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Personagens que
inspiram o tratamento
do diabetes

Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper

Histórias em Quadrinhos e
Educação em Diabetes
Como tudo
começou.

Por Claudia
Pieper

T

io Julião é um personagem, criado em 1994, com as
características típicas de quem tem diabetes tipo 2.
Motorista de ônibus, na faixa de 40 anos de idade e é
tio do Joãozinho. Joãozinho, 10 anos de idade, foi o primeiro personagem de história em quadrinhos criado em
1988 e publicado em gibis (“As aventuras de Joãozinho e
Aninha’’) em 1990 para contar às crianças sobre os desafios do diagnóstico do diabetes tipo 1. Tio Julião foi publicado inicialmente em “jornais em quadrinhos” com 4
páginas e 7 episódios: “É Greve Parte I e II”; “ O Amigo do
Peito Parte I e II”; “O Dia D Parte I, II e III.” Em seguida, em
2001, passou a ter seu próprio site com outras personagens, a Florentina (sua namorada), o Divino, (seu melhor
amigo) o Draguloso (dragão divertido), a equipe multiprofissional de saúde, composta pelo Dr. Dias Betty, Bet
Balança, Sara Kura, Ana Lyse, e o divertido Draguloso.
A proposta da criação das personagens foi estabelecer
uma linguagem fácil e divertida para que o público pudesse entender mais sobre o diabetes mellitus.
Se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, continue lendo aqui.
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Criançada e a
Rima da Insulina
Por Juliana
Lessa

O

diagnóstico do diabetes geralmente vem como um
susto.
Se para muitos adultos a falta de conhecimento sobre
a doença traz medo, imaginem como se sente uma criança sendo a única a ter que tomar injeções ou furar os dedinhos para medir a glicemia? A Rima da Insulina nasceu
a partir daí.
A Nina e o Pedro são inspirados em crianças reais, que
com o apoio da família conseguem conviver bem com a
condição e seguir sendo crianças que brincam, que nadam,
que andam de patinete… o diabetes vem como uma situação a mais, e não como a que define o que eles são.
A partir da história e da forma lúdica em que o diabetes é explicado, os pequenos se reconhecem com os personagens e essa representatividade torna o dia a dia com
diabetes mais leve.
Fui diagnosticada com diabetes tipo 1 em 2009 e a partir de uma conversa com a Helena, mãe da Sofia (a Nina
da Rima), surgiu a ideia de criar essa história pensando na
inclusão e em como a educação em diabetes, ainda que
venha através de um livro infantil, é importante para o
tratamento.
* Ilustração: Patrícia Castro - Editora: Quase Oito – Para adquirir o livro:
@arimadainsulina

3 - outubro - 2021 • nº 53

14 de novembro

Dia Mundial do
Diabetes 2021

Por Cristina
Dissat

#WorldDiabetesDay #IfNotNowWhen

“A

cesso ao cuidado do diabetes: Se Não Agora,
Quando?” é o tema do Dia Mundial do Diabetes
de 2021 e vai se prolongar até 2023.
A International Diabetes Federation, responsável pela
definição das campanhas anuais, vai prolongar o tema por
três anos. Isso já foi feito anteriormente pela Federação
ao observar a necessidade de resultados em longo prazo.
Por isso, o acesso aos cuidados com o diabetes será adotado por um período maior.
A IDF reforça que após 100 anos da descoberta da insulina, milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo não podem ter acesso aos cuidados de que precisam.
Pessoas com diabetes precisam de cuidados e apoio contínuos para controle e acompanhamento.
Ao longo das próximas semanas, vocês verão informações e mensagens direto no site da Revista e nas redes
sociais.
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Por trás da Notícia Cristo Redentor

