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Editorial
Desde 2014 o país entrou em uma recessão
econômica e política profunda, colocando, desta
forma, todos os setores em situação difícil e o setor
da saúde está à beira de um colapso total.
Sabemos que a Gestão pública sempre foi instável e
o aumento da corrupção fez com que houvesse um
enfraquecimento dos Poderes Constituídos,
afetando desta forma os municípios. O tema Saúde
consta na Constituição como um dever do Estado,
mas infelizmente ele está sendo deixado de lado e,
por conta disso, nós, portadores de diabetes,
estamos numa situação muito frágil.
Dados de 2015 apontam que, em 2015, havia cerca
de 14,3 milhões de diabéticos no Brasil e cerca de 13
mil mortes devido às complicações da doença, que
poderiam ter sido evitadas.
As entidades representativas dos diabéticos no
Brasil foram convidadas para participar da
Assembleia Geral da Organização Mundial de
Saúde (OMS), realizada em maio, na Suiça, para
relatar as nossas políticas em relação à doença e a
vulnerabilidade dos pacientes. Também foram
apresentadas sugestões e melhorias, como:
aumentar os recursos orçamentários; melhorar a
disponibilidade de medicamentos e tecnologias
inovadoras; cumprir a lei Federal 11.347/2006;
aumentar a disponibilidade dos análogos; prevenir a
escassez e garantir acesso aos glicosímetros e tiras
de testes; implementação de um programa de
rastreio nacional, junto ao programa de educação
para pessoas com alto risco de diabetes; implantar
equipe de profissionais multi-saúde em hospitais e
outros locais, garantindo aos pacientes acesso
adequados e seguros e implantar centros de
referência para diabetes e hipertensos.
Sabemos que conseguir todas essas melhorias
ainda é algo muito distante, mas não perdemos as
esperanças e vamos continuar lutando para que isso
seja uma realidade.
Em abril estive em Maceió, na Comissão de

Patologias do Conselho Nacional da Saúde, e
também discutimos as políticas públicas voltadas
para a saúde, sempre com o objetivo de assegurar
os nossos direitos. Lembrando sempre que a
Educação em Diabetes é e sempre será essencial
no tratamento dos diabéticos, além dos
medicamentos e insumos.
Para a Sempre Amigos, esse primeiro semestre foi
bem ativo. Continuamos com o projeto Diabetes no
Controle, em parceria com a Faculdade Max Planck.
Também tivemos a nossa I Pizza Solidária, evento
que pretendemos tornar fixo no nosso calendário.
Nossa venda foi um sucesso, agradecemos de
coração todos que colaboraram.
E para o segundo semestre, estamos já preparando
o nosso grande evento do Dia Mundial da Diabetes.
Em breve teremos mais notícias a respeito e
divulgaremos no nosso site e Facebook.
Também participaremos da “Esfiha Amiga”, projeto
que este ano está na 12ª edição, realizada pela Casa
da Esfiha, em parceria com a FEAI (Federação das
Entidades Assistenciais de Indaiatuba). As vendas
começam em outubro, fiquem atentos nas nossas
redes sociais para mais informações. Contamos
mais uma vez com a colaboração de todos!
Para saber dos eventos que participamos e das
nossas novidades, nos acompanhe no Facebook,
basta procurar Associação Sempre Amigos, e
também o nosso site: www.sempreamigo.org.br
Unidos, venceremos!

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Hipoglicemia e hiperglicemia: você sabe o que é e o que fazer?

Hipoglicemia e hiperglicemia são palavras opostas
e muito comuns no dia a dia dos diabéticos, porém,
ainda trazem muitas dúvidas em relação a sua
importância e significados.
Hiperglicemia:
O que é hiperglicemia? Basta entender o
significado da palavra: hiper ( excesso) e glicemia =
excesso de glicemia. Definida como excesso de
açúcar no sangue, a hiperglicemia é a elevação da
glicose sanguínea acima do normal para o ser
humano. Ela é considerada elevada a partir de
126mg/dl.
Ela pode ser leve (126 180mg/dl), moderado (180250mg/dl) e grave ou “HI” como aparece nos
aparelhos de glicose >650mg/dl.
A Diabetes Mellitus é a doença mais comum que
demonstra hiperglicemia e necessita de tratamento
correto com medicamento via oral, insulinas ou
somente dieta. Outras doenças e uso de cortisonas
podem também provocar hiperglicemias que são
transitórias.Os sintomas são: cansaço, fraqueza,
urinar muito, sede, visão embaçada, sonolência,
tontura, pele e boca seca.
A hiperglicemia pode provocar alteração nos rins,
olhos e sistema imunológico e por isso, deve ser
controlada.

