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Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper

Durante o mês de agosto tive a oportunidade de parti-
cipar de uma atividade online, à convite da Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD), acompanhando o Congresso 
Americano de Especialistas em Educação e Cuidados em 
Diabetes (ADCES 2021, sigla em inglês). 

Durante o evento, a Dra. Robin Edelman abordou um 
tema muito interessante, chamado “Food Addiction”, que 
é traduzido para vício ou adição à comida.

O conceito de vício em comida é uma questão recor-
rente na descrição clínica da alimentação anormal, porém 
não é considerado como um transtorno alimentar.

A ideia de que uma pessoa pode ser viciada em comi-
da vem ganhando cada vez mais apoio. Isso vem de ima-
gens cerebrais e outros estudos sobre os efeitos da ali-
mentação compulsiva nos centros de prazer no cérebro.  

Se você quer entender um pouco mais sobre o assun-
to, continue lendo aqui. 

Por Claudia 
Pieper

 
 

Vício em 
Comida: 
Isso É 
Possível?
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Por Nut. Ana  
Claudia Lazuroz

Uma campanha, que tem o objetivo de implementar 
ações de combate à obesidade infantil, levando in-

formação, conhecimento, orientação e condutas para o 
seu enfrentamento é essencial. A conscientização é im-
prescindível para prevenir os problemas de uma alimen-
tação inadequada.

Devido à pandemia, e o fato de as crianças permane-
cerem mais tempo em casa, com o ensino virtual e a redu-
ção na prática de atividades físicas, houve também o au-
mento da ingestão de alimentos ultraprocessados. Dessa 
forma, com maior densidade calórica, disparou o aumen-
to de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesida-
de. Os dados preocupam e é preciso ficar alerta.

Sem dúvidas a prevenção é o melhor caminho, mas a 
criança precisa de apoio e incentivo para lidar com a an-
siedade e com as dificuldades alimentares, e a presença 
e o apoio da família é fundamental nesse processo.

Quer saber mais sobre esse tema, e ainda mais sobre 
Nutrição e Diabetes, só acompanhar no site da Revista 
EmDiabetes.

Setembro Laranja e o Alerta 
para Obesidade Infantil
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Hora de espalhar 
informação correta

Notícias EmDiabetes

Por Cristina
Dissat

 
 

Você já observou quantas mensagens com notícias 
ruins ou Fake News são compartilhadas nas redes so-

ciais, incluindo o Whatsapp? Será que as boas notícias 
ou notícias reais são compartilhadas do mesmo jeito? 

Essa reflexão está sendo feita por vários segmentos, 
principalmente na área de saúde.

A Revista EmDiabetes começa uma campanha para es-
palhar boas notícias pelas redes e você precisa fazer par-
te disso. Para saber a sua opinião para a melhor forma de 
engajar todo mundo, qual a hashtag que simboliza para 
você “boas notícias”? Fizemos essa pergunta no Instagram 
e no Facebook da Revista.

Essa pergunta mostra que é preciso parar e analisar 
porque não existe dúvida quando o assunto é “Fake News”. 
Apesar da tradução correta não ser exatamente o que sig-
nifica a expressão, isso viralizou.

Vamos virar esse jogo? Vejam comentários e várias su-
gestões na área de Notícias na Revista EmDiabetes.
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Por Cristina
Dissat

 
 

Notícias EmDiabetes

Em setembro, dividimos as informações aqui na edi-
ção compacta da Revista porque além de dar início 

a uma campanha para Boas Notícias, temos muita coi-
sa que aconteceu durante os últimos 30 dias na área de 
diabetes.

Começamos dando, mais uma vez, parabéns oficial para 
a Dra. Claudia Pieper e para a Nutricionista Ana Claudia 
Lazuroz, da nossa equipe. Por que? Por duas datas espe-
ciais e que mencionamos no nosso perfil no Instagram 
- @emdiabetes. Quais? Dia da Nutricionista e Dia do 
Endocrinologista. Elas merecem.

A primeira boa notícia não é necessariamente sobre 
pesquisas ou descobertas na área de diabetes. Na verda-
de, é uma parceria com a DC Press Agência de Conteúdo 
e a Agência UVA, da Universidade Veiga de Almeida. Ficou 
curioso? Corre lá no site para saber.

Ainda tem muita coisa, com o tema do Dia Mundial 
do Diabetes 2021, resultado do Congresso Americano de 
Educação, Congressos de Diabetes – brasileiro e interna-
cional, alerta da ANAD, ações da ADJ Brasil e atividades 
importantes da IDF. 
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Fotografia e Diabetes

Não tem nada melhor para você se animar com algo 
que faz como ver incentivo vindo de fora. A fotogra-

fia pode ajudar nisso.
Uma das minhas áreas de atuação é também acom-

panhar corridas de rua. Em edições anteriores, comentei 
sobre isso na minha coluna sobre fotografia e diabetes, 
mas contei sobre coberturas fora do país. Hora de saber 
o que acontece e como, de alguma forma, consigo ani-
mar quem tem diabetes.

Quem gosta de correr, participa de muitas atividades, 
toda semana. Antes desse período da pandemia, onde 
todas as corridas foram suspensas, quase todo fim de se-
mana tem alguma corrida.

Quantas e quantas vezes, enquanto estava fotografan-
do, alguém passava e gritava: Ei Celso! Como são muitas 
e muitas fotos (às vezes mais de 10 mil) nem sempre lo-
calizamos os amigos com diabetes. Desse jeito, além de 
ganhar um “alô” eles também sabem que as fotos estarão 
disponíveis para espalhar por aí.

Dá uma passada no site da Revista EmDiabetes e quem 
sabe não se acha por lá?

Por Celso Pupo 
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Por Trás da  
Notícia

Desde que comecei essa coluna o objetivo foi sempre 
dividir como chegamos a alguma notícia, entrevis-

tado ou evento. Dessa forma, mostrando os caminhos 
que optamos tomar poderia ser inspirador para outras 
reportagens na área.

Dessa vez, vamos fazer diferente, mostrando que op-
ções vocês podem ter para acompanhar um evento online 
internacional e aproveitamos a realização do Congresso 
da European Association for the Study of Diabetes. O even-
to online vai do dia 27 de setembro a 1 de outubro e é a 
57ª edição.

São vários passos necessários para que você consiga 
acompanhar, se quer se registrar como jornalista. Também 
é importante seguir todas as regras estabelecidas para a 
imprensa, caso contrário você perde o acesso e, dificil-
mente, conseguirá um novo registro em outra edição.

Veja o passo a passo na Revista EmDiabetes, na colu-
na Por Trás da Notícia. 

Por Cristina
Dissat
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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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