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Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper

Bombas
de insulina
versus Canetas
Por Claudia
Pieper

A

s bombas de insulina são dispositivos avançados e
de custo alto no Brasil, programados para fornecer
uma taxa de insulina predeterminada ao longo de 24h
e que também podem armazenar dados sobre padrões
de uso individuais. Algumas vezes podem ser dispositivos considerados incômodos pois estão conectados ao
corpo por um cateter (tubinho de material plástico que
conduz a insulina do da bomba até a pessoa) que necessita de troca periódica. As canetas, por outro lado,
são leves, acessíveis e não invasivas. Muitas pessoas com
diabetes acabam optando por usá-las por esses motivos. No entanto, uma das desvantagens, é que as canetas de insulina não eram originalmente programáveis e
nem capturavam dados.
Neste ano de 2022 está programada uma inovação
em tecnologia do diabetes: o lançamento da Caneta
Inteligente. Leia Mais.
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Personagens com
diabetes e a Disney Pixar

F

alar sobre o diabetes é pensar na importância que
o assunto traz para a sociedade. O filme “Turning
Red: Crescer é uma fera” é o mais novo longa-metragem, produzido pela Disney Pixar que valoriza todo esse
conhecimento.
Ele retrata uma série de elementos em que abordam
a representatividade de duas meninas com diabetes tipo
1. A animação caracteriza os personagens no olhar pela
vida, sem medo de ser feliz, confirmando a ideia de que
uma pessoa com diabetes pode levar uma vida natural e
saudável.
E essa história você continua lendo no site da
Revista EmDiabetes
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Depois de tudo, ainda
temos Guerra
Por Cristina
Dissat

P

rimeiro foram dois anos
de repensar, de batalhar
contra uma doença que fez o
mundo inteiro sofrer. Ao longo destes meses, procuramos
também passar informações
importantes sobre os posicionamentos da International
Diabetes Federation quanto
à problemas de fornecimento de medicamentos e vacinas. Agora, quando começamos a superar um momento tão difícil, vem uma guerra. Inexplicável.
Mais uma catástrofe humanitária e estamos assistimos
uma guerra transmitida pela TV, com racionamento de
água e comida, pensamos: e quem tem diabetes? Como
essas pessoas estão sobrevivendo?
Por esse motivo, estamos constantemente divulgando informações sobre os diversos documentos e ações
realizadas para catástrofes e como tentar auxiliar pessoas
com diabetes. A International Diabetes Federation vem
expressando sua indignação unânime com a situação na
Ucrânia e preocupação com as pessoas que vivem com
diabetes, deslocadas como consequência da guerra não
provocada.
Vejam as informações no site.
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Coalizão
Vozes do
Advocacy

O

isolamento social trouxe uma série de consequências para a saúde das pessoas. Com base neste panorama, foi lançado o Vozes do Advocacy. Segundo seus
idealizadores, o projeto foi criado para tentar tornar mais
efetivas as estratégias de ações no controle do diabetes
e da obesidade, pressionando o Governo para melhoria na prevenção.
Durante o bate-papo de lançamento, a jornalista e
coordenadora da Coalizão Vozes do Advocacy, Vanessa
Pirolo, destacou como meta prezar pela eficiência de políticas públicas para melhorar o acesso ao tratamento do
diabetes e da obesidade no Brasil.
“O desafio é promover o diálogo para sensibilizar a
população com as questões da obesidade e do diabetes,
através de uma campanha, prevista para acontecer em
agosto deste ano”, comenta.
Leia mais dicas e orientações na Revista
EmDiabetes
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Ferramentas Digitais para
Educação em Diabetes

Por Cristina
Dissat

B

em antes da pandemia de Covid-19 chegar, nosso
foco era trabalhar o mundo digital como ferramenta
de educação em diabetes. Foi, por este motivo, inclusive, que o projeto da Revista surgiu.
O tema vem entrando na programação de atividades
voltadas a profissionais de saúde de forma mais intensa
agora. Um destes eventos, mais recentes, foi o Diabetes Rio,
promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes Regional
Rio de Janeiro, presidida pelo Dr. Daniel Kendler.
A Dra. Claudia Pieper, consultora da Revista, participou
do evento abordando as várias possibilidades que existem
de usar o mundo digital, como podem ser úteis no tratamento, aplicativos e mostrou como a Revista EmDiabetes
está inserida nesse contexto. Ela esclareceu também como
é importante identificar as melhores fontes, evitando as
notícias e informações falsas. Leia mais.
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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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