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Editorial
Mais um ano chegando ao fim e nós só temos que
agradecer pelas conquistas. 2014 foi um ano
positivo para a Associação e continuamos firme com
o nosso objetivo, de levar informação para a
população e conscientizar todos da gravidade da
diabetes.
Tentamos, através das nossas palestras, boletins
informativos e internet, mostrar a importância da
qualidade de vida, não só para os diabéticos, mas
para todos. E para ter uma boa qualidade de vida é
essencial uma alimentação equilibrada e a prática
de exercícios físicos. A Associação, inclusive,
oferece aulas de yoga terapia gratuitas, toda quintafeira, na sede do Lions. Os benefícios são muitos,
por isso, se você quiser participar, basta ligar para a
associação e se inscrever (telefone na última
página).
Outro objetivo da Associação é realizar uma busca
ativa dos casos de diabetes, já que muitos têm a
doença, mas não sabem. Por isso, participamos
neste ano de diversos eventos em escolas,
empresas e festas da cidade. Em 2015 nosso
objetivo é participar de ainda mais eventos e nos
tornar ainda mais conhecidos para a população.
Ano velho e ano novo, esse sempre foi e sempre
será o ciclo da renovação e da esperança nos
planejamentos para o ano que se inicia. E na saúde,
o que podemos esperar? Nós, portadores de
doenças crônicas, como a diabetes, aguardamos a
cada segundo que surja a cura definitiva para todos.
Este ano foi muito positivo nesse sentido, muitas
pesquisas foram divulgadas e novos medicamentos
surgiram, porém, a maioria deles não está ao
alcance de todos devido ao alto custo.
Para o próximo ano, esperamos que os gestores
responsáveis pela saúde pública e privada tenha o
bom senso de implantar um atendimento de
qualidade e eficaz para atender as demandas
necessárias, a fim de aliviar o sofrimento de milhões

de pessoas.
Continuamos firmes no objetivo de implantação de
um Centro de Referência, seja ele local ou regional,
onde possamos ter um atendimento completo, com
exames de média e alta complexidade.
Necessitamos de centros em educação em diabetes
e hipertensão, onde a população possa ter contato
com profissionais competentes e informados sobre a
doença. Necessitamos de profissionais engajados
na causa das doenças, e que não se preocupe
apenas com o financeiro. Precisamos de
capacitação para atender melhor os pacientes.
Necessitamos ter acesso aos novos medicamentos
sem precisar mendigar perante a justiça tais
recursos, enfim, necessitamos ter uma boa
qualidade de vida. Esperamos que o ano de 2015
seja realmente um ano de bons fluidos e que
possamos enfrentar a diabetes da melhor maneira
possível, com uma vida saudável.
Gostaria de agradecer todos que, de alguma forma,
nos ajudaram no decorrer deste ano. Sem vocês,
nosso trabalho não seria possível. E desejo que
possamos estar juntos novamente no ano que vem.
Um forte abraço a todos e um Feliz natal e um ano
novo renovado.

“Seja sempre amigo do seu diabetes!”

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Saiba mais sobre a diabetes e suas complicações sexuais
A diabetes é uma doença crônica ainda sem cura e
está ligada a inúmeras complicações, sendo uma
delas a disfunção a erétil.
A fisioterapeuta Ana Luiza Reis explica que essa
complicação está presente em cerca de 40% dos
homens diabéticos. Já se considerarmos outras
disfunções sexuais, como alterações do desejo
sexual e disfunções de ejaculação, essa
porcentagem sobe para até 70%.
Mas como avaliar? É considerada disfunção erétil
quando o homem sentiu dificuldade de penetração
por 6 meses; um episódio isolado não é indicativo do
problema. “Vale ressaltar que o diabetes não
controlado prejudica a circulação de todo o corpo, e a
disfunção erétil é decorrente da má circulação na
região do pênis", diz.
O homem diabético não passará de uma ereção de
100% para a disfunção erétil de um dia para outro, as
mudanças são progressivas, como uma menor
rigidez e dificuldade de penetração com menor
lubrificação da parceira. Outro sintoma é a perda da
rigidez após a penetração, o que pode fazer com que
o homem ejacule mais rápido, com receio de perder a
ereção e não alcançar o orgasmo.
Ela costuma aparecer em homens com mais de 40
anos e tende a progredir se não for iniciado um
tratamento. Homens que usam insulina há um longo
período sentem ainda mais o prejuízo da ereção.
Para tratar, o ideal é manter uma alimentação
balanceada, controlar o índice glicêmico, a pressão
arterial, não fumar e não beber e praticar no mínimo
30 minutos de atividade física por dia. Além disso,
existe tratamento com remédios, que deve ser
prescrito e acompanhado por um médico urologista.
"O paciente pode ter uma vida sexual satisfatória,
mas, mesmo com os tratamentos existentes, é ilusão
pensar que um homem diabético ou não, na quinta ou
na sexta década de vida, voltará a ter a performance
sexual igual à da sua mocidade", explica ela.
Uma novidade em relação à disfunção erétil é o
tratamento com fisioterapia. “A fisioterapia é
relativamente recente nessa área e utiliza estímulos
específicos para permitir uma melhor circulação
peniana e, consequentemente, uma melhor
performance sexual. Esses benefícios ocorrem sem
efeitos colaterais e os resultados aparecem em
média entre 3 e 6 meses de tratamento”, diz ela.
Outro tratamento indicado é terapia, pois a disfunção
erétil, mesmo que corrigida com tratamento, pode
deixar um “fantasma” no homem: o medo da falha.
Esse problema é chamado de ansiedade de
performance e faz com que sejam liberadas

substâncias vasoconstritoras, ou seja, que dificultam
a chegada de sangue no pênis.
Outro ponto importante é que o homem precisa estar
atendo à sua saúde, realizando exames rotineiros
(colesterol, pressão arterial e glicemia) e cuidando
para que estejam dentro dos valores considerados
normais.
A disfunção erétil não é um problema exclusivo dos
homens, as mulheres diabéticas também podem
sofrer com essa complicação, mas, como é algo
pouco evidente e culturalmente pouco aceito, é difícil
estimar a real porcentagem de mulheres com queixas
sexuais. "Um exemplo disso é uma mulher diabética
que sofre com perda da lubrificação. Muitas vezes ela
aceita a penetração, mesmo com desconforto, para
satisfazer o esposo", explica.
Vale lembrar que, ao avaliar uma mulher próxima dos
50 anos de idade e diabética, deve-se considerar
que é nessa idade que surgem os primeiros sinais da
menopausa, e a falta dos hormônios produzidos
pelos ovários é um fator agravante dos sintomas de
disfunções sexuais.
Nas mulheres ocorre desejo sexual hipoativo (DSH),
que é a falta de vontade de ter relação, alterações de
lubrificação ou secura vaginal e alterações do
orgasmo. Os próprios nomes das disfunções já
indicam os sintomas que surgem, mas podem ocorrer
sangramentos decorrentes do atrito com o pênis. O
desejo sexual depende da satisfação com o
relacionamento e da satisfação sexual. Se o
relacionamento em geral está ruim, haverá um
impacto negativo na vida sexual. E se as relações
sexuais são desconfortáveis ou dolorosas, podem
surgir espasmos dos músculos vaginais, evoluindo
para uma condição conhecida como vaginismo.
O tratamento deve ser multiprofissional, associando
acompanhamento com fisioterapeuta,
endocrinologista, ginecologista, psicólogo e
nutricionista. “A fisioterapia especializada pode trazer
mais sensibilidade e lubrificação vaginal pelo uso de
equipamentos específicos, como eletroestimulação e
biofeedback. A adequação do tônus dos músculos
vaginais irá trazer mais satisfação com a vida sexual,
e isso estimula o desejo sexual. É possível ser
saudável com o diabetes, e boa saúde geral significa
boa performance sexual", finaliza ela.
Ana Luiza Reis é fisioterapeuta graduada pela Universidade
Tuiuti do Paraná. Especialista em fisioterapia em cancerologia
pela Liga Paranaense de Combate ao Câncer. Especialista em
Disfunções do Assoalho Pélvico pela Unifesp EPM. Mestranda
em Cirurgia/Urologia pela Unicamp.
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Dia Mundial da Diabetes é um sucesso
Os presentes também puderam assistir a uma linda
apresentação de dança do ventre, com as alunas da
professora Ana Paula Cezarino, que encantou a
todos.

