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Editorial
As últimas pesquisas realizadas pela SBD
(Sociedade Brasileira de Diabetes), mostram um
cenário preocupante em relação à doença e a
projeção para um futuro próximo é bem
desanimadora.
Somos hoje no mundo 420 milhões de diabéticos e o
Brasil ocupa o quarto lugar em número de
diabéticos. As pesquisas nos mostram ainda que
44% da população mundial tem diabetes, mas ainda
não foi diagnosticada, por ser uma doença
silenciosa.
E os dados assustadores não param por ai:
- Uma pessoa em cada dez é diabético;
- A cada seis segundos uma pessoa vai a óbito por
consequências da diabetes;
- A cada minuto temos uma amputação dos
membros inferiores por consequência da doença;
- 2/3 dos diabéticos vão apresentar alguma
evidência de neuropatia ao longo dos anos;
- 90% dos diabéticos tipo 1 e 60% dos diabéticos tipo
2, após 20 anos do diagnóstico, deverão
desenvolver algum tipo de retinopatia diabética.
Diante desses dados alarmantes, temos que nos
mexer! Temos que correr atrás dos nossos direitos.
Temos que lutar pelo que nos é devido, temos que
levar a educação em diabetes a toda a população.
Esse ano de 2016 foi um desastre completo, tivemos
falta de insumos e material necessário para os
diabéticos sobreviverem. A falta de inclusão das
novas tecnologias que nós, diabéticos, precisamos,
é, também, alarmante. Temos muita corrupção na
área da Saúde, e nós, que precisamos, ficamos à
mercê disso tudo.
Que em 2017 tenhamos uma luz no fim do túnel para
que possamos viver com mais dignidade.
Em relação à Sempre Amigos, este foi um ano difícil
também, com menos recursos, e,
consequentemente, menos eventos e a não
publicação de alguns de nossos boletins

informativos. Mas não vamos desanimar! 2017 há de
ser um ano mais positivo para a saúde e para nós!
Estamos com muito planos.
O projeto “Diabetes no controle”, em parceria com a
Faculdade Max Planck, tem ido muito bem, tem sido
um sucesso e vai continuar em 2017, uma notícia
maravilhosa para nós. Assim que as inscrições para
o próximo grupo começarem, divulgaremos para
vocês.
Também queremos implantar o projeto “Diabetes na
escola” e continuar levando informação a quem
precisa.Esse é um projeto de extrema importância,
pois no ambiente escolar é imprescindível que todos
saibam o que é a diabetes e como lidar com os
alunos diabéticos. Nossa intenção é levar
informação também aos pais dos alunos e às
próprias crianças, pois só com informação podemos
evitar o crescimento da doença e também fazer com
que os diabéticos tenham melhor qualidade de vida.
Para quem se interessar, fazemos palestras e
eventos de busca ativa, com exames de destro e
aferição de pressão, em empresas, basta entrar em
contato conosco.
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!
Que todos tenham um excelente Natal, um 2017
próspero e que possamos estar juntos novamente
no ano que se inicia.
Unidos, venceremos!

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Saiba mais sobre a retinopatia diabética

Fonte da foto: www.fatordiabetes.com

A OMS estima que no mundo existam mais de 180
milhões de diabéticos, podendo este número dobrar
até 2030. No Brasil estima-se um número entre 7 a
14 milhões de diabéticos sendo que quase metade
desconhece ser portador da doença.
A retinopatia diabética é uma das complicações
microvasculares mais importantes do diabetes
mellitus, sendo a principal causa de cegueira entre
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Após cinco anos, cerca de 25% dos pacientes
diabéticos tipo 1 apresentarão retinopatia. Entre os
pacientes diabéticos tipo 2 com cinco anos de
diagnóstico e em uso de insulina, a retinopatia está
presente em 40% desses pacientes.
A forma mais branda da doença, demominada de
forma não-proliferativa, inicia-se se por lesões
microscópicas no interior dos vasos sanguíneos
retinianos. Com o passar dos anos e o controle
ineficaz do diabetes essas alterações progridem,
causando lesões mais severas em toda a rede
v a s c u l a r
r e t i n i a n a
O edema macular diabético é uma das mais
importantes causas de baixa de visão nesses
pacientes. Nesta forma de apresentação ocorre um
acúmulo de líquido entre as camadas da retina,
proveniente da diminuição da capacidade dos vasos
e tecidos retinianos em manter seu equilíbrio
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A forma mais avançada e grave da doença é a
chamada Retinopatia Diabética Proliferativa, onde
ocorre a formação de novos, porém frágeis, vasos
sanguíneos, que causam desde isquemia (falta de
oxigênio) até descolamentos de retina em estágios
mais avançados. Nesta forma severa da doença as

chances de cegueira aumentam consideravelmente,
devendo ser tratada imediatamente quando
d i a g n o s t i c a d a .
O melhor tratamento é e sempre será a prevenção,
que vai desde um controle rigoroso da glicemia (taxas
de açúcar no sangue) até exames periódicos com um
médico oftalmologista. Após o diagnóstico as opções
terapêuticas variam desde terapia com laser até
injeções intra-oculares de drogas que impedem a
formação desses novos vasos sanguíneos e diminuem
o e d e m a n a r e g i ã o m a c u l a r.
Para o diagnóstico, temos hoje disponíveis diversos
aparelhos que conseguem detectar alterações iniciais
com muita precisão e qualidade, como a tomografia de
coerência óptica (OCT) e a angiografia fluoresceinica,
por exemplo. No entanto, devemos nos lembrar que um
bom exame de fundo de olho e um mapeamento da
retina feitos por um especialista podem diagnosticar e
direcionar o tratamento de praticamente todas as
formas da doença.
Dr Nelson Chamma Capelanes é oftalmologista.
Especialização em mácula pela Unifesp/EPM. Preceptor
de cirurgia vítreo-retiniana Fundação Hilton Rocha/MG
Membro da American Society of Retina Specialists
Membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo
CRM: 133544 RQE: 40.515

Vale lembrar que o Dr. Nelson é um dos
parceiros da Sempre Amigos e atende os
associados com desconto!

