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Editorial
O sistema de Saúde está, infelizmente, à deriva. Ao
completar os seus 30 anos, o SUS (Sistema Único
de Saúde), que já foi considerado um dos melhores
do mundo, está caminhando para um triste final,
devido à falta de gestão dos ministérios que lá
passaram e não souberam lidar adequadamente,
conforme a nossa Constituição, lei e diretrizes em
vigor, deixando de lado a parte técnica e seguindo
muitas das vezes o caminho inverso, que é a política
partidária.
Sem falar da corrupção, que tomou conta nas três
esferas de governo, na área da saúde e com certeza
em muitas outras, sem o nosso conhecimento.
Como podemos viver desta forma nos últimos dez
anos, com praticamente dez ministros da saúde?
Será que podemos continuar desta forma? Acredito
que não.
Para contribuir com o não crescimento do Sistema,
foi aprovada uma emenda que vai congelar durante
20 anos o SUS! E se a reforma da previdência for
aprovada, conforme está, o SUS novamente vai
perder, através do Orçamento da Seguridade Social.
Sabemos nós, militantes da Saúde, que o SUS é
excelente nos seus serviços de média e alta
complexidade, sem dúvidas, mas na Atenção Básica
precisamos mudar este conceito de gestão, que na
sua maioria não funciona adequadamente,
conforme as suas diretrizes e as leis vigentes.
Vejam, como exemplo, os portadores de diabetes e
os demais portadores de doenças crônicas: estamos
caminhando sem rumo, pela falta de todos os
insumos que precisamos para a nossa
sobrevivência. Veja que absurdo: até hoje não
sabemos, na verdade, quantos somos e quantos já
estão num grau avançado.
As cidades e estados estão com protocolos
diferentes em relação à diabetes, mas temos que
frisar que os sintomas e as complicações são as
mesmas, independente do local, por isso temos que

falar a mesma linguagem em todo o território
nacional. Precisamos de uma gestão de saúde
eficaz e qualificada. Precisamos entender os
diferentes graus de risco em todos os diabéticos,
para assim planejar melhor os recursos na saúde.
Precisamos de centros de referência aos diabéticos.
Queremos um SUS forte, sem interferência
partidária. Um SUS para todos, conforme está na
Constituição.
Precisamos caminhar sempre juntos: gestor e
sociedade. Não podemos deixar de lutar pelos
nossos direitos.
Na Associação, o trabalho continua. O projeto
“Diabetes no controle”, em parceria com a UniMax,
continua e estamos aceitando novas inscrições.
Para saber como o projeto funciona e como se
inscrever, leia matéria especial na página 03.
Para quem se interessar, fazemos palestras e
eventos de busca ativa, com exames de destro e
aferição de pressão em empresas e comércios,
basta entrar em contato conosco.
Em novembro teremos o Dia Mundial da Diabetes,
em breve teremos mais informações a respeito do
evento e da caminhada, por isso acompanhe o
nosso site e o nosso facebook para não perder o
nosso evento anual mais importante.
Além do Facebook, temos também o nosso site:
www.sempreamigos.org.br, e na
última página temos nossos
contatos para eventuais dúvidas.
Seja sempre amigo do seu
Diabetes!

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Nutricionista dá dicas para resistir aos pratos calóricos do inverno

Ao comer paès, opte pelos integrais e quanto às bebidas quentes,
sempre sem açúcar

Basta chegar o inverno e já bate aquela vontade de
comer alguma coisa gostosa, de preferência, bem
calórica, não é mesmo? Se você também acha que
sente mais fome no inverno, fique tranquilo.
Segundo a nutricionista parceira da Sempre Amigos,
Carolina de Souza Silva, com as temperaturas mais
baixas é normal que tenhamos mais fome, já que o
organismo exige mais energia para manter a
temperatura corporal (em torno de 36°C).
Sopas e cremes

De preferência às sopas de legumes e sem carboidratos

E quando pensamos no frio, qual o primeiro alimento
que nos veem a mente? As sopas!Normalmente,
elas são associadas a comidas light e saudáveis,
mas, segundo a nutricionista, é preciso ficar atento
ao que se come. “Não é porque é sopa que é
saudável, como todos pensam, muitas delas são
super calòricas”, diz ela.
A primeira dica é abusar dos legumes que não
influenciam tanto na atividade glicêmica, como por
exemplo a abóbora. Já aqueles alimentos
normalmente usados para engrossar as sopas,
como batata, mandioca, mandioquinha e a própria
farinha não são indicados, pois estes são alimentos
com alto índice glicêmico e com absorção rápida.

