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Editorial
Uma pergunta vem agitando o Brasil, por conta de
uma atividade desenvolvida pela Rede Globo e
resolvemos respondê-la aqui também. “Que país
queremos para o nosso futuro?”.
Queremos um país onde haja respeito à nossa
Constituição Federal e que esta se faça cumprir
conforme o que está escrito. A saúde é um DEVER
do Estado, porém, nos últimos anos, esse artigo não
está sendo tratado dentro dos princípios
fundamentais. E é isso que desejamos.
Queremos um país onde os portadores de doenças
crônicas tenham um tratamento e acompanhamento
eficaz e digno para que possam viver melhor e para
evitar as futuras complicações, elevando assim o
custo com as internações.
Queremos um país que tenha políticas sociais
definidas, com protocolos adequados, para que
possamos evitar o crescimento da diabetes, como
nos últimos dez anos, que cresceu cerca de 60%, de
acordo com dados oficiais.
Queremos um país onde os gestores governem uma
cidade e um estado com dignidade e respeito à coisa
pública.
Queremos um país onde não falte o básico para os
diabéticos, que são os insumos na quantidade
correta, para que possamos realizar o nosso
acompanhamento adequado, que é o mínimo para a
nossa sobrevivência diária.
Queremos um país com o SUS (Sistema Único de
Saúde) forte, sem interferência partidária. Um SUS
para todos, conforme está na Constituição.
Queremos um país com um sistema de saúde
dinâmico, planejado e que aja de acordo com os
princípios constitucionais, e não um sistema de
saúde doentio, como está caminhando.
Queremos um país livre de todas e quaisquer tipos
de corrupções. Somente desta forma teremos uma
sociedade sadia e sólida.
E vamos continuar lutando por isso, todos os dias,
para que os nossos direitos sejam alcançados.

E por aqui na Sempre Amigos o trabalho segue firme
e forte. Continuamos com o projeto Diabetes no
Controle, em parceria com a Faculdade Max Planck.
Tivemos, em fevereiro desse ano, o início da sexta
turma. Este é um projeto que a Sempre Amigos tem
muito carinho, já são seis anos de parceria e de
muitos resultados positivos.
Também iniciaremos em breve turmas de Reiki para
os associados e convidados e também encontros
com nutricionistas, com orientações sobre
alimentação saudável. Logo teremos informações
mais concretas e comunicamos a todos.
Estamos em junho, então já começamos a pensar
em parcerias para a realização do nosso evento
anual em comemoração ao Dia Mundial da
Diabetes. No ano passado não conseguimos
realizar o nosso tradicional evento, mas esse ano
estamos animados e com a certeza de que vamos
conseguir. Quem também quiser ser nosso parceiro,
só entrar em contato conosco.
Para quem se interessar, realizamos palestras e
eventos de busca ativa, com exames de destro e
aferição de pressão, em empresas,condomínios e
comércios, basta entrar em contato conosco.
Nos últimos meses participamos de alguns eventos
comunitários na cidade de Indaiatuba e em Elias
Fausto e até o final do ano participaremos de outros
com a Turma do Tutty. Para saber a nossa agenda
basta nos acompanharmos pela nossa página no
Facebook ou pelo nosso site:
www.sempreamigos.org.br

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Conheça os benefícios da acupuntura para a diabetes
outras substâncias responsáveis pelas respostas
de promoção de analgesia, restauração de
funções orgânicas e modulação imunitária.
Acupuntura e diabetes

A acupunturista Célia Mara em uma das sessões

Muitas pessoas, ao ouvir de falar de acupuntura,
se arrepiam só de imaginar aquelas agulhas
espalhadas pelo corpo, mas o fato é que a
acupuntura pode tratar de todas as patologias que
um indivíduo possa ter, seja ela física ou
emocional, e tem se mostrado muito eficiente.
O que é acupuntura?
Originária da China, a acupuntura é uma das
várias técnicas utilizadas pela Medicina
Tradicional Chinesa, sendo um método
terapêutico que se caracteriza pela inserção de
agulhas especiais de ouro, prata ou aço inoxidável
(tão fina como um fio de cabelo) em pontos
específicos da superfície corporal. Elas têm a
capacidade de alterar condições fisiológicas e
bioquímicas e, assim, tratar uma ampla variedade
de doenças e promover a saúde.
No ocidente, a partir da segunda metade do século
XX, a acupuntura foi assimilada pela medicina
contemporânea, e graças às pesquisas científicas
empreendidas em diversos países, tanto do
oriente como do ocidente, seus efeitos
terapêuticos foram reconhecidos e explicados em
diversos trabalhos científicos já publicados.
Admite-se, atualmente, que a estimulação de
pontos de acupuntura provoca a liberação, no
sistema nervoso central, de neurotransmissores e