Hipoglicemia
A Hipoglicemia como o prefixo também sugere
“Hipo” significa “baixo” e juntamente com a palavra
glicemia, seria a diminuição da glicose sanguínea
em níveis abaixo de 70mg/dl ou 50% abaixo de
glicose de jejum ao teste com Dextrosol.
Os níveis diminuídos de glicose levam o nosso
cérebro a entrar em “pânico” porque sem energia o
paciente fica confuso, sonolento, com sudorese e
podendo até desmaiar quando os níveis chegam
abaixo de 40mg/dl.
A Hipoglicemia também pode ser ocasionada por
excesso de insulina no diabetes, erro alimentar ou
drogas que consumam muita energia do
organismo.
Evita-se hipoglicemia fazendo dieta balanceada e
controle adequado da glicose sanguínea.
Se o seu filho tem diabetes, avise os professores e
funcionários da escola. O ideal é escrever o que
fazer em casos de hipo ou hiperglicemia e o que
dar para a criança.

Informações
fornecdidas
por Dr.
Renato
Dahab,
endocrinoLogista e
parceiro da
Sempre
Amigos
desde o
início dos
nossos
trabalhos.
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Saiba mais sobre o pé diabético
diagnóstico precoce e o manejo imediato são
essenciais para a diminuição da morbidade e
mortalidade relacionadas à doença.
Na literatura existem diversos sistemas que
classificam a ulceração em pé diabético. Elas podem
ser classificadas como: neuropatia (indolor, sob
calos plantares) e neuroisquêmica ou isquemia (dor
intensa, localizada nos artelhos, pé, calcâneo e terço
distal da perna).
Para o diagnóstico e o planejamento terapêutico
também deve ser analisado a causa imediata da
ulceração, assim como a sua extensão.
Você sabia que...
A classificação de úlceras em pé diabético (Wagner):
- Cerca de 25% das pessoas com diabetes Grau 0 - lesões pré-ulcerativas; grau 1 - úlcera
apresentam uma ferida (úlcera) no pé no transcurso superficial; grau 2 - acomentimento de tendão; grau 3
da sua vida e que 25% dessas úlceras levarão {a - abcesso e/ou osteomielite; grau 4 - gangrena de
amputação das extremidades?
ante pé e grau 5 - gangrena de todo o pé.
- O trauma de uma amputação é especialmente
devastador e frequentemente coloca um fim na Uma avaliação anual completa dos pacientes com
carreira profissional e restringe a vida social, além de DM é necessária para prevenir úlceras e
tornar a pessoa mais dependente?
amputações. A Associação Americana de Diabetes
- Mais de 50% das pessoas que sofreram amputação (ADA) aprova a realização de cinco diferentes testes
de uma extremidade perde também a outra, em um para identificar perda de proteção devido à
período entre 3 a 5 anos?
neuropatia. Os testes recomendados são: testes
O pé diabético representa uma das mais mutilantes
complicações crônicas e social do diabetes, diante do
impacto social e econômico observado em todo o
mundo.
Os mecanismos de afecção de membros inferiores
(neuropatia diabética, doença aretrial periférica ,
úlcera e amputação), afetam a população diabética
duas vezes mais que a não diabética.
A prevenção de amputações inicia-se com um bom
controle metabólico, já que este é o púnico meio de
evitar o desenvolvimento da neuropatia, que é a
principal causa de lesões dos membros inferiores.
Os fatores de risco para úlcera nos membros inferiores
incluem a presença de neuropatia e diabetes de longa
duração , além do tabagismo, retinopatia, neuropatia e
idade avançada.
As amputações são procedidas por úlceras, que
devem ser tratadas precocemente de forma a evitar
infecções profundas e gangrena. A maioria dos
problemas relacionado ao pé diabético é passível de
prevenção através de medidas simples, com a
educação do paciente e de seus familiares, bem como
a conscientização da equipe de saúde no sentido de
reconhecer o pé de risco e intervir precocemente em
caso de lesões.
A identificação dos principais fatores de risco, o

com monofilamento, diapasão da sensibilidade
puntiforme, reflexos do tornozelo e testes do limiar
da percepção vibratória.
A maioria dos problemas relacionados ao pé
diabético é passível de prevenção através de
medidas simples, como a educação do paciente e a
conscientização da equipe de saúde no sentido de
reconhecer o pé de risco e intervir precocemente em
casos de lesões.

Fonte: Ministério da Saúde
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

Luiz Fernando Wolf representando a
Sempre Amigos no terceiro encontro
Nacional dos Líderes em Diabetes,
realizado em abril, em São Paulo.

O presidente da Sempre Amigos, Didi,
em reunião de trabalho da Comissão
de Patologias do Conselho Nacional
de Saúde, em Maceió.

Integrantes do projeto “Diabetes no
controle”, em parceria com a
Faculdade Max Planck. Mais do que
só saúde, mas também amizade.

Os participantes do “Diabetes no
controle”, projeto em parceria com a
Faculdade Max Planck, na última aula
de culinária saudável do primeiro
semestre.

Didi e Vivian, presidente e tesoureira da
Sempre Amigos, na entrega das pizza
da nossa I Pizza Solidária!

Didi e a nossa colega de longa datas
e participante do projeto “Diabete no
controle”, Sílvia, na entrega das
pizzas.

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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