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Editorial
A diabetes atinge milhões de pessoas no mundo. No
Brasil esses números impressionam cada vez mais: 500
novos casos surgem todos os dias. Diante deste quadro,
temos que alertar os poderes das três esferas do governo
no sentido de melhorar sua estrutura física, além de
capacitar os profissionais de saúde para que eles possam
atender esses pacientes dignamente.
Além disso, necessitamos também de uma política
pública em relação à publicidade mais efetiva sobre a
promoção e a prevenção da diabetes, pois a informação
correta é a melhor arma para lutar contra o aumento da
doença.
É preciso que os poderes constituídos façam com que as
entidades sem fins lucrativos tenha recursos financeiros
para realizar parcerias, com o objetivo de promover a
educação em diabetes. Muitas já estão realizando esse
trabalho há muito tempo, como nós, da Sempre Amigos,
mas com ajuda financeira poderíamos fazer muito mais.
E como conseguir essa ajuda? Através das leis de
incentivo fiscal, pois assim as empresas privadas podem
participar deste árduo trabalho. Essas leis foram criadas
e precisam ser usadas, mas muitas empresas nem têm
conhecimento delas, ou de como usá-las.
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes
(IDF) organização ligada à Organização Mundial de
Saúde (OMS), as chamadas Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) serão as principais causas de
morte no mundo até 2030, sendo que as mesmas serão
responsáveis por 66% das doenças no mundo.
Atualmente estima-se que as DCNT são responsáveis
por 1,3 milhões de óbitos no mundo.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 2
minutos e meio um brasileiro descobre que é diabético.
Com isso, houve um aumento relevante de internações
no Sistema Único de Saúde (SUS) devido a diabetes
entre 2008 a 2011, chegando a 145 mil internações.
Segundo a IDF, não houve a implementação de políticas

Eficientes de prevenção da diabetes nos últimos anos e
se não elas forem implementadas agora, nos próximos 20
anos com certeza haverá um gasto exorbitante de
recursos financeiros relacionados à essas internações,
principalmente nos países em desenvolvimento. Diante
deste quadro o que podemos fazer para conter esse
crescimento?
Queremos sim uma saúde de qualidade, com eficiência e
capaz de dar a solução devida a todas essas perguntas
que estão sem respostas há muito tempo.
Na Sempre Amigos, o ano tem sido produtivo! Eu estive
presente no I Encontro Nacional de Jovens e Adultos com
Diabetes, que aconteceu no final de abril, em São Paulo e
voltei cheio de novidades. A intenção do encontro, que
agora será mensal, de forma online, é duplicar o número
de associações de diabéticos no país, em dois anos, além
de levar informação sobre a doença para o maior número
de pessoasPara isso, estamos com vários projetos em
andamento, que em breve iremos dividir com vocês!
Outra novidade é a posse no Conselho Estadual de
Saúde, confira a matéria completa na página 03.
Acompanhe mais informações da Sempre Amigos por
aqui e também pelo site www.sempreamigos.org.br
Curta também a nossa página no facebook e fique por
dentro de todas as nossas novidades!
Unidos, venceremos!
“Seja sempre amigo do seu diabetes”

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Saiba como identificar a hipo e hiperglicemia
Hiperglicemia
Sintomas:

O excesso de glicose no sangue é chamado de
hiperglicemia, que é um dos sinais da diabetes. Com o
tempo, a glicemia elevada pode gerar várias
complicações nos olhos, rins, coração, nervos e vasos
sanguíneos. Ela é mais difícil de ser tratada do que a
hipoglicemia.

Os sintomas podem variar entre leves ou severos e
inclui: confusão, desmaios, sonolência, aceleração do
batimento cardíaco, dor de cabeça, fome, irritabilidade,
sudorese e fraqueza.
É importante para a pessoa com diabetes aprender a
reconhecer os sintomas da hipoglicemia e rapidamente
medir a glicemia.

Causas:

Excesso de alimentação indevida, consumo excessivo
de carboidratos, administração insuficiente de insulina,
não tomar insulina devidamente, medicação oral
insuficiente, estresse, entre outros.

Impacto:

Dor de cabeça, visão embaçada, sede, fome, enjoo,
pele seca e coceira.

Se não tratada, a hipoglicemia pode levar à perda da
consciência ou a
convulsões ou alterações
neurológicas, que requerem um tratamento de
emergência.
Todos os pacientes com diabetes deveria aprender a
medir sua glicemia e saber interpretar seus valores
para melhor discussão com o seu médico.

Como tratar:

Fonte: Revista Anad

Sintomas:

Se a sua glicemia estiver entre 180 e 250 mg/dL, tome
uma dose extra de insulina de ação curta e coma
menos na próxima refeição. Teste novamente a
glicemia após uma ou duas horas.
Se a glicemia ficar acima de 250mg/dL, verifique se o
seu hálito cheira a acetona, se a boca está seca e
desidratada e procure o seu médico ou serviço de
saúde.
Se a glicemia ficar acima de 500 mg/dl, comunique-se
com o seu médico e providencie alguém que o leve o
mais rápido possível ao pronto socorro.

Hipoglicemia
A hipoglicemia, ou baixa de açúcar no sangue, ocorre
quando o nível de glicose no sangue fica mais baixo do
que a necessidade do corpo. A glicose é uma fonte de
energia para o corpo e provem de alimentos,
principalmente dos carboidratos, como pão, arroz,
cereal e frutas. A insulina, um hormônio produzido pelo
pâncreas, ajuda as células a utilizar a glicose para a
produção de energia.

