ruas da 
capital francesa, depois de um dia inteiro de cobertura do 
Congresso Mundial da International Diabetes Federation 
em 2003, em Paris. 

Podem ter certeza que esse planejamento se refle-
te no trabalho, porque uma cabeça que se recicla diaria-
mente com cultura, apresenta resultados ainda melhores 
e especiais. Se você fizer uma cobertura, pegue seu celu-
lar ou uma câmera e aproveite os ângulos, cliques e olha-
res diferentes. •  Veja no site

Por Celso Pupo 
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https://emdiabetes.com.br/fotografia-em-diabetes-acampamento/
https://emdiabetes.com.br/fotografia-em-diabetes-acampamento/
https://emdiabetes.com.br/fotografia-e-diabetes-paris/
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https://emdiabetes.com.br/category/blog/pilulas-emdiabetes/


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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