Conforme estudo publicado pela OMS, o uso da
acupuntura pode reduzir em até 20% o nível de
glicose no sangue, pois a punção de determinados
pontos ativa o sistema endócrino e estimula a
produção de insulina. Além disso, ela é utilizada no
controle do estresse, para favorecer a imunidade
geral e revitalizar órgãos que podem vir a se
comprometer devido ao diabetes melittus e ajuda
na reversão das neuropatias em geral presente em
pacientes com diabetes há muitos anos.
A fisioterapeuta e acupunturista Célia Mara explica
que, de acordo com a Medicina Chinesa, a
diabetes pode ser provocada por uma deficiência
de yin no fígado, baço/ pâncreas, rim ou
estômago. “O excesso de calor consome os
líquidos orgânicos, “lesando” a função do pulmão,
provocando secura, sede e garganta seca, além
do ressecamento de pele, oleosidade, deficiência
da circulação sanguínea, dentre outras e tudo isso
pode ser tratado e melhorado com a
acupuntura”,diz ela.
Para um melhor retorno no paciente diabético,
normalmente trabalha-se pontos associados aos
meridianos relacionados aos órgãos em questão,
dos quais podemos citar, fígado, bexiga/rim,
baço/pâncreas/estômago.
A acupuntura também pode ser associada ao uso
do laser e da auriculoterapia, mas, em todos os
casos, a acupunturista salienta a importância de
controlar a glicemia com os medicamentos
prescritos e dieta adequada. “Ao ver resultados
positivos, muitas pessoas acabam deixando o
tratamento convencional e isso é totalmente
contraindicado, os medicamentos e as atividades
físicas são de extrema importância”, explica Célia
Mara.
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Vale resaltar que a acupuntura, assim como qualquer
tratamento, tem que ser sequencial para apresentar
bons resultados, não é em apenas uma sessão que o
paciente vai sentir essa melhora. O ideal é que seja
feita uma sessão por semana, com duração de cerca
de 45 minutos, mas isso é decidido numa conversa
inicial entre o paciente e o acupunturista. “Num
primeiro encontro eu converso com o paciente,
pergunto como ele se sente, observo a língua,
cicatrizes e vejo a melhor forma de tratar. Às vezes o
paciente chega aqui com outras queixas, além da
complicações da diabetes, ai pode ser que eu sugira
mais sessões, para que seja mais rápido”, explica ela.
A acupunturista também salienta que a medicina

chinesa tem registrado cada vez mais casos
clínicos de sucesso no combate aos casos de
diabetes, e, o mais importante, sem efeitos
secundários, sem químicos, de forma equilibrada,
sem ansiedade e com efeitos duradouros. “Mas
ainda assim acho importante frisar que, embora
muito positiva para o tratamento, ela não substitui
o tratamento convencional e nem cura a diabetes,
ela apenas trata para que não haja complicações
futuras”, diz Célia.
Célia Mara S. França é fisioterapeuta e acupunturista
(CREFITO-3/240827) e é parceira da Sempre Amigos.
Entre em contato conosco para conhecer os benefícios
dos associados.

Hiperglicemia e hipoglicemia: você saber o que é e o que fazer?

H
Hipoglicemia e hiperglicemia são palavras opostas e muito comuns
no dia a dia dos diabéticos, porém, ainda trazem muitas dúvidas em
relação a sua importância e significados.

Hiperglicemia
Basta entender o significado da palavra: hiper
(excesso) e glicemia = excesso de glicemia. Definida
como excesso de açúcar no sangue, a hiperglicemia
é a elevação da glicose sanguínea acima do normal
para o ser humano. Ela é considerada elevada a
partir de 126mg/dl.
Ela pode ser leve (126 180mg/dl), moderada (180250mg/dl) e grave ou “HI” como aparece nos
aparelhos de glicose >650mg/dl.
Os sintomas da hiperglicemia são: cansaço,
fraqueza, urinar muito, sede, visão embaçada,
sonolência, tontura, pele e boca seca.
A hiperglicemia pode provocar alteração nos rins,
olhos e sistema imunológico e por isso, deve ser
controlada.

Hipoglicemia
A Hipoglicemia como o prefixo também sugere
“Hipo” significa “baixo” e juntamente com a palavra
glicemia, seria a diminuição da glicose sanguínea
em níveis abaixo de 70mg/dl ou 50% abaixo de
glicose de jejum ao teste com Dextrosol.Os níveis
diminuídos de glicose levam o nosso cérebro a
entrar em “pânico” porque sem energia o paciente
fica confuso, sonolento, com sudorese e podendo
até desmaiar quando os níveis chegam abaixo de
40mg/dl.
Ela também pode ser ocasionada por excesso de
insulina no diabetes, erro alimentar ou drogas que
consumam muita energia do organismo.Evita-se
fazendo dieta balanceada e controle adequado da
glicose sanguínea.

.
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

Em marco estivemos na UBS João Pioli
juntamente com Lions Clube, Faculdade
Max Planck e a Secretaria Municipal de
Saúde realizando exames de glicemia e
aferição de pressão na população.

Em fevereiro iniciamos mais uma
turma do projeto “Diabetes no
controle”, em parceria com a Faculdade
Max Planck. Na foto, uma aula de
educação física com os participantes.

Nossa assembleia geral anual teve
palestra com o oftalmologista Dr.
Doraldo Nassar, e sua filha, estudante
de Medicina, Ana Carolina Ferrari
Nassar.

O membro de assunto jurídicos e
voluntário, Luiz Wolf, representou a
Sempre Amigo no IV Encontro ADJ
Diabetes Brasil. Na foto, com a
coordenadora do grupo das associações e
representante da ADJ, Vanessa Pirolo.

Os três dias de encontro, que reuniu 33
associações do Brasil todo, foram de
intensas discussões e vários temas
ligados à diabetes foram abordados.

Também esteve presente no encontro,
que aconteceu em abril, em São Paulo,
o cantor Milton Nascimento, diabético
do tipo 2 há vinte e dois anos.

Associe-se à Sempre Amigos!

Acesse o nosso Site:

Seja um voluntário! Associe-se à Sempre Amigos.
Sede: Rua Chile, nº 494, Vila Castelo Branco.
Telefones: (19) 3834-7617 ou (19) 9226-6823.

E-mail: diabetes@sempreamigos.org.br

Colabore com a Sempre Amigos e faça a sua
doação para:

Banco do Brasil Agência: 0929-6
Conta Corrente: 38063-6

www.sempreamigos.org.br
Estamos também no facebook, procure por
Associação Sempre Amigos e acompanhe
as nossas novidades.
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