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1 Inovadora
2 Online
3 Gratuita
4 Atual
5 Educacional

Nossos

O

anos

nosso primeiro encontro aconteceu antes da Revista
tomar forma. Era uma ideia ou um sonho de criar
algo que pudesse fazer a diferença. O Dr. Leão Zagury
sugeriu uma Revista, nós pensamos no digital e todos
juntos em uma forma de passar informação.
Aí surgiu a EmDiabetes. Lá em 2017 já imaginávamos que
o conteúdo deveria ser gratuito, livre e com um time sem
editor. Muita mudança de conceito, mas seguimos nossos
instintos e, hoje, vemos que estávamos certos das escolhas.
Nossa equipe já foi maior, com formato diferente, com
distribuição em outro estilo, mas para ser inovador é preciso se permitir analisar, encontrar novos caminhos, inclusive o educacional. Sim, o lado educação em diabetes
é tão forte na nossa cabeça que fizemos parceria com a
Universidade Veiga de Almeida e trouxemos o ambiente
acadêmico para dentro do nosso projeto.
Em todo o percurso muita gente passou por aqui e
também é hora de agradecer, deixando nomes registrados: Daniel Ramalho, Pablo Silva, Sheila Vasconcelos, Ana
Claudia Lazuroz. E também quem chegou para ajudar e
aprender sobre diabetes: os alunos de jornalismo, Luiz
Guilherme Reis e Lara Alves; Wilma Amorim, nutricionista e educadora em diabetes.
Do nosso time para vocês e por vocês: Cris Dissat, Celso
Pupo, Claudia Pieper, Juliana Lessa e Geraldo Fisher.
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O que é a Revista
EmDiabetes pra nós;
Juliana Lessa - “A Revista em Diabetes
é caminho, acolhimento, cumplicidade. Uma nova visão sobre a vida com
diabetes. Uma nova forma de levar a
informação e educação para tantas
pessoas!”
Cris Dissat - “É a satisfação de poder
dividir informação segura da melhor
forma e da mais simples possível. Isso
não tem preço e o retorno é saber que
fizemos o bem a alguém.”
Claudia Pieper - “ A Revista EmDiabetes
para mim é um doce desafio com sabor de vitória a cada Edição”.
Celso Pupo - “São cliques e direção de
arte que faço para levar informação
através da imagem, de um destaque,
de uma capa da publicação. É a programação visual da Revista que traduz
e a ajuda a entender o diabetes”.
Geraldo Fisher - “A Revista EmDiabetes
é aprendizado, ajuda, ensinamentos.
Um momento de desplugar do cotidiano e olhar para algo além, em como
promover e contribuir com o meu bem
estar e de outras tantas pessoas.”
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Falando em Mitos: o que
você já ouviu sobre diabetes
e te deixou em dúvida?
Por Juliana
Lessa

S

e atualmente o assunto que está em alta é fake news,
há tempos que nossa preocupação sempre foi esclarecer o que é mito e o que é verdade no diabetes.
Selecionei os mitos que mais ouvimos nestes cinco anos
para vocês.
Top 5:
 Edição 5 - Diabetes emocional existe?
 Diabetes é contagioso?
 Edição 11 - Insulina vicia? Edição 9
 Tenho diabetes, só posso comer produtos dietéticos?
Site
 Seu Diabetes é mais grave que o meu - Site
Para ler e acompanhar todos os arquivos é só ir direto
para a coluna no site da EmDiabetes e conferir tudo.
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Com a palavra...

