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editorial

Ler com Qualidade
Como é bom proporcionar mais uma edição feita com muito carinho e cuidado. Esta-

mos cada vez mais preocupados em tornar nossa revista um meio de leitura agradável e 

fazer a importante conexão entre você, leitor, e os melhores profissionais relacionados 

ao diabetes. Nesta edição, falaremos sobre as células-tronco e o que a pesquisa nessa 

área pode ajudar no tratamento do diabetes. Vamos abordar esse tema de maneira 

esclarecedora, procurando familiarizar você com este novo e promissor universo cientí-

fico. Também conheceremos a contribuição da Nutrição Ortomolecular no tratamento 

do diabetes. A Hidroterapia, ainda nesta edição, vai ser colocada como uma boa alter-

nativa para se exercitar e estimular o corpo dentro da água. Você sabe qual a importân-

cia de grupos que acolhem o diabético e discutem em comunidade? Vamos saber 

juntos o papel que eles têm na qualidade de tratamento. Todos esses assuntos dando 

ênfase na qualidade de vida do portador de diabetes, que merece nossa atenção e 

nossa dedicação. No Vida Ativa, Elisa, que é portadora de diabetes tipo 1,  conta com 

emoção como está sendo a espera mais importante de sua vida - a chegada de seu 

primeiro filho.  Ela relata seus cuidados, temores e sentimentos em relação à gravidez, 

e conta com o apoio de seu médico abordando diabetes e gravidez.

Ainda, pesquisamos sobre a maravilhosa e cultural cidade do Recife, que é uma ótima 

opção para quem quer fugir do clima frio e úmido da Região Sul. Vamos dar dicas de 

como aproveitar a baixa temporada, com opções de lazer e cultura a preços reduzidos.

Nossa revista foi feita para você. Aproveite a sua Revista FarmaMellitus - e boa leitura. 

Direção Farmamellitus  

Fale com a Farmamellitus
Você pode participar da próxima 

edição sugerindo assuntos, tirando 
dúvidas ou ainda anunciando.

Fone: 0800.6481122 (RS) e 
0800.6456455 (SC)

farmamellitus@farmamellitus.com.br

Tiragem 12.000 exemplares. Venda proibida.

Os artigos assinados e imagens cedidas são de 
total responsabilidade de seus autores, bem 
como o conteúdo do material publicitário. 
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espaço do leitor

Escreva para a gente
você faz a revista!

Envie seus comentários, dúvidas ou sugestões para  
farmamellitus@farmamellitus.com.br

Descarte de materiais
olá! sou diabético tipo 1 e utilizo fitas para me-
dir glicose, agulhas e seringas. Como devo fazer 
o descarte correto desses materiais que utilizo 
diariamente? Devo colocar junto do lixo orgâni-
co ou do reciclado?
Jhonas Ribeiro Filho – via e-mail - Florianópolis (SC)

Olá, Jhonas, esse material não é considerado nem or-
gânico nem reciclável. É material perfurocortante, com 
risco de contaminação devido à presença de sangue.

Lancetas, agulhas, seringas e tiras reagentes deverão 
ser armazenadas em descartex ou recipiente rígido 
resistente a puctura, ruptura e vazamentos. De pre-
ferência identificados com a palavra “PERFUROCOR-
TANTE” ou símbolo de substância infectante. Para 
descartá-lo você poderá levar até uma de nossas lojas 
FarmaMellitus, que iremos encaminhar para a incine-
ração

gabriela Cantarelli - CRF-sC 9356
Farmacêutica FarmaMellitus Joinville

Agulha para insulina
sou leitor assíduo da Revista Farmamellitus e gostaria de saber: 
a agulha para aplicar insulina pode ser de qualquer tamanho ou 
existe alguma específica? Devo trocar as agulhas das canetas 
descartáveis?
Alice Santanna Gomes – via e-mail – Porto Alegre (RS)

Alice, a agulha para aplicação de insulina não pode ser de qualquer 
tamanho. Cada paciente deve utilizar o tipo específico de agulha, de 
acordo com seu peso e com o local de aplicação.

O uso de agulha de tamanho incorreto pode acarretar na má absorção 
da insulina pelo organismo, ocasionando problemas no controle glicê-
mico. Fale com seu médico a respeito. Caso a dúvida persista, venha 
até a FarmaMellitus que iremos orientar na escolha da agulha.

As agulhas das canetas descartáveis devem ser trocadas a cada apli-
cação, pois a sua reutilização pode ocasionar aplicação mais dolorida 
e a sua obstrução. Além disso, a ponta da agulha fica em formato de 
anzol, podendo causar deformidades no local de aplicação.

Bruna Ferreira maximo - CRF-Rs 1-13730
Farmacêutica FarmaMellitus Praça Dom Feliciano
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sob medida

Novidade para  
aplicar sua insulina
Há alguns anos as seringas vêm perdendo espaço para as canetas na aplicação de insulina. Uma no-

vidade que vem sendo difundida cada vez mais são as canetas prontas para uso. Com essas canetas, 

o paciente não precisa trocar o refil, uma vez que elas já vem prontas para serem utilizadas. E cada 

vez mais vêm surgindo novidades no mercado. Uma dessas novidades foi lançada pelo laboratório Eli 

Lilly este ano – a caneta descartável KwikPen®. 

A KwikPen® é uma caneta visivelmente menor que as demais e ganha no tato. Ela permite uma 

aplicação de forma mais firme e suave, fazendo com que o diabético tenha um melhor controle da 

caneta na hora da aplicação. Até o momento ela só está no mercado como apresentação da insulina 

Humalog® (lispro), mas logo serão lançadas versões para os demais produtos do laboratório.

Na FarmaMellitus você encontra mais informações sobre canetas, também como aplicar insulina e 

instruções de uso e de consumo de toda a linha para o tratamento do diabetes.

A Insulina Humalog (lispro) é um tipo 

de insulina de ação rápida. Ela age 

mais rapidamente que a insulina re-

gular, tendo início de ação 15 minutos 

após a sua aplicação. O uso dessa in-

sulina permite maior flexibilidade nos 

horários das refeições, o que auxilia no 

controle da glicose no sangue após as 

refeições.

