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Editorial
A Organização Mundial de Saúde (OMS)
apresentou, no Dia Mundial da Saúde, comemorado
no dia 05 de abril, o último balanço em relação ao
diabetes e os números são assustadores: já somos
422 milhões de diabéticos no mundo e a projeção é
que até 2035 sejamos o dobro.
Tendo em vista esses dados alarmantes, foi
instituído pela OMS o ano de luta contra o diabetes.
Mas será que todos os países estão preparados?
Veja a nossa realidade: não temos uma política
pública de saúde eficaz na prática, somente no
papel, e o mais assustador é que até as coisas
básicas estão em falta. Outra realidade preocupante
é que os gestores de saúde não sabem quantos
somos no país e por isso não há um planejamento
adequado para atender os pacientes, conforme
preconizado pelos próprios gestores.
Outra realidade bastante conhecida por todos nós é
que não temos acessos às novas tecnologias,
também preconizadas pelos gestores e isso
aumenta cada dia mais os casos de complicações
devido à doença e, consequentemente, aumenta os
custos com internações.
Também já comentamos aqui inúmeras vezes a
necessidade de termos centros de referência
especializados em atendimentos de média e alta
complexidades em diabetes, mas até agora
continuamos sem resposta e, com a isso, a
educação em diabetes vai de mal a pior.
Sabemos que setor público de saúde não tem
estrutura básica para conter esses desafios e cabe a
nós, do terceiro setor, nos engajar nessa luta e ser
fortalecidos através de leis de incentivos fiscais,
para que tenhamos recursos financeiros para
podermos fazer com que os diabéticos tenham uma
qualidade de vida melhor e com programas de baixo
custo.
Para que tenhamos sucesso no nosso trabalho e,
principalmente, para atender a solicitação da OMS é

preciso, em primeiro lugar, que os gestores de saúde
tenham respeito pela vida daqueles que, todos os
dias, necessitam dos seus insumos para poder viver
e manter este país tão maravilhoso e sadio.
Em relação aos nossos trabalhos, estamos
finalizando a Segunda turma no projeto “Diabetes no
controle”, em parceria com a Faculdade Max Planck,
como você pode ver na matéria na pagina 02 e já
com inscrições abertas para a terceira turma, que se
inicia em agosto. E uma novidade é que estamos
tentando implantar na rede pública de ensino de
Indaiatuba o projeto “Diabetes na escola”. Se esse
projeto for aceito, teremos muito trabalho pela frente,
com boas notícias.
Seguimos com as nossas palestras e eventos de
busca ativa por empresas, praças, comunidades e
supermercados e se você quiser a participação da
Sempre Amigos em algum evento é só entrar em
contato conosco.
Também estamos com uma novidade no nosso site:
um botão para facilitar a doação daqueles que
querem ajudar a nossa Associação. Agora basta
clicar no botão de doação, que fica na parte de baixo
da página, ao lado direito, e fazer a doação de
quanto você quiser através do Pague Seguro. A
Sempre Amigos agradece a todos que nos ajudam!
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 das nossas novidades!
Unidos, venceremos!

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Projeto “Diabetes no controle” abre inscrições para terceira turma

Os participantes em uma das sessões de fisioterapia.

O Projeto “Diabetes no controle”, uma parceria entre
a Faculdade Max Planck e a Sempre Amigos, que foi
iniciado em agosto do ano passado, está um
sucesso! Em fevereiro desse ano a segunda turma
começou as atividades, que envolvem três
encontros semanais com uma equipe
multidisciplinar e engloba ações como diagnóstico
do estado nutricional dos participantes, assistência
nutricional, orientações para uso e conservação
adequada dos medicamentos, além de oferecer

consulta de enfermagem e fisioterapia de acordo com
a necessidade do paciente.
O objetivo do projeto é estimular a reflexão dos
diabéticos sobre a importância do autocuidado e do
conhecimento de sua patologia na prevenção de
complicações.
A aposentada, Maria Aparecida Rodrigues de
Oliveira, de 59 está participando desde fevereiro e
desde então faltou apenas uma vez, de tanto que
gosta do programa. “Senti muita melhora na minha
qualidade de vida, achei ótima a iniciativa e evito ao
máximo faltar, de tão bem que me faz”, conta ela.
Outro participante feliz com os resultados do projeto é
o metalúrgico aposentado, José Marques Caldeira
Filho, de 59 anos. Sua glicemia antes de iniciar o
projeto era em torno de 230, hoje fica em torno de
90/100. “Estou seguindo a risca porque é muito
positivo, estou aprendendo a lidar com a doença com
os alunos da faculdade, que são muito atenciosos,
num ambiente gostoso e amigável”, diz ele.
Devido ao sucesso, já iniciamos as inscrições para a
terceira turma, que se inicia em agosto. Podem se
inscrever diabéticos do tipo 1 e 2, de 15 a 70 anos. Os
interesssados devem procurar a Associação, pelo
telefones 3834-7617 ou 99462-6291.

