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Alimentação: 
Ansiedade ou  

Sensação  
de Fome?

Como se 
Planejar para o 

Imprevisível



PÂNCREAS

Recente pesquisa publicada em dezembro de 2021, na 
revista científica Diabetes Care,  demonstrou que in-

divíduos que têm um pâncreas menor e níveis mais al-
tos de gordura no fígado apresentam um maior risco de 
desenvolver diabetes tipo 2.

As descobertas podem ser um avanço na compreen-
são das causas biológicas que seriam responsáveis pelo 
desenvolvimento da doença, permitindo maneiras mais 
personalizadas de ajudar as pessoas a diminuírem o risco 
de diabetes tipo 2.

Pesquisadores da Universidade  Brunel em Londres 
usaram um método estatístico, que aproveita informa-
ções genéticas e de saúde para entender causa e efeito, 
para identificar se o tamanho e a gordura do fígado e do 
pâncreas poderiam ter um papel direto na causa do dia-
betes tipo 2. 

Acessem essa e outras notícias sobre diabetes.

Diabetes Tipo 2 Pode Ter 
Relação com o Tamanho do 
Pâncreas
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Você já pensou que 2022 está só começando e que po-
derá ser o melhor ano da sua vida?                             O 

mais interessante é que você mesmo pode ajudar a rea-
lizar suas metas e objetivos.

Neste momento gostaríamos de compartilhar algu-
mas sugestões que poderão ajudar na área relacionada ao 
controle do diabetes. Pegue uma agenda e anote tudo o 
que você está disposto a fazer. Use canetas coloridas, bi-
lhetes auto  colantes ou  lembretes no celular. Vale tudo 
para melhorar sua qualidade de vida.

Monitorização, exercício físico, dieta balanceada. A me-
tas devem ser individualizadas e possíveis de serem alcan-
çadas, mesmo que sejam modificadas semanalmente.  
Veja todas as dicas, no site da Revista EmDiabetes, na 
coluna Com a Palavra.
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Como Atingir Suas 
Metas em 2022

Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper

Por Claudia 
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Fome? Ansiedade?  
Vontade de Comer?  
Ou Glicemia Elevada?

A vida moderna contribui muito para mudan-
ças na alimentação, tais como: aumento do con-

sumo de carboidratos refinados, bebidas adoçadas 
com açúcar, gorduras saturadas e trans, e excesso de 
sódio, ingredientes presentes em quantidade ele-
vada nos produtos industrializados e nos fastfood.                                                                                                                                        
         Essa mudança no comportamento alimentar, associado 
à baixa atividade física, contribui para o crescimento das 
chamadas DCNTs (Doenças Crônicas não Transmissíveis) 
obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e hiper-
tensão arterial.    

Muitas vezes, a ansiedade pode ser confundida com 
a sensação de fome e acaba levando a pessoa a procurar 
fazer pequenos lanches ou a comer maiores quantida-
des.  A vontade de comer pode ser também difícil de di-
ferenciar de um dos sintomas do aumento da glicose no 
sangue, que é a chamada “polifagia’’ e que provoca uma 
fome excessiva quando o diabetes está mal controlado.  

Acesse mais informações sobre nutrição

Nut. Wilma
Amorim
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A recomendação pela volta do uso correto das másca-
ras e a importância da vacinação continuam como 

as melhores formas de prevenção para a Covid-19 e to-
das as suas variantes. 

Com o avanço da Ômicron e o aumento do risco de 
hospitalizações, o uso inadequado das máscaras e a falta 
de adesão à vacinação dificulta que o Brasil consiga con-
trolar melhor a variante da Covid-19. 

Há mais de um ano a Revista EmDiabetes fez alertas 
e reportagens sobre o uso das máscaras e vamos voltar a 
reforçar. A forma correta é fazendo com que elas cubram 
boca e nariz por completo. Dessa forma, servem como 
barreiras para impedir que gotículas do vírus se espalhem. 
Não esqueçam das más-
caras, pois elas protegem!
Veja em Notícias 
sobre Diabetes

*Luiz Guilherme Reis, do Projeto Educacional da DC Press, Revista EmDiabetes e Agência UVA. Supervisão Cris Dissat

Por: Luiz 
Guilherme Reis*
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Máscaras e Vacinas Já
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Diabetes, Covid e Crianças

No início de janeiro, um relatório do CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) dos Estados Unidos 

movimentou endocrinologistas do mundo inteiro, com 
análises e repercussão aqui no Brasil. 

O documento divulgou os resultados de uma pesqui-
sa que mostrava uma relação do aparecimento do dia-
betes em quem tem menos de 18 anos e a COVID-19. 
Endocrinopediatras e as sociedades científicas, como a SBEM 
(Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) 
e a SOPERJ (Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de 
Janeiro) se manifestaram, comentando sobre o relatório. 

Com certeza, serão necessárias análises mais profun-
das e detalhadas sobre essa descoberta, mas a comuni-
dade científica ligou mais um sinal de alerta com essa pe-
rigosa relação.

No canal de Podcast da SBEM, o Dr. Rodrigo Moreira, 
vice-presidente do Departamento de Diabetes e ex-pre-
sidente da SBEM, avaliou o relatório.

Veja em Notícias sobre Diabetes

https://emdiabetes.com.br/category/blog/pilulas-emdiabetes/
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Desastres 
Naturais e 
o Diabetes

Se preparar para o inesperado foi o tema central do 
Webinar da International Diabetes Federation em janei-

ro. A IDF já aborda o assunto há muitos anos em função 
da necessidade de ações imediatas e planejadas, quan-
do um desastre natural acontece. 

Terremotos, tsunamis, grandes enchentes e outros fe-
nômenos da natureza causam enormes problemas. Definir 
sobre o que fazer nestes momentos, para ajudar quem 
tem diabetes, pode significar salvar muitas pessoas, que 
tinham sobrevivido, mas que podem não resistir se não fo-
rem atendidas há tempo. O presidente da IDF, Dr. Andrew 
Boulton, abriu o webinar. 

‘Desastres naturais e diabetes’ já tinha sido incluído na 
programação do último Congresso da IDF e agora foi re-
tomado. Participaram representantes de centenas de paí-
ses para que possa ser feito rápido plano de ação. 

O Dr. Levimar Araújo, presidente da Sociedade Brasileira 
de Diabetes, explica que o Brasil tem sorte de não ter gran-
des catástrofes naturais, mas que a melhor orientação é 
ter sempre um estoque de seus medicamentos disponí-
vel para quaisquer emergências. 

Veja mais informações em Noticias sobre Diabetes

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