Também é comum colocar macarrão ou arroz nas
sopas, mas eles também se transformam em açúcar
rapidamente então, se você não abre mão desses
ingredientes na sopa, o melhor é acrescentar a porção
no final. “Por exemplo, se o seu nutricionista te sugeriu
3 colheres de sopa de arroz ou macarrão, você coloca
no final a quantidade desejada, para que você tenha
controle do que tem no prato”, explica ela. Se não abre
mão de uma torrada ou pãozinho de acompanhamento,
que seja integral, e tenha fibras visíveis (cereais
integrais), não adiantando apenas ser marronzinho. A
absorção vai ser mais demorada, evitando picos
glicêmicos”, diz ela. E claro, evitar mais de um
carboidrato na sopa. Então se vai colocar arroz, evitar o
macarrão e batata, e por ai vai.
Outro ponto que as pessoas costumam reclamar no
inverno: como comer saladas e legumes gelados? O
que mais queremos no inverno é algo quente, mas,
segundo Carolina, isso também não e desculpa. “Dá
para fazer legumes e verduras refogadas, que fica uma
delicia e são super saudáveis”.
Frutas quentes também são uma delicia. Uma dica da
Carol é colocá-las no micro-ondas ou assar no forno.
“Mas vale lembrar que frutas também têm açúcar, então
influenciam na glicemia, por isso não devemos comer à
vontade só porque são frutas. Mais uma vez o que vale
é o equilíbrio”, explica ela.
E aquele lanche da tarde, com bolo e café? Carolina
explica que as bebidas, tanto o café como o chá, devem
ser consumidos sem açúcar, e para o bolo ela tem uma
dica importante: a quantidade da farinha indicada na
receita, colocar metade da farinha integral e metade
aveia. Pronto! Já ficou uma opção mais saudável do
que o bolo feito com farinha branca. “Mas não é porque
o bolo e integral que você pode comer o bolo inteiro, o
equilíbrio deve existir sempre. A farinha integral demora
mais para se transformar em açúcar, mas se transforma
do mesmo jeito”, diz ela.
Vale lembrar, que mesmo tendo mais fome, isso não
pode ser usado como motivo para se alimentar de
alimentos mais calóricos. É importante tentar manter a
ingestão de alimentos saudáveis também nesta época
do ano para manutenção do peso e da saúde. A
ingestão de alimentos gordurosos e calóricos
proporcionará ganho de peso e, se esse ganho
persistir, poderá contribuir para o aumento dos níveis
de gorduras (colesterol e triglicérides) e açúcar no
sangue (glicose) ou agravá-los, com consequente
aumento do risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares e descontrole do diabetes.
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Saiba mais sobre o projeto Diabetes no Controle e se inscreva

Na foto, o grupo com os estagiários de Fisioterapia e Educação Física. Para ver
mais fotos das atividades, acesse nosso Facebook.

O projeto “Diabetes no controle”, uma parceria nossa com a
UniMax, continua e os encontros, que antes aconteciam 3
vezes por semana, agora acontecem de segunda a sexta,
para melhor atender os participantes.
O projeto oferece atendimento multiprofissional,
envolvendo as áreas de Enfermagem, Nutrição,
Fisioterapia, Educação Física e Farmácia. A proposta é
estimular a reflexão dos diabéticos sobre a importância do
autocuidado e do conhecimento de sua patologia na
prevenção de complicações, e o programa engloba ações
como diagnóstico do estado nutricional dos participantes,
assistência nutricional, inclusive com aulas práticas de
cozinha, orientações para uso e conservação adequada
dos medicamentos, além de oferecer consulta de
enfermagem e fisioterapia de acordo com a necessidade .
A fisioterapeuta do projeto, Sabrina Aparecida Barbieri
Orizio, diz que os resultados têm sido cada vez mais
positivos, com diminuição do índice glicêmico e das taxas
de hipertensão. Aliás, os participantes recebem mês a mês
um gráfico com esses números, para seu próprio controle e
até como forma de incentivo.
Sendo um trabalho multidisciplinar, o que faz cada área?
Sabrina explica que a área de fisioterapia trabalha com
todas as áreas ligadas à cognição do idoso, com exercícios
e atividades lúdicas.Já educação física trabalha mais a
questão do fortalecimento, juntamente com a questão
lúdica e atividades de interação. ‘O curso de Farmácia
trabalha com a questão medicamentosa e a enfermagem
com a questão das feridas, do tratamento de pele, pé
diabético, entre outros.
E como funciona o projeto?De segunda, quarta e sexta
acontecem as aulas de educação física com o monitor Juan
Felipe Aguiar, do terceiro semestre do curso de Educação
Física.
O estagiário explica que cada dia da semana ele foca em
um tipo de atividade, pensando sempre no fortalecimento
muscular, com caminhadas, alongamento, e também na
parte da coordenação motora e interação entre eles, com