Carteira de identificação
diabético pode facilitar ajuda

A diabetes é uma doença crônica, sem cura e que
necessita de cuidados diários para manter o controle.
Por isso, é importante que amigos e acompanhantes
das pessoas com esse quadro clínico saibam que ele é
diabético, para assim tomar as medidas necessárias
em casos de hiper ou hipoglicemia. É interessante que
o diabético tenha em sua carteira/bolsa uma
identificação de que é diabético, pois, em caso de
acidentes ou se for encontrado desacordado, poderá
ser identificado e, quando no pronto-socorro, o médico
poderá atender já sabendo desse diagnóstico e
utilizando o tratamento adequado.

Imprima a sua no site da
Anad:
Www.anad.org.br

Causas:

As causas da hipoglicemia em pacientes com diabetes
melittus tipo 2 inclui:
- Pular refeições ou alimentação irregular;
- Súbito aumento de exercícios físicos ou exercícios
físicos excessivos;
- Certos medicamentos para diabetes.

de
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Sempre Amigos está presente no Conselho Estadual de Saúde

Luiz Carlos Medeiros de Paula, conselheiro municipal e estadual
de saúde.

A Associação Sempre Amigos vem se destacando a
cada dia e uma das boas notícias é que, no final de
maio, fomos eleitos no Conselho Estadual de Saúde
como suplentes na categoria Doenças Crônicas, no
segmento usuários, representando a Fenad
(Federação Nacional de Associações e Entidades de
Diabetes). No conselho, seremos representados pelo
vice-presidente da Sempre Amigos, Luiz Medeiros,
presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Com esse preito, o objetivo é criar um fórum de
discussão sobre doenças crônicas na região e
implementar no estado políticas públicas voltadas no
combate às doença. “O presidente da Fenad, o Prof.
Dr. Fadlo Fraige Filho, não mediu esforços para que
gente conseguisse essa grande conquista, gostaria de
agradecê-lo por isso. Fui indicado pela associação, na
pessoa do Didi, que tem o cargo de vice-presidente da
Fenad no estado de São Paulo. Juntos temos que
pensar em todos os diabéticos e portadores de
doenças crônicas e fazer uma coalisão no sentido de
fazer valer os nossos direitos, deixando todos os
diabéticos assegurados no que diz respeito a
medicamentos e insumos. Quero e pretendo unir os
esforços entre aqueles que lutam pelas mesmas
causas”, explica Luiz Medeiros.
Trajetória
O conselheiro de saúde Luiz Medeiros já é um velho
conhecido da Sempre Amigos. Sua trajetória na área
da saúde começou em 2009, quando ainda atuava na
área da construção civil.

Ao fazer uma reforma na casa do presidente da
Associação, Didi, conheceu e se interessou pelo
trabalho da Sempre Amigos, já que também é
diabético. Nesse mesmo ano, foi indicado pelo Didi
para o Conselho Municipal de Saúde e, depois de
participar de todo o processo eleitoral, foi eleito
conselheiro municipal. “As ações me contagiaram a
ponto de me dedicar às exclusivamente às políticas
públicas de saúde”, diz ele. Daí em diante, participou
de diversas conferências e o interesse foi aumentando
cada vez mais.
Desde o início até hoje foram muitos os títulos
conquistados pelo seu trabalho. Em 2012 foi
reconhecido pelo então ministro da saúde, Alexandre
Padilha, como um dos construtores do SUS, com
reconhecimento no país todo, sempre militando pela
saúde.
Em 2013 foi reeleito conselheiro de saúde e eleito
presidente do Conselho Municipal de Saúde de
Indaiatuba numa votação expressiva, o que
comprovou o seu ótimo trabalho na cidade e em 2014
foi eleito o vice-presidente da Sempre Amigos. “A
Associação sempre foi a minha menina dos olhos.
Desde que conheci o trabalho desenvolvido me
apaixonei, pude aprender muito sobre a doença, já
que também sou diabético e agradeço ao Didi pela
oportunidade de trabalhar com a saúde, área que não
pretendo largar”, finaliza ele.
Saiba mais sobre a Fenad
A Fenad - Federação Nacional de Associações e
Entidades de Diabetes - é uma sociedade civil,
fundada em junho de 1988, filiada à International
Diabetes Federation (IDF).
Ela desenvolve atividades de orientação, educação,
detecção precoce do diabetes e prevenção de suas
complicações, além de conduzir pesquisas clínicas e
outras atividades científicas legalmente autorizadas.
Presidida pelo Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho, a Fenad
se faz representar nos Estados por seus vicepresidentes. No estado de São Paulo, é representado
pelo Didi, presidente da Sempre Amigos. Abrangendo
307 Associações, Ligas, Núcleos e Centros de
Diabetes no Brasil, a Fenad representa 5 mil
profissionais de saúde que trabalham nas
associações e 200 mil portadores de diabetes e seus
familiares.
Fonte: www.anad.com.br
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

Aula prática sobre alimentação ministrada pela
nutricionista Adriana Villalva, no I Workshop Nutrição
& Diabetes, realizado em abril, pela Sempre Amigos,
em parceria com a rede de supermercados Miranda.

A Rede Drogasil também esteve presente no
Workshop, realizando exames de destro e aferindo a
pressão arterial dos presentes.

Anutricionista Carolina Souza, do laboratório Lilly,
apresentando o mapa de conversação sobre diabetes
no Workshop realizado em abril.

Registro do 5º Encontro dos Diabéticos unidos por
uma vida melhor, que aconteceu em São Paulo e
que reuniu diabéticos que se conheceram pela
internet e que se tornaram amigos.

Didi e as alunas do último semestre do curso de
Nutrição da Faculdade Max Planck, que passaram
informações sobre alimentação saudável aos
presentes, e Carolina Souza, do laboratório Lilly.

Foto oficial do I Encontro Nacional de Jovens e
Adultos Diabéticos, realizado em São Paulo, no final
de abril.

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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