Fonte da foto: www.clinicaguarniei.com.br
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Dia Mundial da Diabetes foi comemorado em dois eventos
a população realmente participa, agradecemos muito o
convite”, explica Didi, presidente da Sempre Amigos.

Pic Nic Azul Saudável

Didi e os alunos da Faculdade Max Planck

O mês de novembro foi escolhido pela Federação
Internacional de Diabetes como o mês da conscientização
da diabetes e foi a escolhida a cor azul para o movimento,
assim como temos o Outubro Rosa, para o Câncer de
mama. O azul representa o céu e é a mesma cor da
bandeira das Nações Unidas, que representa também a
união entre os países. Essa é a única entidade que pode
apelar aos governos de todos os lugares que é hora de
reverter a epidemia global da doença.
O Dia Mundial da Diabetes é comemorado em 14 de
novembro e esta é uma celebração mundial que reúne
milhões de pessoas em mais de 160 países. O tema deste
ano é “Diabetes sem complicações”e o objetivo do evento é
conscientizar a população sobre a doença e sobre os
cuidados necessários.
Em Indaiatuba, comemoramos o Dia Mundial com duas
ações em diferentes lugares.

Já no dia 20 de novembro realizamos o “Pic Nic Azul
Saudável”, no Espaço Opera Eventos, no Parque
Ecológico.
O objetivo foi reunir os colaboradores e a população em
geral num evento descontraído, com um gostoso
piquenique e orientação de fisioterapeutas,
farmacêuticos, além de massagens e os exames de
glicemia e aferição de pressão.
Também tivemos exame de fundo de olho, com o
oftalmologista Dr. Nelson Chamma, autor do texto da
página anterior.
No evento, em parceria com os alunos da área de Saúde
da Faculdade Max Planck, atendemos um número
razoavelmente baixo de pessoas para um evento desse
porte. “Nós nos dedicamos muito para este evento, mas
não tivemos uma grande resposta da população.

Feira de Saúde
No dia 30 de outubro abrimos as comemorações do
Novembro Azul na Feira de Saúde na Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Na ocasião, realizamos testes de glicemia e
aferição de pressão. “Para nós é muito importante
participar desses eventos nas comunidades, porque a Vale lembrar que o Dr. Nelson é parceiro da Sempre Amigos e atende
os associados com desconto.

Gostaríamos de fazer um alerta para a população
participar mais, afinal, fazemos isso para vocês. Levamos
informações e serviços úteis a todos, é muito importante
que a população participe de fato” desabafa Didi.
Agradecemos aos nossos volutários pela participação e
também aos nossos parceiros, HAOC, Faculdade Max
Planck, Drogasil, Faculdade Anhanguera, Espaço Opera,
Dr. Renato Dahab, que está sempre à nossa disposição, o
oftalmologista Dr. Nelson Chamma e a Secretaria
Municipal de Saúde.
Cerca de 250 pessoas foram atendidas no evento
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

Em agosto realizamos o evento “Caminhando para o
bem estar”, com o objetivo de promover o bem-estar
físico, a saúde, o lazer e a inclusão social da
população em Indaiatuba.. Na foto, alguns de nossos
parceiros e participantes.

A Sempre Amigos esteve presente, em setembro, na
Festa da primavera, no condomínio Mosteiro de Itaici.
Em parceria com os alunos de enfermagem da
Faculdade Max Planck realizamos exames de destro e
pressão arterial.

Participamos, em Setembro, da Sipat (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) da
empresa Flabeg, realizando exames de glicemia e
aferição de pressão. Se você achou a iniciativa
interessante, entre em contato conosco.

Uma vez por mês, os participantes do projeto
“Diabetes no controle”, realizado na Faculdade Max
Planck, tem uma aula de Nutrição saudável com os
estudantes da faculdade. A aula é uma diversão só!

A nossa participação pela primeira vez no “Esfiha Amiga”,
da FEAI foi um sucesso. Na foto, o amigo Sérgio Guiso ao
buscar o seu kit, com o presidente da Associação, Didi.

O presidente da Sempre Amigos, Didi, esteve em
Brasília no início de novembro para o Conselho
Nacional de Saúde. Na foto, com a conselheira Ana,
de Manaus.

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.

Expediente:
BOLETIM INFORMATIVO SEMPRE AMIGOS: Ano IV/ Número XIX JORNALISTA RESPONSÁVEL: Priscila Saraiva MTB: 46070 PROJETO GRÁFICO: Priscila
Saraiva DIREÇÃO: Edvaldo Furtado Apolinario - Presidente - CIRCULAÇÃO: O Boletim Sempre Amigos será distribuído nas unidades de saúde de Indaiatuba
assim como clínicas particulares TIRAGEM: 5 mil exemplares ENDEREÇO: Rua Chile, 494, Vila Castelo Branco TELEFONE: 3834-7617 ou 99462-6291 E-MAIL
PARA CONTATO OU SUGESTÕES: diabetes@sempreamigos.org.br - O Boletim informativo Sempre Amigos é uma publicação trimestral. As informações contidas nos anúncios desta edição são de total responsabilidade dos anunciantes.

Patrocinadores:

