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Editorial
Este não foi um ano fácil para os brasileiros de uma forma
geral. Um ano de crises, de aumentos dos serviços e
isso, é claro, refletiu também na nossa Associação. Em
2015 realizamos menos eventos do que gostaríamos,
mas este também foi um ano positivo, já que firmamos
uma parceria com a Faculdade Max Planck, que foi de
grande importância para a Associação.
Já temos falado dessa parceria há algum tempo, mas,
para quem não conhece, criamos o projeto “Diabetes no
controle”, que visa a educação em saúde e também
construir o empoderamento da pessoa com diabetes de
forma a potencializar a responsabilidade pela sua
autovigilância e autocontrole na prevenção das possíveis
complicações.
O projeto foi iniciado em setembro e os resultados já são
positivos. (Leia mais informações na matéria da página
02). Aproveito a ocasião para agradecer a parceria, pois
acredito que quando o projeto é bem elaborado e tem
uma equipe participativa e dedicada, no final os
resultados serão alcançados com excelência e, com
certeza, os participantes sairão satisfeitos.
O projeto irá continuar em 2016 e uma nova turma será
iniciada quando a atual finalizar o ciclo. Fiquem atentos
para quando divulgarmos as datas de inscrição.

em participar da mais alta corte do controle social
estadual e nacional. Em 2016 estamos nos preparando
para realizar o primeiro encontro regional sobre diabetes
e esse, será, sem dúvida, um evento de grande valia para
todos de Indaiatuba e região.
Em 2016, daremos continuidade à parceria com a
Faculdade Max Planck, pretendemos realizar mais
eventos de busca ativa e também palestras para a
população e a ideia é criar um grande projeto, com foco
na educação em diabetes na escola. Estamos
caminhando e lutando para conseguir desenvolver esse
projeto, que será de grande importância para a
sociedade, já que a diabetes vem atingindo cada vez
mais crianças e jovens que, muitas vezes, não sabem
nem o que é a doença, muito menos como lidar com ela.
Neste projeto, o objetivo será levar a educação em
diabetes para as crianças e adolescentes e também para
os pais e funcionários das escolas, que muitas vezes, por
não ter informação, não sabem como o que fazer com o
aluno que tem a doença.
Gostaria de agradecer todos que, de alguma forma, nos
ajudaram no decorrer deste ano. Sem vocês, nosso
trabalho não seria possível. Um forte abraço a todos e um
Feliz Natal e um ano de 2016 renovado!
Acompanhe mais informações da Sempre Amigos por
aqui e também pelo site www.sempreamigos.org.br

Com a parceria firmada, também pudemos realizar o Dia
Mundial da Diabetes nas dependências da faculdade e
tivemos uma grande adesão, veja na matéria da página
03.

Curta também a nossa página no facebook e fique por
dentro de todas as nossas novidades!

Em

Unidos, venceremos!

2015 a Sempre Amigos teve um destaque muito
importante no cenário estadual e nacional ,pois fomos
eleitos no Conselho Estadual da Saúde e no Conselho
Nacional de Saúde para a primeira suplência, tendo
direito assim de participar das Comissões de análises.
Seremos representado pelo vice -presidente da entidade,
Luiz Medeiros de Paula. Tenho a certeza de que vamos
continuar lutando pelos direitos dos diabéticos e por uma
política social melhor na saúde. Nos sentimos honrados

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Saiba como funciona o projeto “Diabetes no controle”
O p r o j e t o
“Diabetes no
controle”, uma
parceria da
Faculdade Max
Planck, com a
Associação
Sempre Amigos e
com apoio da
P r e f e i t u r a
Municipal de
Indaiatuba, está
um sucesso.
Iniciado em setembro, o projeto atende hoje 36
diabéticos e tem surpreendido a coordenadora do
projeto, a enfermeira Cândida Acácia, por conta da
satisfação dos participantes logo no início. “O nosso
maior medo era a não adesão dos diabéticos, mas eles
estão vindo, estão se conscientizando da importância
do projeto e percebemos neles uma grande satisfação,
mesmo sem resultados ainda aparentes, o que é muito
gratificante pra gente”, diz ela.
Os participantes se reúnem três vezes por semana,
num clima de total descontração, já chegam um
brincando com o outro. A primeira atividade é a
medição da glicemia (foto 1), para ver se a pessoa está
apta a fazer as atividades naquele dia, já que tanto a
hipo como a hiperglicemia exime o participante das
atividades. Com essas medições, é entregue aos
participantes um gráfico no final de cada mês, onde é
possível ver a
trajetória dele no
projeto. No final do
projeto, aquele que
tiver tido mais
resultados positivos
irá receber um
prêmio simbólico de
R$ 100,00.
Depois, eles são
divididos em dois
grupos:
um vai
para a sala de atividades
físicas, onde são
monitorados por alunos estudantes do curso de
Educação Física (foto 2) e fazem cerca de seis tipos
diferentes de exercícios e o outro grupo vai para a sala
de fisioterapia, com diversas atividades, tudo
monitorado pelos estudantes da Faculdade.
Os encontros costumam ser dinâmicos, o que faz com
que os participantes não queiram faltar. “Um dos
participantes precisou faltar por uns dias e me ligou
avisando, pedindo para não ser retirado do grupo, que

ele estava faltando
por motivos de
saúde na família,
mas que ele
voltaria, isso é
gratificante, ver o
interesse da
pessoa. É uma via
de mão dupla, os
participantes
retribuem o
acolhimento, pois
sabemos que não é fácil aceitar a diabetes e nós
retribuímos a confiança que nos foi dada”, diz Cândida.
O projeto conta com uma equipe multidisciplinar, com
profissionais da área de enfermagem, fisioterapia,
educação física, nutrição, farmácia e agora também
uma psicóloga. O projeto irá continuar em 2016 e em
breve novas inscrições serão abertas para o próximo
grupo.“O projeto só tende a melhorar, temos
profissionais muito engajados nisso e estamos
correndo atrás de novas parcerias para que ela possa
ser cada dia melhor”, diz Cândida.
Para o presidente da Sempre Amigos, Didi, o projeto é
um presente. “Nesses 3 meses estamos com uma boa
assiduidade dos participantes e todos estão
entrosados, estamos construindo uma grande família,
um dando apoio ao outro, isso é muito positivo”, diz ele.
S. Sebastião, um exemplo de vida

O aposentado S. Sebastião Cândido, de 71 anos, foi o
participante que obteve os melhores resultados no mês
de outubro, mas ele não é um exemplo apenas no
projeto, é também um exemplo de vida.
Com diabetes tipo 2 há 18 anos, S. Sebastião conta que
quando descobriu que era diabético, entrou em
depressão e achou que a vida dele tinha acabado ali,
mas que com o tempo ele se conscientizou de que é
possível conviver bem com a doença e hoje ele diz: “Se
não fosse a diabetes, teria morrido, com o estilo de vida
que eu tinha”.
Foi então que ele mudou totalmente os seus hábitos
alimentares. Hoje é vegetariano e diz que não mede a
glicemia todo dia, como a maioria dos diabéticos, que
ele tem tanto controle sob aquilo que come, que ele já
sabe quando ela está alta ou baixa.
O aposentado também caminha todos os dias, o que é
essencial para manter a saúde. “Sou uma pessoa
determinada, a minha mente controla o meu corpo.
Quando eu digo não, é não. Não sinto falta de comer
nada e vivo bem assim, a minha saúde agradece!
Parabéns S. Sebastião pela determinação!