Caminhada a favor da Diabetes

Pela sétima vez consecutiva, o Dia Mundial da
Diabetes foi comemorado em Indaiatuba e mais uma
vez foi um grande sucesso.
O evento aconteceu no Espaço Opera Eventos, no
Parque Ecológico, e teve a participação de mais de
300 pessoas. Como já é de costume, foram
realizados exames de glicemia, aferição de pressão e
medição da
circunferênci
a abdominal.
Além dos
exames, os
voluntários
orientavam
os presentes
sobre como
manter uma
vida mais
saudável.
A jovem Bruna Silveira, de 26 anos, veio de São
Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, só para o
evento e diz ter gostado muito do que viu. “Eu conheci
o Didi e o trabalho da Associação por uma rede social,
fiquei muito interessada em vir e estou achando tudo
muito interessante, esse tipo de encontro motiva as
pessoas a cuidarem da diabetes”, diz ela. Bruna
também diz ter gostado muito da estrutura do evento
e do número de profissionais envolvidos.
Neste ano a novidade foi a participação da instrutora
em Yoga, Jacqueline Eva Odenheimer, que ministra
aulas semanalmente para os associados. O local não
era o mais apropriado, mas os presentes puderam
sentir como é a aula e, aqueles que se interessarem,
estão convidados a participar, toda quinta-feira, a
partir das 19h, na sede do Lions.

No mesmo dia,
aconteceu
também a já
tradicional
Caminhada a
f a v o r
d a
Diabetes, em
parceria com o
Lions Club de
Indaiatuba.
O ponto de saída
da caminhada foi a sede do Lions, após uma sessão
de alongamento, e o ponto final foi o Espaço Opera,
no Parque Ecológico, onde estavam concentradas as
atividades em comemoração ao Dia Mundial. Todo o
percurso foi animado por um carro de som fornecido
pela Prefeitura de Indaiatuba e pelo presidente da
Associação, Didi, que falava no autofalante sobre a
importância de manter uma vida saudável.

Agradecimentos
O evento teve apoio dos laboratórios Roche e Lilly,
Faculdades Anhanguera, Rede Drogasil e Lions Club.
Contamos também com o patrocínio do Laboratório Edna
Jaguaribe,Sanofi-Aventis,Governo Municipal de
Indaiatuba,
MB Seguros,
Supermerc a d o s
Miranda,
Adega UTI e
família Wolf,
e, claro, a ,
participação
de inúmeros
voluntários.
A Sempre Amigos agradece a todos! Sem vocês, nada
disso seria possível!
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

1º Evento da Comissão de Doenças Crônicas e
Não transmissíveis do Conselho Municipal De
Saúde de Indaiatuba-SP, com o tema Pés de
D i a b é t i c o s : Av a l i a ç õ e s e C o n d u t a s .

A Associação Sempre Amigos participou mais
uma vez do Congresso Multidisciplinar em
Diabetes, que aconteceu em São Paulo, no
final de julho.

Alguns dos presentes no 1º Encontro dos
Diabéticos unidos por uma vida melhor, que
aconteceu no Parque do Ibirapuera, em São
Paulo, e que reuniu diabéticos que se
conheceram pela internet e que se tornaram
amigos.

A Sempre Amigos esteve na escola estadual
Carlos Tancler para ministrar uma palestra
sobre o tema "Diabetes na escola". Na ocasião
também foram feitos exames de glicemia.

O presidente da Associação, Didi, com o
terapeuta holístico Carlos Humberto Mendes
Gothchalk, que ministrou a palestra
“Carrossel de negação”.

A Sempre Amigos realizou palestra sobre
diabetes na escola estadual Geraldo Enéas

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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