Saiba mais! Conheça os sintomas da hipo e hiperglicemia

Fonte: http://seligadiabetes.blogspot.com.br/
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Projeto de lei no estado de São Paulo visa proibir venda de
glicosímetros sem selo do INMETRO
tomar doses maiores ou menores de insulina,
colocando a sua vida em risco, como consequência
de hipoglicemias ou hiperglicemias não detectadas
adequadamente.”, explica o endocrinologista.
Por conta disso, as entidades representativas estão
lutando há mais de três anos para que a ANVISA
regulamente e dê o selo de qualidade para todos os
glicosímetros existentes no mercado.
Projeto de lei é aprovado em São Paulo

Você com certeza já viu diabéticos usando um pequeno
aparelho como o da foto acima, certo? Mas você sabe
porque?
Este pequeno aparelho é um glicosímetro. Ele é portátil
e de extrema importância para o diabéticos, pois são
eles os responsáveis pelo controle da glicose
sanguínea do paciente. Eles verificam em uma única
gota de sangue a quantidade quase que direta do
níveis de açúcar no sangue, propiciando acerto nas
doses de insulina ou de medicamentos orais. O
pequeno furo no dedo é feito por uma lanceta, e o
sangue recolhido é depositado em uma fita reagente.
Tal fita é inserida no glicosímetro, que consegue ler a
taxa de glicose com bastante precisão.
Conforme a ISO 15197/2013, os resultados exibidos
nos monitores de glicemia capilar, que são o testes de
ponta de dedo, não podem variar mais do que 15% em
relação aos valores de glicose plasmática. Ou seja, a
diferença entre o resultado do monitor de glicemia e o
exame do laboratório pode ser de 15% para mais ou
para menos. Este valor é utilizado pela American
Diabetes Association (ADA).
Diversos aparelhos não seguem a recomendação
Atualmente, no Brasil, existe cerca de 30 marcas
diferentes de glicosímetros, porém, muito deles não
estão de acordo com as exigências técnicas, sendo
isso de conhecimento das autoridades, como a
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
O endocrinologista Dr. Renato Dahab comenta que em
2015 foram feitos testes pelo INMETRO em 15
glicosímetros diferentes e todos foram reprovados,
levando a uma grande preocupação da classe médica.
“Ao apontar a glicemia errada do paciente, este pode

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da
Assembleia Legislativa de São Paulo, aprovou a PL
106 que dispõe sobre a proibição de venda de
glicosímetros, que não estejam identificados com o
selo do INMETRO ou laudo emitido pelo IPEM
(Instituto de Pesos e Medidas) do Estado de São
Paulo, no Estado de São Paulo.. O projeto é de
autoria do deputado estadual Gil Lancaster com a
parceria da ADJ Diabetes Brasil.
Esse projeto de lei será o primeiro passo para que o
governo, na hora da licitação, não aprove somente
os aparelhos mais baratos, mas sim aqueles que
tenham aprovação de um órgão competente e que
apresente o valor da glicemia condizente com o
resultado de referência.
Se houver promulgação da PL 106, a lei beneficiará
milhares de pessoas com diabetes no estado de
São Paulo e poderá ser levada a todos os estados
do país.
Recomendações para o uso do glicosímetro
De acordo com o endocrinologista, Dr. Renato
Dahab, ao comprar o glicosímetro é necesário
atenção. O ideal é comprar aparelhos de marcas
conhecidas, de preferência indicado pelo seu
médico. Além disso, é importante verificar a
qualidade das fitas reagentes, do nível de
sensibilidade da verificação, do fácil manuseio e
fácil leitura.É Fundamental ler o manual de
instruções do aparelho para usá-lo corretamente.
Também é necessário ficar atento à validade das
fitas reagentes. O paciente também deve observar
cuidados importantes, como lavar bem as mãos
antes de fazer a medição.
Vale lembrar que ninguém deve e automedicar.
Para saber as doses exatas de insulina que deve
tomar, é necessário procurar um médico
especialista.
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

Ação comunitária realizada na Comunidade Cristo Rei
junto com a turma do Tutty, Drogasil e Sempre
Amigos.Na ocasião foram realizados exames de
glicemia e pressão arterial.

O presidente da Sempre Amigos, Didi, esteve presente
no II Programa Nacional de Jovens e Adultos com
Diabetes, realizado pela ADJ Diabetes Brasil. Na foto,
os representantes de todos os estados do país.

`Participantes do projeto “Diabetes no controle”, em
parceria com a Faculdade Max Planck, em palestra
com estudantes do curso de Farmácia (crédito foto:
Faculdade Max Planck).

O vice-presidente da Sempre Amigos e nosso
representante no Conselho Municipal de Saúde, Luiz
Medeiros, esteve presente, no encontro da OPAS, em
Brasília. Na foto, com o presidente da FENAD, Dr. Frado
Flange Filho, e com o ministro chefe de Estado de Saúde,
Dr. Marcelo Castro.

Campanha de busca ativa de novos casos de
diabetes, realizada em Indaiatuba, no bairro Campo
Bonito, junto com alunos de enfermagem da
Faculdade Anhanguera.

A doutura em Fisioterapia, Dra. Daniela Bassi,
ministrou palestra na Câmara Municipal de
Indaiatuba, em fevereiro, sobre Diabetes e
Exercícios Físicos.

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) 99462-6291.

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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