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Editorial
Em 2011 a OMS (Organização Mundial de Saúde) já fazia
um alerta geral de que a diabetes estava fora do seu
controle no mundo todo.
A ONU (Organização das Nações Unidas), em 2013,
convocou os países em Assembleia Especial para que os
mesmos apresentassem os planos de ação em relação
às doenças crônicas não transmissíveis, junto com as
suas respectivas metas. O Brasil, como membro da ONU,
elaborou suas metas, porém, até o momento, pouco se
realizou.
Em 2011 a estimativa era de que existisse 280 milhões de
diabéticos no mundo, já hoje a estimativa gira em torno de
380 milhões.
Sabemos que 90% dos diabéticos é do tipo 2 e que a
maior causa é a obesidade, portanto, entendemos que
muitos casos poderiam ser evitados com políticas
públicas simples, eficazes e com baixos custos.
Atualmente o Brasil ocupa a quarta posição mundial no
número de diabéticos, com 13,5 milhões de diabéticos
conhecidos, e mais 40% de pessoas que têm a doença,
mas que ainda não possuem o diagnóstico. Diante desse
quadro só nos resta lamentar, porque pouco se faz para
conter o crescimento da doença.
No final do ano passado, pesquisas mostraram um
quadro assustador em relação à doença: cerca de 80%
dos casos de diabetes 1 estão sem controle e 72% dos
casos de diabetes 2 estão na mesma situação, isto
significa que a médio e longo prazo poderemos ter muitos
diabéticos com complicações e, sem dúvida, isto é um
enorme gasto para a saúde pública e a para a economia
do país.
O que queremos é que os responsáveis pela saúde
pública e privada tenham consciência da gravidade
dessa patologia, caso contrário seremos um país com um
número cada vez maior de diabéticos.
Em relação a Sempre Amigos, nesse ano que se inicia
vamos manter os nossos objetivos de levar informação às
pessoas, através de palestras em escolas, empresas e
comunidades. Aliás, se você tem interesse em assistir

uma palestra nossa, é só entrar em contato conosco.
Também vamos continuar na busca ativa de novos casos,
realizando eventos pela cidade. No ano passado, foram
diversos eventos e um número grande de novos casos
descobertos. As aulas de yogaterapia, que acontecem
toda quinta-feira, na sede do Lions, gratuitamente,
também continuam esse ano, basta se inscrever para
participar. A yogaterapia, aliás, é ótima para todos os
diabéticos, pois a prática regular de exercícios físicos
estimula a produção de insulina, aumenta a sensibilidade
celular à insulina, aumenta a capacidade de capacitação
de glicose pelos músculos e diminui a gordura corporal
relacionada à diabetes tipo 2. Para quem não conhece, a
Yoga é uma filosofia e ciência milenar voltada à
prevenção e manutenção da saúde ,entre outros
benefícios. Através da prática de posturas e técnicas
respiratórias é possível a obtenção de um estado de
equilíbrio físico, psíquico e emocional. Seu grande valor
terapêutico tem se mostrado especialmente benéfico na
regulação do sistema hormonal e na atenuação dos
problemas causados pelo stress.
No dia 18 de abril teremos também um workshop sobre
alimentação e diabetes, que será muito interessante,
basta se inscrever para participar. Logo teremos mais
informações à respeito..
Também teremos algumas surpresas para esse ano, que
divulgaremos assim que possível. Por isso, siga a nossa
página no facebook e também acesse o nosso site
(www.sempreamigos.org.), para ficar por dentro das
novidades.
“Seja sempre amigo do seu diabetes”

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Tire suas dúvidas sobre o uso da insulina
Armazenamento:


Sem retirar a seringa vire o frasco de cabeça para
baixo e puxe o êmbolo até a dose prescrita. Se bolhas

Os frascos de insulina devem ser fechados
de ar aparecerem, dê pequenos golpes na seringa
(geladeira entre 2º a 8ºC)
com as pontas dos dedos. Quando as bolhas saírem

Não se deve armazenar em embalagem térmica ou
confira se a quantidade de insulina aspirada é a
de isopor, e ela deve ficar longe do congelador da porta,
prescrita e, se necessário, corrija;
de preferência na gaveta ou próximo a ela.

Retire a seringa com a agulha do frasco e proteja-as,

Uma vez congelada, a insulina perde suas
preparando-se para a aplicação.
propriedades de tratamento, podendo ser desprezada.

É muito importante fazer o rodízio do local de

Uma vez aberto o frasco de insulina, ele deverá ser
aplicação, para melhor absorção e ainda evita
utilizado no período de 30 dias.
lipodistrofia.

Marque a data de abertura no frasco para controle.

Deve-se organizar as aplicações por região
escolhida, respeitando-se o intervalo de 2 cm entre
Qual a via de aplicação da insulina?
aplicações em um mesmo local.

A aplicação feita no abdômen é a de maior

A insulina deve ser aplicada no tecido subcutâneo,
velocidade de absorção, seguida dos braços, coxas e
que está localizado abaixo da pele e acima do músculo.
nádegas.
No tecido subcutâneo a absorção é gradativa

Não é aconselhável realizar a aplicação de insulina
proporcionando ação contínua e eficaz da insulina.
logo após a prática esportiva, pois o fluxo sanguíneo

A espessura da pele e os locais de aplicação da
está aumentado, o que aumenta a velocidade de
insulina, é quase semelhante em todas as pessoas,
absorção.
(idade, sexo, raça, tipo físico)

A espessura média da pele é em média 2,07 mm nos
Cuidados Especiais:
locais de aplicação da insulina.

Local certo de aplicação da insulina: Subcutâneo.

Faça uma prega cutânea no local escolhido e
introduza a agulha em ângulo de 90 graus soltando a
Riscos de aplicação no local errado
prega logo após;

Injete a insulina delicadamente e retire a agulha.

A aplicação fora do tecido subcutâneo altera a

Arrume uma garrafa plástica usada (a melhor é a de
velocidade com que a insulina é absorvida pelo
água sanitária) e vá descartando ali suas agulhas e
organismo e desta forma altera o controle glicêmico.
seringas e leve ao posto de saúde mais próximo.

Na pele a absorção é mais lenta (hiperglicemia), é
desconfortável e o local fica avermelhado.
Locais de aplicação de insulina

Ao retirar a agulha da pele você poderá observar a
saída de insulina (não é necessária a reaplicação).

Preferencialmente nas regiões lateral direita e

No músculo a absorção é mais rápida (hipoglicemia)
esquerda do abdome, de 4 a 6 cm distante da cicatriz
e na próxima aplicação terá hiperglicemia tardia
umbilical, face anterior e lateral externa da coxa, face
(sensação desconfortável e/ou sangramento)
posterior do braço e quadrante superior lateral externo
das nádegas, como na figura:
Cuidados na aplicação de Insulina:


Lave suas mãos;

Retire o frasco de insulina da geladeira de 10 a 20
minutos antes (evita a irritação)

Material : seringa, agulhas, algodão e álcool 70%;

Gire o frasco de insulina leitosa (NPH) sem agitar, ela
não deve espumar (inutilizada)

Promova a desinfecção da tampa do frasco (algodão
e álcool 70%).

Pegue a seringa de insulina e puxe o êmbolo até a
graduação correspondente à dose prescrita pelo seu
médico.

Retire o protetor da agulha e injete o ar dentro do
frasco até o final. A introdução de ar no frasco facilita a
aspiração e ajuda na retirada correta da dose de
Fonte: Manual de preparo e aplicação de insulina
insulina;
produzido pela BD.
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Conheça novos tratamentos para a retinopatia diabética

Muitas pessoas não sabem, mas a diabetes é hoje
uma das maiores causa de cegueira na população
adulta. Isso porque a diabetes não controlada pode
levar a complicações em vários órgãos, inclusive os
olhos. É a chamada retinopatia diabética.
A Sociedade Brasileira de Diabetes explica que a
retina é a camada em que estão alojadas as células
que recebem luz e enviam a imagem ao cérebro. Com
o excesso prolongado de açúcar no sangue, as células
se deterioram se tornando mais permeáveis,
possibilitando a formação do edema. Além disso, pode
ocorrer o acúmulo de material na parede dos vasos
levando a um bloqueio do fluxo de sangue naquele
vaso. Essas lesões podem ocasionar vazamento de
fluido ou de sangue, e levar à distorção das imagens
captadas pela retina. Esse fenômeno é chamado de
retinopatia diabética.
Como prevenir? O oftalmologista Dr. Doraldo Nassar
Júnior explica que é fundamental fazer um controle da
glicemia e também da pressão arterial, já que a
pressão arterial alta também pode lesionar a retina.
O diagnóstico é feito a partir do exame de fundo de
olho, mapeamento de retina, retinografia digital com
ou sem contraste e também do OCT.
Tratamentos
Existem dois tipos de retinopatia diabética: a não
proliferativa e a proliferativa. O primeiro caso é a forma
inicial da doença e é detectada através dos exames
citados acima e devem ser observadas com um
controle rigoroso da glicemia e, se necessário, em
alguns casos, fotocoagulação com laser. Essa forma
inicial não proliferativa muitas vezes é assintomática e
a pessoa pode estar com a visão normal, por isso é
necessário o exame de fundo de olho para o
diagnóstico.