jogos e atividades lúdicas. “O resultado para os
participantes é visível. Eles chegam aqui felizes,
saem daqui mais felizes ainda e hoje mesmo
escutei de uma aluna que o feriado prolongado
dela foi entediante, que ela sentiu falta das
atividades em grupo. Entao isso é muito
gratificante, ver a melhora significativa deles”,
conta ele.
Às terça-feiras os participantes têm aula com
estudantes do curso de Nutrição. Nas aulas,
aprendem as melhores opções de alimentos para
os diabéticos, com dicas especiais do que devem
ou não fazer. E eles também colocam a mão na
massa, com aulas práticas na cozinha da
faculdade. Para Sara Luiza Carneiro, monitora e
estudante do sétimo semestre de Nutrição,o
projeto é importante porque o diabético necessita
muito de um aporte nutricional e ela relata casos
de participantes que tiveram uma melhora de
100% na qualidade de vida após o projeto, se
alimentando de forma saudável.
Segundo ela, o participantes são aplicados nas
aulas e o mais importante é que eles transmitem
esse conhecimento em casa, usando no dia a dia
o que aprenderam. Dentre as receitas, já fizeram
quibe assado de vegetais, lasanha de berinjela,
tabule de quinoa e várias outras delícias.
Também às terças e quintas-feiras, os
participantes têm aulas de fisioterapia, com
exercícios voltados para o controle do
equilíbrio,propiocepção e alongamento.
O aposentado Sebastião Moreira, de 70 anos,
que já participa do projeto desde o ano passado,
considera os encontros muito positivos. “Minha
diabetes melhorou muito depois que eu comecei
a frequentar o projeto, minha glicemia costumava
ser mais de 400, ontem quando eu sai da aula
estava 106”.
Segundo ele, que é diabético há mais de 20 anos,
a participação no projeto também melhorou
muito a sua autoestima. “Antes eu tomava
remédio, fazia exercícios e nada melhorava,
agora, vendo a minha glicemia baixar, me sinto
mais animado e o projeto é o responsável por
isso”, conta ele.
Os interessados em participar devem inscreverse na Interclínicas da Unimax, pelo telefone (19)
3885-9901 ou na Associação, pelos telefones
(19) 3834-7617 e 99462-6291, com o Didi. Os
atendimentos acontecem na Interclínicas que
fica à Avenida 9 de dezembro, 460, de segunda a
sexta-feira, das 17h30 às 18h45.
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

No dia 8 de março estivemos no Carrefour , junto
com alunos de Enfermagem e Fisioterapia da
Faculdade Anhanguera,em evento em
comemoração ao Dia da Mulher.

Na foto, Didi e Luis, da diretoria da Sempre
Amigos, com os alunos voluntários da Faculdade
Anhanguera, no dia do evento no Carrefour.
o

No dia 29 de março tivemos a nossa Assembleia
geral, na Câmara Municipal. Na foto, parte da
equipe da Sempre Amigos e convidados presentes
no evento.

.

Palestra com a nutricionista Carolina de Souza Silva,
com o tema “A sinergia dos nutrientes no controle
glicêmico, na Assembleia. Carolina é nossa parceira
e atende os associados com desconto. Entre em
contato para saber mais informações.

Luiz Fernando Wolf representou a Sempre
Amigos no V Encontro ADJ Advocacy, em abril. O
evento reuniu 35 associaçoes de diabetes do
Brasil. Na foto, com a assessora de imprensa e
consultora Advocacy, Vanessa Pirolo.

As monitoras das aulas de Nutrição do projeto
Diabetes no Controle, Sara Luiza Carneiro,
Manuelle Aparecida de Souza e Ana Paula da Silva.
Para ver mais fotos do projeto, acesse o nosso
Facebook. .

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

www.sempreamigos.org.br

Colabore com a Sempre Amigos e faça a sua
doação para:

Banco do Brasil Agência: 0929-6
Conta Corrente: 38063-6

E-mail: diabetes@sempreamigos.org.br

Estamos também no facebook, procure por
Associação Sempre Amigos e acompanhe
as nossas novidades.
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