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2021: Capsulin, a
Primeira Insulina Oral

Por Claudia
Pieper

N

o ano de comemoração do centenário da descoberta da insulina feita por dois conhecidos pesquisadores canadenses, Banting e Best (1921), foi apresentado no Congresso da Associação Americana de Diabetes
(ADA virtual – 10 a 13/06) uma novidade que, provavelmente, deixará o mundo com um novo motivo para
comemorar.
A Diabetetology Ltd, uma empresa britânica, anunciou que sua insulina oral, Capsulin, completou uma importante fase de estudo de pesquisa com pacientes diabéticos tipo 2 recém diagnosticados.
A pesquisa apresentada mostrou que a formulação
oral de insulina pode alcançar mudanças estatisticamente significativas em vários parâmetros.
A dose alvo, de apenas 150 UI (5 mg) por cápsula, foi
capaz de reduzir a HbA1c (hemoglobina glicada), e a glicose no sangue em jejum, além dos triglicerídeos, para
os parâmetros recomendados, num período de apenas
12 semanas de tratamento sem nenhum ganho de peso
corporal.
Vejam os dados da pesquisa na matéria completa no
site da EmDiabetes. •
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Por Cristina
Dissat

T

Notícias
EmDiabetes

odos os anos, novembro é o mês que tem o maior
número de notícias, tanto em relação a novidades no
tratamento, passando por números do diabetes, ações e
por aí vai, mas acho que o mês de julho de 2021 vai fazer frente, e por um bom motivo.
E como as coincidências nunca são por acaso, no mês
que a insulina completa 100 anos de descoberta, estamos
na edição de número 50 da nossa revista, feita no amor,
na raça e na coragem. Em função deste momento, este
mês teremos várias matérias entrando não só uma vez no
mês, como sempre temos feito, porque o dia 27 de julho
merece um tratamento pra lá de especial de todos nós.
Além disso, é o mês das Olimpíadas de Tokyo, com
o tema diabetes ocupando as notícias que vêm de longe. Acabou? Longe disso. Teve o Congresso da American
Diabetes Association, evento da ADJ Brasil, protocolos, documentos sobre vacinação e uma luz no fim do túnel com
- mesmo que lenta - a evolução da vacinação.
Se está lendo essa edição compacta, com certeza vai
adorar o que separamos para vocês no site.
Notícias EmDiabetes uma categoria em dia com o que
acontece na área de diabetes. •
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100 Anos da Insulina

Por Cristina
Dissat

U

ma data como essa não está passando despercebida. O mundo inteiro está trabalhando para divulgar a
importância da ciência. São depoimentos, histórias, novas descobertas que precisam ser compartilhadas.
A história dos pesquisadores Fredering Banting e
Charles Best vão ocupar as notícias pelo mundo inteiro.
Estamos acompanhando podcasts, matérias, documentos, depoimentos e levantando dados há algum tempo
para dividir tudo com vocês.
A International Diabetes Federation criou um site só
para marcar a data e as entidades brasileiras estão publicando séries para esclarecer, cada vez mais, o assunto.
De vilã a heroína da ciência, a insulina salva vidas, dá
esperança e cria possibilidades de melhor qualidade de
vida a milhões de pessoas no mundo inteiro.
Acompanhem conosco, esse momento e fiquem à
vontade para dividir suas experiências conosco. •
4 - julho - 2021 • nº 50

Por trás da notícia:
Colômbia

Por Juliana
Lessa

F

ui pra Colômbia para uma viagem a passeio e, como
sempre faço, pesquisei sobre o que existia por lá em
termos de atendimento / recursos para pessoas com
diabetes.
Nessa busca, descobri a Associação Colombiana de
DIabetes (ACD), que já foi reconhecida pela International
Diabetes Federation como um dos centros de excelência
para o tratamento do diabetes no mundo.
Na época (agosto/2018) tinham cerca de 70.000 associados e 5.000 em atendimentos com endocrinologistas,
nutricionistas, oftalmologistas, psicólogos e nos programas específicos de educação em diabetes.
Quer saber como a história continuou? Conto mais no
nosso site. Foi uma experiência incrível que divido com
vocês na coluna sobre os bastidores das nossas reportagens. •
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Nutrição e Diabetes – Entendendo
melhor os alimentos
Por Nut. Ana
Claudia Lazuroz

V

ocê sabia que, alimentos ultraprocessados,
como hamburguer, embutidos, macarrão
instantâneo, salgadinhos de pacote, biscoitos
salgados e recheados, entre outros, são nutricionalmente desbalanceados, ricos em gorduras, açúcares e sódio, muito pobres em fibras,
vitaminas e minerais.
Esses alimentos prejudicam o controle da
fome e da saciedade e estimulam o comer sem
atenção, induzindo ao consumo excessivo.
Favorecem o aparecimento de obesidade, doenças do coração, diabetes e câncer, além de contribuir para o aumento do risco de deficiências
nutricionais.
Alimentos ultraprocessados são formulações
industriais à base de ingredientes extraídos ou
derivados de alimentos (óleos, gorduras, açúcar,
amido modificado) ou, ainda, sintetizados em laboratório (corantes, aromatizantes, realçadores
de sabor, etc.).
Veja mais detalhes e aprenda mais sobre a
alimentação na matéria sobre o tema, na Revista
EmDiabetes. •
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Fotografia e Diabetes:
Ansiedade faz parte

Por Celso Pupo

Q

uando acompanhamos fotos de coberturas importantes talvez as pessoas achem que não aconteceu
aquele momento de ansiedade e expectativa. Por ser
algo do nosso cotidiano não significa que foi simples e
dividir isso pode ser bom para dar segurança a quem
vai trabalhar na área. O receio é normal, mas quando o
resultado é bom, vamos ganhando confiança em cada
etapa.
Se você se identificou, bem vindo ao time. Todos nós
somos.
Por isso, resolvi contar um destes momentos aparentemente simples mas cheio de tensão. Aconteceu na cobertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes,
em Campinas, em 2007. O Bruno Genoleze era o presidente e preparou várias atividades especiais, como um show
com Chitãozinho e Xororó. Ficar aguardando do lado de
fora do camarim para entrar e fotografar uma das duplas
mais famosas do país sempre dá aquele frio na barriga.
Afinal, não dá pra errar, nem pedir pra voltar depois. O clique tem que funcionar.
Continue lendo essa história e vendo fotos do Congresso
de 2007 no site da Revista EmDiabetes •
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9 - julho - 2021 • nº 50