03

Dia Mundial da Diabetes atende mais de 200 pessoas
O Dia Mundial da
Diabetes, evento
já tradicional da
Sempre Amigos,
este ano mudou
de casa. Por
conta da parceria
com a Faculdade
Max Planck, no
projeto “Diabetes no controle”, o evento este ano foi
realizado nas dependências da faculdade.
Como já é de costume, foram realizados exames de
glicemia e aferição de pressão, por estudantes do
curso de farmácia e medição da circunferência
abdominal e orientação nutricional pelos estudantes
do curso de Nutrição. Além dos exames, os voluntários
orientavam os presentes sobre como manter uma vida
mais saudável.
O casal Angela Maria Nunes de Souza e Laércio
Nunes, de 61 e 60 anos respectivamente, estão há
apenas dois
meses na
cidade e
participaram
d
a
caminhada e
d o
D i a
Mundial da
Diabetes. Os
dois acharam
a iniciativa
fantástica.
“Eu sou diabética, conheci o trabalho da Associação,
resolvi participar hoje e adorei, achei muito
interessante oferecer isso para a população”, diz
Angela. “Conheci o trabalho de vocês através do
boletim informativo, achei muito importante, já morei
em outras cidades e nunca vi uma associação como
essa, achei o trabalho de vocês muito positivo”, conta
Laércio.
Foram realizados 208 exames de glicemia e dentre
eles, 50 eram diabéticos. Foram diagnosticados 12
novos casos da doença, .
No exame de circunferência abdominal e IMC, 70
pessoas apresentaram o número acima do limite, e
receberam orientações dos estudantes de Nutrição.
Na aferição de pressão, 56 pessoas apresentaram
números maiores do que o normal.
A novidade esse ano foi a avaliação visual com os
colaboradores da Clínica Bem Vista e 70 pessoas
puderam realizar exame de acuidade visual
gratuitamente. Também tivemos a emissão de 98

cartões SUS no local.
Caminhada a favor do Dia Mundial da Diabetes
No mesmo dia, aconteceu também a já tradicional
Caminhada a favor da Diabetes, em parceria com o
Lions Club de Indaiatuba.
O ponto de saída foi a sede do Lions, após uma sessão
de alongamento, ministrada pelo estudante de
Educação Física da Faculdade Max Planck, Willian, e
o ponto final foi a sede da Faculdade, 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
vice-presidente da Associação, Luiz Medeiros, que
falava no autofalante sobre a importância de manter
uma vida saudável.
A Sempre Amigos agradece aos coordenadores da
área de Fisioterapia, Educação Física, Nutrição e
Farmácia pelo empenho, em especial à Fernanda,
coordenadora do curso de Farmácia, que ajudou na
organização do evento.
Ta mb é m a g ra d e ce mo s a o s
a lu n o s, q u e

voluntariamente nos
ajudaram para que o Dia Mundial fosse um sucesso.
Na foto acima, as estudantes do curso de Farmácia e
Angela Maria, que participou pela primeira vez da
caminhada.
Agradecemos à Max Planck e ao Lions Club pelo
patrocínio e também a Secretaria Municipal de Saúde,
o HAOC Saúde e a Clínica Bem vista pelo apoio. E
nossos agradecimentos também a toda população
que participou. Obrigada mais uma vez!
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

O presidente da Sempre Amigos, Didi, participou da
gravação do programa Papo Livre, na TV Indaiá,
falando sobre a diabetes e os projetos da Associação.
Na foto, com o apresentador, Jair Italiano.

Palestra sobre alimentação saudável na Faculdade
Max Planck, ministrada pelo presidente da Sempre
Amigos, Didi.

Didi em seu discurso na inauguração da Interclínicas
da Faculdade Max Planck e lançamento do projeto
“Diabetes no controle”.

Inauguração da Interclínicas e lançamento do projeto
“Diabetes no controle”. Na foto, a equipe da Faculdade
Max Planck, junto com os participantes do projeto.

As alunas do curso de fisioterapia Sabrina, Daniela e
Gabriela junto com o presidente da Sempre Amigos,
Didi, em um dos encontros do “Diabetes no controle”.

Didi esteve no Congresso Multidisciplinar em
Diabetes. Na foto, com alguns presidentes de
associações de diabéticos do Brasil e no centro o
presidente da Fenad, Fadlo Freige Filho e o vice presidente da IDF, Dr. Gordon Bunyan.

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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