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Em tempos de 
Olimpíadas, 
hora de lembrar 
Usain Bolt e o 
diabetes

Insulina100: 
Ainda há muito 
o que falar



Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper 

A Insulina e sua descoberta: 
um importante marco na 
história da Medicina

Neste ano de comemoração dos 100 anos da desco-
berta da Insulina vou relembrar um artigo que es-

crevi há algum tempo…
Compartilho e relembro com vocês o texto abaixo:
A descoberta da insulina foi um marco que revolucio-

nou verdadeiramente, o tratamento e o prognóstico do 
diabetes, uma das doenças mais estudadas na história da 
medicina. As primeiras menções remontam a uma cole-
ção de textos médicos egípcios, escritos por volta de 1552 
antes de Cristo (aC), o chamado Papiro de Ebers, até os 
antigos livros didáticos indianos e chineses. No papiro, o 
tratamento seria feito durante quatro dias com a decoc-
ção de ossos, trigo, grãos, areia, chumbo verde e terra. O 
médico indiano Sushruta e o cirurgião Charaka (400–500 
dC) conseguiram distinguir entre um diabetes tipo 1 e um 
diabetes tipo 2, denominando a doença como “madhu-
meha” que significa literalmente, “urina de mel).

Uma história incrível que vocês continuam lendo no 
nosso site •

Por Claudia 
Pieper
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https://emdiabetes.com.br/2021-capsulin-a-primeira-insulina-oral/
https://emdiabetes.com.br/2021-capsulin-a-primeira-insulina-oral/


Por Cristina
Dissat

 
 

Notícias 
EmDiabetes 
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Ao longo do mês vamos encontrando notícias, avisos, 
eventos e fatos interessantes que possam ser úteis 

aos nossos leitores. Uma tarefa que não é só minha e 
sim de toda a equipe da Revista. Isso acontece, porque 
além da curiosidade de ir atrás de informação confiável 
e de segurança, adoramos essa curadoria de notícias. 

Encontrar tópicos interessantes no meio de tanta coisa não 
é simples. E sabe que adoramos fazer isso? Esse mês, nossas 
buscas chegaram até Portugal, onde a Sociedade Portuguesa 
de Diabetes faz campanha para prevenção do pé diabético. 
Demos uma chegada até o sul, passando por São Paulo, com 
a ADJ Brasil nos repassando informes muito úteis. 

Também olhamos com atenção as redes sociais, onde 
o Google criou uma área para notícias confiáveis sobre a 
covid-19, e no Instagram acompanhando uma live deli-
ciosa sobre o Acampamento para jovens com diabetes. 

E os eventos? Como mudaram. Estamos vivendo ex-
periências especiais tanto no ao vivo quanto no online. 
Vocês não vão perder essa seleção, feita especialmente 
para vocês. 

https://emdiabetes.com.br/category/blog/pilulas-emdiabetes/
https://emdiabetes.com.br/category/blog/pilulas-emdiabetes/
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Convidada do mês:  
Dra. Rosane Kupfer

A cada mês vamos descobrindo histórias de vida onde 
o diabetes está presente de forma tão significativa. 
Nesta edição de agosto, a convidada é a Dra. Rosane 

Kupfer, que é chefe do Serviço de Diabetes do Instituto 
Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, 
no Rio de Janeiro, e presidente da Sociedade Brasileira de 
Diabetes Regional Rio de Janeiro. 

Ela conta como o diabetes entrou na vida profissional 
desde o início da sua carreira. São milhares de pacientes 
acompanhados no hospital e uma vivência com o dia a 
dia de cada um deles. 

Vejam a entrevista no canal da Revista no Youtube e 
mais histórias na Revista EmDiabetes.

Por Cristina
Dissat
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https://www.youtube.com/watch?v=7t3hPTE4Rl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7t3hPTE4Rl4&feature=youtu.be


Por Trás da  
Notícia:  
Usain Bolt

Mesmo sem que ele tenha participado das Olimpíadas 
de Tokyo, quando falamos dos Jogos Olímpicos 

não há como não visualizar a imagem do atleta Usain 
Bolt fazendo o arco, que se transformou em uma marca 
registrada. 

Mas peraí, o que tem o Usain Bolt com diabetes? Muita 
coisa. Isso já tem tempo. Foi em 2013, quando foi feita 
uma campanha pelo Instituto da Criança com Diabetes, 
que tem o Dr. Balduíno Tschiedel como diretor,  para que 
Usain Bolt usasse a camisa da Corrida pelo Diabetes. 

Crianças se envolveram e uma grande mobilização nas 
redes sociais para que o super campeão prestasse aten-
ção. A campanha brincava com o nome do atleta -”Usaí 
Bolt”. E adivinhem! Ele viu e ainda conseguimos partici-
par de uma coletiva onde ele estava presente. Imaginem 
a tensão! Passado oito anos, temos guardado com muito 
carinho o kit dessa campanha. 

Quer saber um pouco mais dessa história? Dá um pas-
sada na nossa Revista ou no canal do Youtube. •

Por Cristina
Dissat
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https://www.youtube.com/watch?v=VG4kKFpRxyc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VG4kKFpRxyc&feature=youtu.be


Por Nut. Ana  
Claudia Lazuroz

Temperaturas mais baixas e aquela vontade de comer 
mais do que o normal aumenta, não é mesmo? E a 

preferência é por alimentos mais calóricos e mais ricos 
em gorduras. Você sabe por que isso acontece?

Nos dias mais frios nosso metabolismo se mantém 
mais acelerado e o corpo gasta mais energia para man-
ter a temperatura ideal e o corpo aquecido. O corpo luta 
para manter a homeostase, o que faz com que sintamos 
mais fome.

E para quem convive com o diabetes é preciso aten-
ção para manter o equilíbrio diante da vontade de consu-
mir alimentos mais calóricos e, muitas vezes, com Índice 
glicêmico mais elevado.

Vejam as dicas para ajudar a manter o equilíbrio no 
site da Revista EmDiabetes •

Frio, alimentação e diabetes: 
Como administrar?
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http://www.emdiabetes.com.br
http://www.emdiabetes.com.br


Fotografia e Diabetes:  
Hora da Corrida

Já começo avisando que isso será assunto para muitas 
colunas, porque foram dezenas de corridas que acom-

panhei e em muitas delas ouvi o chamado de amigos 
com diabetes: Ei! Celso!! Olha a gente aqui!

Ou seja, são vários e vários momentos para ir dividin-
do e dessa vez, escolhi um que marcou pelo contexto ge-
ral de toda a história. 

Para quem é atleta ou gosta de corrida, não importa 
o cenário e as condições climáticas. Importa é correr. Mas 
para quem tem que correr atrás dos atletas… aí a coisa 
complica, mas a gente gosta de desafios. 

E foi assim que acompanhei uma corrida durante o 
Congresso da IDF, na Cidade do Cabo, em 2006. Horário? 
Era cedo, muito cedo. Até ai tudo bem, mas quando a tem-
peratura gira em menos de 10 graus, tem chuva e vento, 
digamos que não é das tarefas mais simples.

Tenho certeza que vão curtir as fotos daquele dia frio 
e chuvoso na África do Sul. Dá uma corrida no site da 
Revista para ver. •

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