Você sabe o que é insulina 
Humalog® (lispro)?

Vanessa Susin - CRF-RS 10733

Atenção! Este medicamento só pode ser 
utilizado com a indicação do seu médico.
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A fábrica Doces São Lourenço oferece uma ótima opção para 

quem quer saborear fabulosos doces, sem ter medo do açúcar. 

Elaborados especialmente para diabéticos e para pessoas que 

estão em dieta com restrição de açúcar. Saborosos, saudáveis 

e não contém glúten. Prove!  

Você encontra os doces nas FarmaMellitus. Conheça a linha 

completa no site: www.docessaolourenco.com.br

sob medida

Fácil de usarSuavidade na aplicação Discreta

Fácil de ajustar a 
primeira dose.

Fácil de trocar o refil.

Indicador de dose de 
fácil leitura.

Uma nova opção discreta e 
elegante para aplicar sua insulina 
de maneira simples e segura

ACOMPANHA ESTOJO 
PORTÁTIL EXCLUSIVO 

Disponível
em 2 cores

www.inovacaoemdiabetes.com.br

Fácil visualização
do refil

Sofisticação
Ajuste perfeito 
da dose - precisão

CHEGOU!

Pergunte ao seu médico as opções de insulina para Humapen Luxura

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
li 

Li
lly

 d
o 

B
ra

si
l. 

Ju
lh

o 
d

e 
20

08
. 

To
d

os
 o

s 
d

ir
ei

to
s 

re
se

rv
ad

os
.P

2H
P

11
0

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO FARMAMELLITUS HUMAPEN LUXURA_alta.pdf   26.09.08   14:53:16
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vida ativa

A jovem Elisa Schleger mora em Florianópolis e exerce a fun-
ção de Psicóloga Clínica Infantil, Adolescente e Adultos, na 
Clínica Comunidade Gestáltica na capital catarinense. Cliente 
da FarmaMellitus, ela é portadora de diabetes tipo 1 e encara 
a doença da melhor forma possível. Confessa que foi um 
esforço bastante grande a aceitação do diabetes, e que só 
aconteceu pelo apoio de seu marido, o designer Luis Michio. 

Em meio a essa rotina acelerada, Elisa arruma tempo para 
compartilhar seu aprendizado e desabafar no “Doce Dia”, 
seu blog pessoal que é muito popular e bastante visitado. 
Nele, ela relata seu dia a dia, suas dificuldades com o diabe-
tes e de que forma isso altera no seu cotidiano.

Elisa está no momento mais especial de sua vida – a espera 
de seu primeiro filho. Conversamos com ela, e vamos saber 
um pouco mais sobre como ela lida com o diabetes.

Como você descobriu o diabetes?
Descobri o diabetes em 2004. Nessa época, fazia um tra-
tamento de saúde para uma doença reumática, e com fre-
quência realizava exames de sangue. Em um dado exame, 
descobri a glicose em jejum alterada. Começamos, então (eu 
e minha família), a investigar com uma endocrinologista a 
suspeita do diabetes, que foi confirmada nesse mesmo ano. 

Elisa schlEgEr
uma doce espera
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Foi 
compartilhando 

experiências 
e mantendo 
os cuidados 

necessários com 
minha saúde 

que pude ter o 
privilégio de viver 

este momento.

Comecei o tratamento com hipoglice-
miantes orais, dieta e exercícios, que 
não foram suficientes para o controle 
glicêmico. Dois meses após a descober-
ta do diabetes, já aplicava unidades de 
insulina diariamente.

o processo de aceitação da doença 
geralmente exige bastante compre-
ensão do diabético, inclusive para 
seguir o tratamento. Como ocorreu 
no seu caso?
Na época, houve momentos de nega-
ção da doença, e em muitos outros 
momentos, por falta de conhecimento 
mesmo, acabava agindo como se eu 
não tivesse limitação alguma, comendo 
sem me preocupar com os resultados 
deste descuido. 

e o que mudou em sua rotina?
Após este tempo de negação da doen-
ça, comecei a ler mais sobre o assunto 
e com a ajuda do meu noivo fiz uma 
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reeducação alimentar, continuei com os exercícios e comecei 
a falar mais da doença, buscando informações e troca de ex-
periências com outras pessoas diabéticas. Minha rotina de vida 
mudou para melhor, foi difícil no começo, porém com determi-
nação consegui entrar em uma dieta equilibrada e levar uma 
vida “normal”. Normal entre aspas, pois temos sempre uma 
rotina um tanto diferente dos demais, com medições de glice-
mia frequentes, necessidade de alimentar-se mais vezes ao dia 
e em menor quantidade e uma rotina de aplicação de insulina.

Você está grávida, e a maioria das mulheres considera 
esse momento muito especial. Como você tem  
lidado com a gestação e o diabetes?
Foi compartilhando experiências e mantendo os cuidados ne-
cessários com minha saúde que pude ter o privilégio de viver 
este momento de gravidez. Os medos antes de engravidar e 
também ao saber do resultado positivo do teste foram grandes. 
Porém, ao saber da confirmação, procurei os médicos necessá-
rios e recebi as orientações dos cuidados na gravidez, intensifi-
quei as medições de glicemia, cuidei mais ainda da alimentação 
e estou começando com a hidroginástica. É importante dizer 
que só é possível estar vivendo este momento de uma forma 
tranquila, porque as glicemias estavam sob controle ANTES de 
engravidar, além dos hábitos saudáveis adquiridos ao longo 
deste tempo de diabetes. E claro, ter um companheiro com-
preensivo que ajuda neste processo com certeza faz diferença. 

o blog que você mantém te ajuda a lidar melhor com a 
doença?
Falar sobre o diabetes, inclusive no blog, tem me ajudado a 
conviver com os momentos que não são tão agradáveis, e que 
muitas vezes nos cansam. É importante que qualquer pessoa 
que tenha uma doença crônica tenha espaço para colocar seus 
sentimentos, medos, frustrações e cansaços frente à rotina de 
cuidados e debilidades. Desabafar e encontrar acolhimento tor-
na a vida menos pesada, saber que não é só você que passa por 
estas situações encoraja a continuar cuidando do nosso bem 
maior: A VIDA.

Que conselhos você dá 
para as mulheres  
diabéticas que desejam 
engravidar?

Cuidem do diabetes, avi-
sem seu médico do desejo 
de engravidar, busquem 
orientação com os médicos 
que trabalham com vocês 
e compartilhem seus me-
dos, frustrações, alegrias,  
vitórias. 
Com certeza, ter amigos, 
família e médicos que pos-
sam tratar você com cari-
nho faz toda a diferença!

gestação em  
pacientes diabéticas

Quando falamos em diabetes e gravidez, duas si-
tuações distintas chamam a atenção. Uma é a pa-
ciente já com diabetes e que engravida. Outra é a 
mulher que desenvolve um quadro diabético apenas 
durante a gravidez, é que chamamos de diabetes 
gestacional e pode ocorrer em até 7% das mulheres 
grávidas.

No diabetes gestacional, geralmente é necessária 
uma atenção interdisciplinar com orientação dietéti-
ca, atividade física e acompanhamento médico, es-
ses cuidados costumam ser suficientes para manter 
os níveis glicêmicos sob controle. Eventualmente a 
insulina pode ser indicada. 

Já as pacientes previamente diabéticas que engra-
vidam normalmente necessitam de insulinoterapia. 
Isso ocorre porque a placenta produz alguns hor-
mônios que diminuem a ação da insulina. Como a 
produção destes hormônios é crescente, a dose de 
insulina necessária vai aumentando com o desenvol-
vimento da gravidez.

A dieta destas gestantes deve ser calculada de acor-
do com as características individuais. Além da dimi-
nuição dos carboidratos e fracionamento em pelo 
menos seis refeições, temos que manter um aporte 
suficiente para a paciente manter o ganho de peso 
esperado para a gravidez.

A mulher que engravida com a doença mal compen-
sada tem um risco maior de ter um filho com algu-
ma alteração morfológica, principalmente cardíaca. 
Portanto o planejamento da gravidez é fundamen-
tal. A gestação com diabetes necessita de cuidados 
especiais e um acompanhamento frequente do obs-
tetra. Eventualmente, alguns períodos de internação 
são necessários.

Um problema comum na gestação em diabéticas 
é o crescimento exagerado do feto, que pode de-
terminar grande desconforto no final da gravidez e 
problemas no parto. Além do aumento do risco de 
cesareana, estas pacientes têm um risco maior de 
desenvolver a toxemia, uma condição da gravidez 
que provoca pressão alta.

Dr. Alberto Trapani Júnior 
Ginecologista e Obstetra de 
Elisa - CRM 4632
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no tratamento do diabetes tipo 1
CélulAs-TRonCo
Nos últimos tempos muito tem-se falado em células-tronco nos jornais, na televisão e  internet. 
Atualmente, o uso desse tipo de célula origina esperança para muitos pacientes que aguardam 
curas definitivas para suas doenças. Os diabéticos tipo 1 estão inclusos nesse grupo e aguardam um 
tratamento para a cura. Será que já é possível falar em cura?

Antes de explicar essas questões de andamento das pesquisas, é necessário 
que você, leitor, entenda o que é uma célula-tronco. A célula-tronco é uma 
célula primitiva produzida durante o desenvolvimento do organismo e que 
ainda não possui características específicas de uma célula de algum lugar do 
corpo. Ela tem a capacidade de se autorreplicar, ou seja, pode se dividir para 
reproduzir-se a si mesma ou dar origem a células mais específicas. São células 
com capacidade de gerar uma cópia idêntica a si mesmas e com potencial de 
adquirirem características dos mais variados tecidos do organismo. 

As células-tronco são localizadas em tecidos que se renovam continuamente, 
como a pele ou medula óssea (responsável por produzir os componentes do 
sangue), e são hábeis para regenerar ou reparar esses tecidos durante a vida 
toda. Também são encontradas na córnea e retina, no cérebro, nos músculos, 
no sangue do cordão umbilical e em outros locais. 

Há dois tipos de células-tronco: as células-tronco embrionárias e as células-
tronco adultas. As embrionárias são encontradas no estágio inicial do desen-
volvimento do embrião e têm a capacidade de originar todos os diferentes te-
cidos do corpo. As células-tronco adultas são células não específicas, presentes 
em nosso corpo, e que apresentam capacidade mais limitada de se transfor-
marem em qualquer tecido.  Ainda é desconhecido o mecanismo que faz com 
que a célula-tronco se torne uma célula específica de algum órgão ou tecido.  

As terapias utilizando células representam uma importante estratégia para o 
tratamento de lesões do corpo humano. O transplante de células-tronco é uma 
fonte em potencial para a terapia celular, com o objetivo de minimizar a lesão 
e promover a recuperação de tecidos lesados.

Aparentemente, as células-tronco oferecem a possibilidade de serem uma fon-
te de reposição de células e tecidos para tratar um grande número de doenças, 
incluindo as cardiovasculares como o infarto, as neurodegenerativas, o diabe-
tes tipo 1, derrames, leucemia, mal de Parkinson, o Alzheimer, artrose, entre 
outras doenças. 

Dr. luciano palmeiro Rodrigues 
Doutorado Neurociências UFRGS. 
Pesquisador em célula-tronco em 

lesão medular experimental.

saúde

 10
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O principal 
desafio das 
pesquisas com 
células-tronco 
é obter uma 
célula-tronco 
que seja capaz 
de reproduzir, 
o mais próximo 
possível, as 
características 
básicas de uma 
célula beta 
pancreática 

produção de insulina, significando que 
o pâncreas dos pacientes do estudo es-
tava voltando a funcionar, produzindo 
mais insulina. A maioria dos voluntários 
deixou de usar hormônio sintético há 
mais de três anos, em média, com bom 
controle da glicemia. Alguns deles pre-
cisaram voltar a tomar o hormônio sin-
tético, mas em doses muito baixas, de-
monstrando que não é possível afirmar 
ainda que os benefícios obtidos com as 
células-tronco sejam permanentes.

Segundo os pesquisadores de Ribeirão 
Preto a terapia, não é a cura da doença, 
mas pode representar um passo impor-
tante nesse sentido. 

Como o diabetes tipo 1 é uma doença 
autoimune, em que o próprio sistema 
de defesa do corpo passa a atacar o 
pâncreas, a terapia com células-tronco 
consegue combater essa falha imuno-
lógica, mas não recupera as áreas des-
truídas do pâncreas, justificando, assim, 
a necessidade de aplicá-la em pessoas 
recém-diagnosticadas. 

Atualmente os estudos realizados pela 
USP de Ribeirão Preto têm testado for-
mas de tratamento com pacientes, sem 
o uso de quimioterapia ao receber o 
transplante de células tronco. A pes-
quisa em andamento estuda diabéticos 
com menos de seis semanas de diag-
nóstico e idade entre 12 e 35 anos.

Apesar de já existirem estudos com hu-
manos, é um consenso entre os pesqui-
sadores que ainda é necessário muita 
pesquisa antes de a terapia celular se 
tornar um tratamento de rotina com 
pacientes diabéticos. Enquanto isso, as 
pesquisas avançam, na esperança de 

encontrar cura para o diabetes tipo 1.

Pesquisas com diabetes
O objetivo das pesquisas para o tratamento do diabetes tipo 1 
é possibilitar aos pacientes uma fonte de insulina, que regule 
constantemente os níveis de glicose sanguínea e reponha as 
células beta pancreáticas (produtoras de insulina) destruídas 
pelo sistema imune do próprio paciente. 

O principal desafio das pesquisas com células-tronco é obter 
uma célula-tronco que seja capaz de reproduzir, o mais pró-
ximo possível, as características básicas de uma célula beta 
pancreática e, assim, restaurar de forma satisfatória a perda 
de função no organismo. 

Ano após ano, a pesquisa tem avançado e a dedicação para 
achar uma cura definitiva é um grande esforço para pesqui-
sadores. Em 2007, células adultas promoveram regeneração 
de células beta, inibição da resposta imune (mecanismo que 
causa a diabetes) e formação de novas células beta que eram 
hábeis em sobreviver a resposta imune do organismo de ca-
mundongos que apresentavam diabetes.

Em outra pesquisa, o uso de células-tronco do cordão umbi-
lical humano em crianças diabéticas tipo I foi conduzido na 
Universidade da Flórida em 2007, e resultou em menor ne-
cessidade de insulina diária seis meses após o transplante. Po-
rém, após esse período, a dose de insulina retornou a mesma 
anterior ao transplante.

As células-tronco embrionárias humanas também são capa-
zes de diferenciarem-se em células produtoras de insulina, 
mas não produzem quantidades suficientes de insulina que o 
organismo precisa. Além disso, sabe-se que as células-tronco 
embrionárias têm um risco de proliferação descontrolada de 
células indiferenciadas, assim como, ainda há a controvérsia  
em torno da sua utilização.  

No Brasil, o hematologista Doutor Júlio Voltarelli, da Faculda-
de de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é o principal pes-
quisador do uso de células-tronco no tratamento do diabetes 
tipo I. Iniciou suas pesquisas em 2002, com o apoio financeiro 
do Ministério da Saúde e cooperação das Universidades de 
Chicago e de Miami, em um estudo que envolvia pacientes 
diabéticos tipo I em fase inicial da doença.

Em 2009, seus resultados foram publicados no Jornal da As-
sociação Médica Americana (JAMA), revelando que o pân-
creas de diabéticos tipo 1 voltava a funcionar após o trans-
plante de células-tronco do próprio paciente, livrando-o da 
necessidade de insulina. Os pacientes foram submetidos a 
altas doses de quimioterapia, seguidas de um transplante de 
células-tronco adultas originárias da medula óssea do próprio 
paciente. Quatorze diabéticos recém-diagnosticados com a 
doença livraram-se da necessidade diária de tomar doses de 
insulina. 

Neste estudo foi observado que os níveis do peptídeo-C, uma 
espécie de marcador do funcionamento das células produ-
toras de insulina, aumentaram nos pacientes submetidos a 
essa terapia.  Ou seja, quanto maiores suas taxas, maior a 
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mas possam ser “transformadas” em 
células-beta e assim poder produzir in-
sulina de forma adequada. Pelo menos 
esse seria o caminho mais óbvio. Em-
bora da forma como eu expressei pos-
sa parecer simples, isso vai demandar 
um estudo muito grande, não só para 
descobrir as fontes mais apropriadas 
dessas células-tronco, sejam elas de 
cordão umbilical, tecido adiposo, etc., 
como também para analisar os riscos 
de rejeição. E pensando mais adiante, 
com certeza esse será um passo impor-

tante na busca de outras terapias. 

Meu nome é Joseane Jiménez Rojas, tenho 31 anos, por-
tadora de diabetes tipo 2, e não me considero “doente”. 
Embora não seja portadora do tipo 1, gostaria de compar-
tilhar minha história e como vejo as pesquisas nessa área.  
Fui diagnosticada há três anos, tenho pais diabéticos, o que 
fez com que exames de glicemia se tornassem rotineiros em 
minha casa. Depois da compra do famoso glicosímetro, era 
raro um domingo em que eu não tivesse que acordar cedo 
e fazer o exame em jejum junto aos demais da família. Até 
pouco tempo atrás nunca tive a glicemia superior a 75mg/dl, 
e tampouco temia que algum dia pudesse ter, mesmo vendo 
os padecimentos de meus pais contra o excesso de peso, 
com a restrição alimentar e a medicação. Mas aconteceu! 
Não tive aumento de peso, muito pelo contrário, mas muita 
sede, além de urinar várias vezes seguidas em um mesmo 
dia. Atualmente não tomo medicação para o diabetes, con-
trolo apenas a alimentação e busco ter uma vida saudável. 
No entanto, há dois anos descobri que tenho hipertireoidis-
mo, atualmente meu endocrinologista está investigando se 
o meu diabetes não é secundário ao um aumento da função 
da minha glândula tireóide, já que existem casos em que 
isso acontece. 

Pessoas com diabetes sofrem diariamente, sua vida se vê al-
terada, não só pela mudança de hábitos como principalmen-
te pelas consequências generalizadas que ela pode causar 
no organismo (tenho dois exemplos próximos, meu tio, que 
teve que amputar a perna direita, e minha mãe, que tem 
retinopatia diabética e vê sua acuidade visual diminuindo a 
cada ano). Saber que a cura definitiva do diabetes através 
do transplante de células-tronco pode estar cada vez mais 
perto é uma esperança na vida dessas pessoas. Embora seja 
biomédica e pesquisadora da área de ciências biológicas, 
desconheço o teor dessa pesquisa, posso imaginar que seja 
através da inoculação das células tronco para que as mes-
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recife
 A VEnEzA bRASILEIRA

por Mônica Dahlem

Que tal passar alguns dias curtindo todas as belezas da 
cidade do Recife e aproveitar para ganhar um fôlego 

extra para enfrentar o restante do ano? Em baixa 
temporada, os preços para passagens e pacotes turísticos 

reduzem um bocado nesse período, e viajar se torna 
uma ótima opção de lazer.

A CiDADe
Recife, capital do estado de Pernambuco, está localizada às margens do oceano 
Atlântico e possui uma área de 217,494 km², com população de 1.600.000 
pessoas. O nome “Recife” provém da palavra arrecife, grande barreira rochosa 
de arenito (recifes) que se estende por toda a sua costa, formando piscinas 
naturais. Junto de mais 13 municípios, formam a Grande Recife, sexta maior 
Região Metropolitana do Brasil. 

ATRAções
Cercado de ótimas praias, Recife tem uma estrutura muito boa para descansar. 
Você encontra todas as atrações que uma cidade grande tem – shoppings, res-
taurantes, bares, passeios – ao lado de praias paradisíacas na costa da cidade. O 
bairro mais requisitado pelos turistas, Boa Viagem, tem vários hotéis, quiosques 
e uma orla muito bonita para dar uma boa caminhada e refrescar a cabeça. 

A mistura das culturas europeia, indígena e negra garantiu a Recife um patri-
mônio cultural bastante rico e diversificado. E não são apenas o Carnaval e a 
Festa Junina que atraem milhares de turistas todos os anos. Recife também tem 
um forte potencial para o turismo de negócios e é frequentemente escolhido 
como sede de vários eventos como simpósios, jornadas e congressos. O bairro 
do Recife, ou Recife Antigo, é o centro histórico e principal conjunto arquite-
tônico e cultural do município, abrigando galerias, museus e outros espaços 
culturais. 

Hoje, Recife tem o terceiro polo gastronômico do Brasil - existem vários pratos e 
petiscos típicos e muito apreciados em Pernambuco, como o caldinho de peixe 
ou camarão, o casquinho de caranguejo, sururu, arrumadinho, escondidinho, 
carne de sol, charque à brejeira, peixada pernambucana, sarapatel, entre ou-
tros.
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sugesTões 
gAsTRonômiCAs espeCiAis
A cidade possui vários restaurantes le-
gais e com cardápios especiais para 
quem quer comer bem sem exageros. 
Vários hotéis da praia da Boa Viagem 
possuem cardápio diferenciado com ali-
mentação diet e light para seus clientes. 
Além dos hotéis, restaurantes como o 
Chica Pitanga priorizam a qualidade nu-
tricional oferecendo refeições leves e de-
liciosas sobremesas diets. Experimente 
os sucos naturais sem açúcar, feitos de 
frutas regionais. 

pRAiAs
O litoral de Pernambuco é um dos mais 
belos do país. Na capital, pode-se apre-
ciar a beleza da praia de Boa Viagem, 
reconhecida como uma das mais belas 
praias urbanas do Brasil. Ela combina 
águas mornas, calmas e transparentes, e 
areia fina com infraestrutura turística de 
uma moderna metrópole. Também tem 
a urbana e movimentada Praia do Pina, 
que oferece infraestrutura semelhante à 
de Boa Viagem, sua vizinha, com muitos 
atrativos. 

Há 80 km do centro, a famosa e paradi-
síaca Praia de Porto de Galinhas também 
se torna uma das atrações do litoral de 
Pernambuco. Sem falar de Olinda, que 
também possui uma boa área para ba-
nho, e está a 15 minutos do centro da 
capital. Cada uma das praias pode ser 
visitada de carro ou excursão a partir do 
Recife. Escolha sua praia e aproveite.

CuiDADos
Quem é diabético deve dobrar os cui-
dados com os pés em viagens a locais 
quentes e com praia, devido à rápida 
proliferação de bactérias e fungos e à 

maior exposição dos pés. Algumas ações como lavar sempre 
os pés, ficar atento a qualquer alteração e nunca dispensar as 
sandálias na areia e os sapatos de natação na água garantem 
um descanso tranquilo e sem preocupações.

Não exagere na alimentação, aproveite para praticar caminha-
das, e não se esqueça de monitorar sua glicemia.

o Que leVAR
Para viajar com segurança, fale com seu médico e não se es-
queça de levar todos os itens que ele indicar. Utilize pequenas 
caixas ou bolsas térmicas que permitam manter a insulina em 
ambiente fresco, sem exposição à luz solar. Alguns itens im-
prescindíveis, que você encontra na FarmaMellitus:

• Insulina – leve o dobro da quantidade necessária e uma re-
ceita médica, caso necessite comprar.
• Caneta de insulina extra e seringas para o caso de extravio 
ou perda ou estrago das canetas 
• Medidor de glicose, tiras reagentes para medir a glicemia e 
cetonas. Não deixe de medir a sua glicemia. 
• Lancetas e agulhas 
• Um cartão de identificação “Sou Diabético”, informando 
que tem diabetes e as atitudes a tomar em caso de hipoglice-
mia ou emergência, incluindo todos os contatos de seu médi-
co e de algum familiar
• Protetor Solar – Um bom protetor solar vai ser bastante 
útil para aproveitar as praias. Mesmo fazendo passeios sem  
banhar-se, faça uso em abundância.

Você pode pedir esses itens pela tele-entrega ou ir a uma de 
nossas lojas.

Quem é diabético 
deve dobrar os 

cuidados com os 
pés em viagens a 
locais quentes e 

com praia, devido à 
rápida proliferação 

de bactérias e 
fungos e à maior 

exposição dos pés.
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Novos casos de diabetes tendem a surgir por di-
versos fatores, e não dependem de questões como 
etnia, sexo e classe social. A Sociedade Brasileira 
de Diabetes alerta que a população total estima-
da de diabéticos em todo o mundo é de mais de 
251 milhões, sendo que, a cada 5 segundos, um 
novo caso de diabetes é diagnosticado. Cada vez 
mais, é importante esclarecer para a comunidade 
o que é o diabetes. Esse papel compete também a 
nós da FarmaMellitus, mas só tem eficácia quando 
médicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, 
instituições, associações e empresas se unem para 
difundir o bem-estar do diabético. 

Conforme cresce o número de diabéticos, tem-se 
visto o aumento na procura de grupos que infor-
mam e trocam experiências, ideias e soluções para 
o dia a dia. O conceito de acolher o diabético e dar 
assistência sobre a doença é difundido por várias 
instituições. 

social

Aceitar novos hábitos, entender a importância 
das mudanças e voltar-se ao cuidado da saúde 

deve ser preocupação tanto do diabético 
quanto da comunidade que precisa lidar com 

o diabetes. Reuniões em grupos são ótimas 
alternativas para interagir, informar e educar o 

diabético.

informação
e apoio em grupos
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Assim atua o ICD, por exemplo. O instituto da Criança com Diabetes, sediado 
em Porto Alegre, é uma entidade sem fins lucrativos e tem por objetivo prestar 
atendimento aos pacientes através de Educação em Diabetes, Tratamento e Assis-
tência Social. Uma das modalidades de atendimento, o telefônico, presta esclareci-
mentos sobre insulinas, controle glicêmico, alimentação e cuidados diários. O ICD 
interage também com a comunidade através de caminhadas e oficinas em prol do 
acesso ao tratamento qualificado de crianças e adolescentes. O atendimento do 
ICD é gratuito, depende de doações e tem caráter social.

Outro instituto notável na região sul é o instituto de Diabetes de Joinville (iDJ), 
existente desde 2008. Trata-se de uma instituição de administração privada, filan-
trópica, 100% social, sem fins lucrativos, voltada para o atendimento de pacientes 
diabéticos da cidade de Joinville e região. O IDJ atua na comunidade por meio 
de campanhas de prevenção e detecção de diabetes. São realizadas ações como 
Treinamentos de Educação em Diabetes, tanto para o público leigo, portadores 
da doença ou não, como para profissionais da área da saúde. Um dos programas 
é o Diabetes na Escola, realizada com ações educativas teórico-práticas. Objetiva 
sensibilizar escolares diabéticos e seus familiares, gestores, educadores e meren-
deiras das escolas públicas estaduais sobre a doença, alertando sobre os cuidados 
e fatores de risco. Só em 2009, foram realizados 14 treinamentos de educação em 
diabetes ministrados por uma equipe multiprofissional formada por 11 palestran-
tes e 12 monitores, para um público de 247 participantes.

Joinville também possui médicos atuando na comunidade por meio do IEJE. O 
instituto de endocrinologia de 
Joinville – ieJe-CAD atua, há 18 
anos, como Centro de Educação, 
Atendimento Multiprofissional e 
Pesquisa em Diabetes e em outras 
áreas da Endocrinologia. Oferece 
qualidade de atendimento com 
avanço tecnológico, investimen-
to em pesquisa e parceria com as 
principais universidades da região 
de Joinville. 

Além de Institutos, as Associações têm um papel fundamental na busca de trata-
mento acessível. Segundo Carmen Lúcia Louzada Salvatori, Presidente da ARAD 
– Associação Riograndense de Apoio ao Diabético, situada em Porto Alegre, 
“as associações têm um grande papel social, pois buscam complementar serviços 
que muitas vezes o paciente não encontra ao seu alcance na rede pública, e tam-
bém procuram orientar o diabético sobre seus direitos e aonde ele deve se dirigir 
para receber tratamento adequado. Associações aparecem como mediadoras en-
tre o paciente e as Secretarias de Saúde dos municípios, na busca da melhoria do 
atendimento e do fornecimento de insumos adequados para a manutenção de 
boa qualidade de vida”.

A ARAD acredita que a única maneira de “vencer” essa doença crônica é a educa-
ção. A associação se mantém com o trabalho incansável de seus voluntários e as 
doações são muito importantes para a continuidade da assistência. Estão sempre 

social

Como DoAR
instituto da Criança com Diabetes

ARAD - Associação Riograndense 
de Apoio ao Diabético

instituto de Diabetes de Joinville

instituto de endocrinologia de 
Joinville - ieJe-CAD

Doações por boleto, depósito online, 
Funcriança e Programa a Nota é Mi-
nha. Ao comprar na FarmaMellitus, 
deposite suas notas fiscais na urna 
do ICD.  
www.icdrs.org.br

Aceita doações e voluntários.  
Fone (51) 3343.2857 
e-mail aradrs@bol.com.br.

Depósito através do Banco do Brasil, 
agência 0038-8, conta corrente 
81762-7.

Rua Max Colin, nº 813 (anexo ao KG 
Laboratório). E-mail idj@idj.com.br
www.idj.org.br

Mais informações sobre corpo clínico 
e atuação nos 18 anos do Instituto 
estão no site www.ieje-cad.com.br

Rua: Alexandre Döhler, 129/1005
Fone (47) 3028-3894
Email: enfermagem@ieje-cad.com.br

CONHEçA ALGUNS GRUPOS E ASSOCIAçõES
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de portas abertas para voluntários de todas as áreas que gostariam de abraçar a 
causa. São feitas reuniões entre os diabéticos, e levam profissionais da saúde para 
que apresentem informações sobre tratamento e estudos em busca da cura. A in-
tegração e o vínculo criado entre os participantes fazem que eles encontrem apoio 
emocional, carinho e esperança.

Outro estilo de grupo é dos profissionais da saúde que debatem o assunto entre 
eles. A troca de experiências faz com que casos sejam conhecidos por especialistas 
e novas formas de orientar e auxiliar pacientes sejam colocadas em pauta. 