Estamos em Festa!
EmDiabetes está
comemorando 5 anos
Por Claudia
Pieper

E

ra uma vez um projeto ousado e diferente. A ideia
surgiu do Dr. Leão Zagury, que foi o editor chefe da
Revista impressa da Sociedade Brasileira de Diabetes durante muitos anos. Menos de um ano depois da ideia
da EmDiabetes surgir, ele passou a consultoria científica para minhas mãos.
E a Revista “ EmDiabetes” foi criada com umas das pioneiras no campo digital unindo visões diferentes, para levar até o público um conteúdo de qualidade. Tudo isso
foi possível através da criação de um site, de uma versão
em pdf acessível para leitura em celular, laptop, tablets
e divulgação em todas as mídias digitais sociais, como
Instagram, Facebook, Twitter e You Tube.
O fato de ter 5 anos é motivo de muita comemoração.
O 5 representa na numerologia tudo o que define a
equipe dos componentes da Revista (que também são 5)
e o projeto: ousadia, versatilidade, liberdade para se lançar ao encontro de oportunidades.
O número 5 também significa movimento e velocidade,
além de representar a estrela de pontas, o Pentagrama, que
significa a representação do Homem diante do Universo.
Leia mais sobre o significado do número 5 no site
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TOP

Viagens e Congressos
sobre Diabetes

N

estes cinco anos da Revista traçamos algumas metas e também sonhos. Sabe que os sonhos chegaram em uma velocidade incrível e confirmaram, no nosso
aprendizado, que conhecer outras visões e compartilhar
conhecimento sempre foi nosso foco.
Hora de separar 5 momentos incríveis de viagens e
coberturas de congressos que ampliaram nossa visão de
vida e do diabetes. Conhecer outros países, entender a
forma com que lidam com a informação e o diabetes e
traduzir a linguagem dos congressos médicos foram desafios prazerosos para todos nós.
Imagina conhecer a cultura de outros povos e aprender sobre diabetes? Conversar com pessoas que vivem
outra realidade e entender melhor a nossa são aprendizados absolutamente incríveis. Além disso, acompanhar
congressos e traduzir o que aprendemos para vocês é pra
ficar na nossa memória.
Nossos top 5 que vão conhecer mais no site são: Abu
Dhabi, São Paulo, Berlim, Colômbia, São Francisco.
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A importância
da Nutrição no
Diabetes
Nut. Wilma
Amorim

O

s hábitos alimentares, formados na infância, quando não saudáveis, e consolidados na idade adulta,
têm forte influência no desenvolvimento da obesidade
e diabetes tipo 2.
Carboidratos e gorduras são os nutrientes que provocam maior impacto na saúde.
Não é tudo ou nada e sim: equilíbrio e frequência.
As quantidades destes nutrientes serão calculadas a
partir da necessidade calórica. Não há um percentual de
carboidratos. O consumo de carboidratos pode oscilar
de low carb (menor de 45% das calorias totais) até 55% 60% das calorias totais.
As pessoas com diabetes que desejam dieta low carb
devem solicitar uma consulta com uma nutricionista para
avaliar a possibilidade e ser orientado na realização da
mesma.
Uma alimentação saudável é rica em fibras, e com alimentos minimamente processados. Com a presença diária de frutas, vegetais, cereais prevalecendo os integrais,
raízes e leguminosas (feijões...).
Entenda mais a importância da alimentação na
coluna de Nutrição.
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Notícias EmDiabetes

Por Cristina
Dissat

T

odos os meses,
monitoramos notícias que envolvem o
diabetes, tanto a nível nacional quanto internacional. É
uma curadoria sobre o que julgamos que possa ser relevante para o nosso leitor.
São dezenas de materiais que recebemos, atividades
online e presenciais que acompanhamos, análises de press
releases enviados pelas mais variadas empresas, e também estamos ligados nas redes sociais, para separar o joio
do trigo.
Um aprendizado fundamental para entender a importância da informação na área de diabetes. Por isso, é a
etapa inicial que os estudantes de jornalismo do Projeto
Educacional que estamos realizando junto com a DC Press
e a Universidade Veiga de Almeida. Os estudantes vão
aprendendo como entender que tipo de notícia é, se é
válida e se é verdadeira. Atualmente no projeto estão Luiz
Guilherme Reis e Lara Alves.
Neste caso o Top 5 é difícil porque são mais de 250
matérias sobre diabetes nesses 5 anos, que vão desde os
personagens com diabetes, passando por pesquisas científicas, congressos e o Dia Mundial do Diabetes.
Só escolher o tema que mais te interessa na coluna e aproveitar nossas escolhas.
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Revista EmDiabetes
•
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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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