Já o segundo caso é caracterizado pela baixa
acuidade visual e no exame de fundo de olho é notado
vazamento de líquido ou hemorragias retinianas, que
podem ser periféricas ou centrais. As periféricas serão
tratadas com fotocoagulação e as centrais, que
atingem a mácula, serão tratadas como descrito
abaixo.
No caso da retinopatia não proliferativa, o tratamento é
feito pelo controle da glicemia e raramente é feito a
fotocoagulação por laser, pois quando há um controle
da glicemia e da pressão arterial, ela pode regredir
espontaneamente com o tratamento clínico.
Já na proliferativa, o tratamento com laser é feito na
parte periférica da retina, para diminuir o vazamento e
cauterizar. A melhora da visão costuma ser parcial e,
dependendo da severidade da retinopatia, podem ser
necessárias várias sessões de laser. Vale ressaltar
que o tratamento de fotocoagulação não cura a
retinopatia diabética e nem sempre impede uma futura
cegueira, mas consegue retardar o avanço da doença.
Além da fotocoagulação a laser, outro moderno
tratamento disponível é o uso de substâncias
antiinflamatórias e antiangiogênicas introduzidas
dentro do olho, as injeções intra-vítreas, como o
Avastin e o Lucentis. Eles têm se mostrado muito
efetivos no tratamento do edema macular até de
hemorragias maculares. Esses medicamentos
bloqueiam o crescimento dos vasos sanguíneos
anormais, estagnando a evolução da doença e em
muitos casos melhorando a visão do paciente.
Em casos mais graves, onde há hemorragia intravitrea, é necessário uma cirurgia chamada vitrectomia
para evitar o deslocamento de retina, uma
complicação muito grave que levaria o paciente à
cegueira definitiva. “Por tudo isso, o recomendado é
realizar o exame preventivo há cada seis meses ou no
mínimo uma vez por ano”, finaliza Dr. Doraldo.
Doraldo Nassar Jr é
oftalmologista com título de
especialista da AMB (Associação
Médica Brasileira) e CBO
(Conselho Brasileiro de
Oftalmologia). Membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgias
de Catarata e Refrativa. Membro
da Academia Americana de Oftalmologia. Membro da
Visx Excimer Laser para miopias, astigmatismos
,hipermetropias e presbiopia . Especialista em
Ceratocone.
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

A Sempre Amigos, em parceria com o Supermercado
Miranda, esteve, no final de novembro e início de
dezembro, nas quatro unidades do Supermercado
realizando exames de glicemia e aferição de pressão.

Alguns dos presentes no 3º Encontro dos Diabéticos
unidos por uma vida melhor, que aconteceu no Parque
da Água Branca, em São Paulo, e que reuniu
diabéticos que se conheceram pela internet e que se
tornaram amigos.

Equipe de voluntários reunidos no Supermercado
Miranda, unidade Cidade Nova.

O presidente da Sempre Amigos, Didi, esteve
presente na empresa Artnel, em dezembro,
ministrando palestra sobre diabetes. Na ocasiã
também foram realizados exames de destro.

Uma das fotos do Trabalho de Conclusão de Curso
de Fotografia, dos jovens Guilherme Lima e Viviane
Teixeira. O tema era o cotidiano dos diabéticos e na
foto está o presidente da Associação, Didi, em uma
aula de yoga.

Mais uma foto do TCC dos jovens Guilherme e
Viviane, durante uma aula de yogaterapia. O trabalho
lhes rendeu nota máxima no curso de fotografia da
Ceunsp.

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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