Um exemplo acontece em Caxias do Sul. A Associação médica de Caxias 
(AmeCs) com o Departamento de Endocrinologia, presidido atualmente pela Dra. 
Marta Tonietto Tonolli, promove reuniões mensais ou quinzenais entre os profis-
sionais endocrinologistas. Um dos jantares, o ocorrido no dia 17 de agosto de 
2010, foi mais uma demonstração de união para discutir e aprimorar o conheci-
mento de casos de diabetes, e teve a participação de endocrinologistas atuantes 
na comunidade. A FarmaMellitus esteve presente nesse momento de troca entre 
especialistas.

Segundo a Dra. Marta Tonietto Tonolli, as reuniões têm como objetivo selecionar 
casos peculiares ou difíceis de pacientes de consultório e discutir em grupo sobre 
diagnóstico, conduta, tratamento, etc. Ela complementa: “Claro que sempre é 
preservado o nome do paciente, como rege a ética profissional. Essas discussões 
são úteis para aprimorar o conhecimento e para auxiliar no manejo das condutas 
em prol dos próprios pacientes”. Nessas reuniões, com frequência são trazidos 
palestrantes de fora para abordagem de algum assunto de interesse da equipe 
para atualização médica continuada. Os médicos, quando voltam de Congressos 
nacionais e internacionais, relatam as principais novidades evidenciadas no evento.  
Estudam-se em conjunto artigos científicos recentes e sua relevância para a prática 
clínica diária.  

A equipe de médicos, dessa maneira, mantém-se atualizada ao mesmo tempo 
em que interage com os colegas da própria especialidade, e de outras. Assim, 
fortalece também os laços de coleguismos e amizade entre profissionais, em prol 
da saúde do diabético. Claro que os pacientes saem ganhando, porque em casos 
difíceis, vários médicos da mesma especialidade pensam juntos e ajudam para o 
melhor desfecho possível dos casos discutidos.

Segundo o Dr. Luiz Antônio Araújo, presidente do IDJ “os grupos de discussão 
são relevantes porque proporcionam troca de informações e experiências entre 
profissionais envolvidos no tratamento da doença, sendo o diabético o maior be-
neficiado nesse processo.”

grupos online também podem ser destacados. Todas as instituições e associa-
ções citadas possuem website com esclarecimentos sobre o diabetes além de 
notícias sobre eventos e acontecimentos no meio. Entre os diabéticos, o Orkut 
possui inúmeras comunidades que auxiliam na troca de experiências. É visível o 
crescimento do número de blogs, comunidades online, websites e fóruns, que 
abordam o tema de forma positiva e interativa.

Cada vez mais todos nós, que estamos envolvidos com a saúde do diabético, deve-
mos nos unir para proporcionar qualidade de tratamento, informação e instrução 
a quem sofre com a doença. A FarmaMellitus apoia essa causa.

informação e apoio em grupos

Associação médica de Caxias (AmeCs)

Discussão on line
www.portaldiabetes.com.br
www.minhavida.com.br
www.diabetes.org.br
www.diabetenet.com.br

Médicos presentes no encontro do dia 
17 de agosto. Participam das reuniões da 
AMECS: Dr. Paulo Fedrizzi, Dr. Fernando 
Kuhn, Dra Beatriz Wilhams, Dra. Marta 

Tonietto Tonolli, Dra. Márcia Murussi, Dr. 
Daniel Panarotto, Dra. Denise Klein, Dra. 

Renata Duarte, Dra. Raquel Giovanella, Dra. 
Daniela Fedrizzi, Dra. Mariana Machado e 

Dra. Cristina Triches
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bem-estar

Dra maria Taísa Rizzon  - CReFiTo 11383-F/Rs 
Graduada em Fisioterapia pelo IPA e em Educação 

Física pela UFRGS. Especialização na Reeducação das 
funções Neuromotoras pela Ulbra, onde é docente da 

disciplina de Fisioterapia Aquática.

A hidroterapia, ou fisioterapia aquática, é um dos recursos 
mais antigos da fisioterapia, sendo definida como o uso ex-
terno da água com propósitos terapêuticos; utilizando méto-
dos específicos de tratamento no meio aquático, massagem, 
mobilizações, hidromassagem e exercícios, configurados em 
programa de tratamento específico a cada indivíduo. Reali-
zada em piscina aquecida (32 a 36 graus centígrados), onde 
se somam os efeitos do calor da água com a gravidade re-
duzida.

A fisioterapia na água ou a prática de exercícios em piscina, 
estão indicadas no tratamento de doenças reumáticas, orto-
pédicas, traumatológicas, neurológicas, respiratórias, cardí-
acas, psíquicas e endócrinas (onde se inclui o diabetes). Por 
isso, têm sido recomendadas para uma gama bem grande 
de pacientes.

A terapia na água tem os mesmos objetivos da fisioterapia 
convencional e traz muitas vantagens - com o corpo sub-
merso, a liberdade dos movimentos aumenta e a sensação 
de que o peso do corpo diminui permite que os membros 
possam se mover sem dor e com menor esforço. Pessoas 
acima do peso, com dores nas articulações, dor crônica ou 
problemas ortopédicos podem se beneficiar com a terapia 
aquática, que melhora a musculatura, o equilíbrio e a circu-
lação do corpo. 

hidroterapia
bem-estar na água

Você conhece os benefícios da Hidroterapia? Sua prática está 
associada à melhora na respiração, na circulação e pode auxiliar no 

tratamento de diversas doenças. Conheça mais essa opção para 
melhorar a sua qualidade de vida.
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hidroterapia

Os exercícios são praticados individual-
mente com auxílio de um fisioterapeuta. 
Os movimentos são executados de forma 
leve e tranquila, utilizando equipamen-
tos que se assemelham aos utilizados em 
outras atividades aquáticas, mas com al-
gumas adaptações. A resistência natural 
da água auxilia no exercício promovendo 
movimentos prazerosos e sem dor. 