Por Cristina
Dissat

E

ste mês de outubro é cheio de datas especiais e uma
delas mexe muito conosco: os 90 anos do Cristo
Redentor. É um lugar mágico em todos os sentidos. A
data de aniversário é 12 de outubro, mas muitas atividades continuam sendo feitas ao longo do mês.
Vocês devem imaginar porque é tão especial para o
diabetes e se, por acaso, ainda não sabem, vamos contar
essa história para vocês, que começou há quase 15 anos.
Foi em 2007 quando o Cristo Redentor recebeu, pela
primeira vez, uma iluminação especial pelo Dia Mundial
do Diabetes, em 14 de novembro, com um projeto da
Sociedade Brasileira de Diabetes e apoio da Arquidiocese
do Rio de Janeiro.
Foi uma aventura e tanto, porque era preciso acompanhar a troca dos refletores para outra cor. Um processo
bem mais complexo do que acontece agora, onde tudo
é automático e ainda é possível fazer projeções.
São sempre boas histórias para dividirmos com vocês.
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Convidada do mês: Bia
Scher, a Biabética

O

século XXI está sendo marcado por diversos avanços tecnológicos que revolucionaram as formas de
se conectar com o mundo. Dentre elas, as redes sociais,
que a todo momento são lançadas e que já possuem bilhões de usuários.
Nesse sentido, muitas pessoas têm usado essas plataformas para impactarem e passarem informações positivas a quem tem diabetes, por exemplo.
Essa é a rotina da criadora de conteúdo e com diabetes tipo 1, Bia Scher, de 28 anos, que conta com mais de
37 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Lá, ela divide seu dia a dia e ajuda as pessoas na hora de aprender e entender o que é o diabetes. Formada em Relações
Públicas, ela também está cursando Biomedicina.
Que tal conhecer a @biabetica?
*Reportagem Eduarda Menezes - integrante do Projeto Educacional da DC
Press (empresa da equipe de conteúdo da Revista EmDiabetes) e a Agência UVA
(Universidade Veiga de Almeida). Supervisão Cris Dissat.
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Fotografia e Diabetes:
Cristo Redentor

Por Celso Pupo

F

otografar o Cristo Redentor é sempre um desafio, porque temos que prever uma série de elementos decisivos, entre eles a expectativa do tempo, ou seja, o céu,
as nuvens e até a chuva.
Quando surge névoa, mesmo estando aos pés do Cristo
Redentor, podemos até não vê-lo integralmente. Mas já
faz tantos anos subindo o Morro do Corcovado em novembro, que já conseguimos prever e calcular as decisões
a serem tomadas.
No primeiro ano que iluminaram de sul, ainda não existia a luz de LED e para fazer isso, as equipes da manutenção precisavam colocar uma espécie de gelatina azul na
frente dos refletores. A aventura começava pela manhã
quando subimos para acompanhar esse processo.
Embora o dia tenha permanecido nublado, a noite
deu tudo certo e as fotos saíram como o planejado. De
lá para cá, foram dezenas de vezes acompanhando esse
momento especial em 14 de novembro.
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Notícias EmDiabetes

Por Cristina
Dissat

C

omo falamos na última edição, estamos incluindo,
sempre, boas notícias sobre diabetes porque dividir
bons sentimentos também é ótimo para a saúde. Quem
não leu na última edição pode dar uma olhada e ver a
reportagem que publicamos, explicando que se você
divulga e repassa informação falsa ou perigosa, mesmo
com intenção de alerta, não adianta. Para o algoritmo
você está divulgando e é importante.
E se é para pensar em notícia boa, temos algumas e
duas delas dividimos aqui. Uma é exatamente uma seleção de cinco boas informações sobre diabetes e também
sobre os números da Covid-19, que estão diminuindo.
A outra, que talvez você não tenha visto, é que nosso trabalho também tem sido ajudar na formação de jovens estudantes de jornalismo. Através da parceria com
a Agência UVA (Universidade Veiga de Almeida) e a DC
Press - empresa que cuida de parte da nossa revista - estamos orientando sobre a forma de escrever sobre diabetes. Mesmo sendo uma questão tão falada e conhecida, sabemos que há muito o que aprender. Nada melhor
que os jovens entrem nesse processo e aprendam cada
vez mais sobre diabetes.
Conheça também o grupo que está atuando conosco neste projeto.
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Site - www.emdiabetes.com.br
Twitter - @rev_emdiabetes
Instagram - @emdiabetes
Facebook - @revistaemdiabetes
Youtube - @revistaemdiabetes

Email - contato@emdiabetes.com.br
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