Por se tratar da prática de exercícios com 
o corpo imerso, as pessoas com fraturas 
fortalecem rapidamente sua musculatura, 
enquanto pacientes com artrite movem 
seus membros com mais facilidade. Tam-
bém não há necessidade de se preocupar 
com a pressão dos movimentos sobre as 
áreas afetadas. Os exercícios aquáticos 
não apenas ajudam no tratamento, como 
também trazem a alguns pacientes uma 
recuperação muito mais rápida. Além de 
trabalhar o físico, ainda estimulam o psi-
cológico do paciente ao melhorar sua au-
toconfiança, consciência corporal, e pro-
porcionam bem-estar.

os BeneFíCios DA 
HiDRoTeRApiA pARA 
os DiABéTiCos
No tratamento do diabetes, a atividade físi-
ca deve ser parte integrante. Em função da 
alteração dos níveis glicêmicos ao praticar 
exercícios, é de extrema importância que o 
diabético faça seu controle de glicemia, e 
seja sempre orientado por um médico. A 
atividade que irá realizar vai depender da 
indicação médica e da própria adaptação 
do paciente. 

A hidroterapia apresenta uma série de van-
tagens, que levam o paciente diabético a 
se adaptar muito bem na terapia aquática. 
Normalmente é uma terapia muito agradá-
vel, que não gera sobrecarga de peso nas 
articulações. Permite um trabalho muscu-
lar global sem gerar tanta fadiga, e por 
isso, facilita e otimiza a atividade física.

Praticando hidroterapia, o diabético ainda se beneficia pelo aumento do 
fluxo sanguíneo muscular e da circulação de membros inferiores; pelo au-
xílio na redução de peso, bem como manutenção do peso normal e massa 
muscular; e pela redução na perda da massa óssea (osteoporose) quando 
houver. 

Além dos efeitos metabólicos, a prática de um exercício físico, seja hidrote-
rapia ou outro que você combinar com seu médico, reduz o risco de desen-
volver doenças cardiovasculares. 

AlgumAs DiCAs pARA Quem QueR 
pRATiCAR HiDRoTeRApiA
• Fale com o seu médico sobre praticar essa modalidade de exercício;

• Procure um bom fisioterapeuta para realizar a Hidroterapia;

• Como todo exercício físico, pessoas com algum problema cardíaco devem 
conversar com seu médico para saber se essa prática é aconselhável. A 
prática não é indicada para pacientes que possuem cateteres e sondas;

• Se você sofre de hipertensão ou hipotensão, é necessário fazer o controle 
antes de iniciar a prática da Hidroterapia;

• Por se tratar de ambiente molhado, exige mais cuidado em casos de mi-
coses e lesões nos pés, pois esses estados podem se agravar. O mesmo 
cuidado deve-se ter em caso de feridas não cicatrizadas ou feridas abertas. 
Converse com o fisioterapeuta, que vai aplicar a Hidroterapia a respeito;

• Na hora de fazer a avaliação com o profissional de Hidroterapia, converse 
sobre o diabetes, e comunique caso tenha alguma complicação crônica;

• Ao sair da piscina, seque direito todo o corpo, dando ênfase nas extremi-
dades. Não saia com o corpo úmido.  

fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o



 20

entre aspas

O Diabetes Mellitus é considerado um 
problema de saúde pública no Brasil 
e no mundo. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o diabetes é 
uma epidemia em escala global que até 
o ano de 2030 será a segunda maior 
causa de morte da América Latina. No 
Brasil, há mais de 5 milhões de diabéti-
cos e a projeção é de que nos próximos 
15 anos aumente ainda mais o número 
de portadores da doença. 

A contribuição da nutrição ortomolecu-
lar é atuar na prevenção do diabetes, 
com a orientação de hábitos alimenta-
res saudáveis e seleção de alimentos, 
bem como auxiliar no tratamento da 
doença com a finalidade de  retardar o 
aparecimento das complicações e  con-
tribuir para melhoria da saúde.

A Nutrição Ortomolecular tem como 
finalidade o equilíbrio nutricional a to-

Diabetes e o papel da  
nuTRição oRTomoleCulAR 
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Para evitar ou reduzir as complicações diabéticas e combater os radicais livres, é preciso 
seguir uma alimentação balanceada. Alimentos funcionais e de baixo índice glicêmico são 
recomendados, com destaque para o gergelim, a fibra de aveia, a farinha de maracujá e a 
soja, pela sua riqueza em nutrientes e atuação na prevenção do diabetes.

das as células do corpo, proporcionan-
do os nutrientes necessários para o seu 
funcionamento  adequado. O objetivo 
principal é equilibrar a bioquímica do 
organismo mediante uma nutrição in-
dividualizada e a administração de nu-
trientes específicos, para que cada um 
alcance seu estado ótimo de bem-estar. 

No diabético, os danos nas células e nos 
tecidos são ocasionados devido à for-
mação dos produtos finais de glicação 
avançada, também chamados AGEs 
(Advanced Glycated End-Products).  
Esses promovem desde estresse oxida-
tivo, alta geração de radicais livres (res-
ponsáveis pelo envelhecimento celular) 
e alterações morfofuncionais até o au-
mento de inflamações.

Nos alimentos, a formação de AGEs é 
potencializada por alguns métodos de 
preparo que utilizam altas temperaturas 
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o Que ConsumiR?
Alimentos funcionais e de baixo índice glicêmico são reco-
mendados, com destaque para o gergelim, a fibra de aveia, 
a farinha de maracujá e a soja, pela sua riqueza em nutrien-
tes e atuação na prevenção do diabetes.

Com alta concentração de fibras solúveis, a soja forma 
uma espécie de “gel esponjoso” no intestino, que retém 
a glicose e vai liberando-a demoradamente para a corren-
te sanguínea, promovendo uma regulação gradual e suave. 
Elas também aumentam a sensibilidade do corpo à insulina, 
aumentando a resposta das células ao hormônio. Estudos 
demonstram que a soja ainda possui em sua composição 
diversos fatores bioquímicos e anti-inflamatórios que atu-
am positivamente sobre as funções renais e diminuem três 
fatores de risco para o diabetes: obesidade, altos níveis de 
colesterol LDL e arteriosclerose.

O consumo de peixes também deve ser incentivado por sua 
riqueza em ômega 3 e benefícios anti-inflamatórios. Au-
mentar o consumo de vegetais, legumes e frutas também é 
uma medida que bem à saúde. Além disso, quando neces-
sário, os diabéticos podem ser suplementados com nutrien-
tes como vitaminas e  minerais. 

Pesquisas recentes têm destacado a importância do cromo 
como  elemento essencial requerido para o metabolismo 
normal de carboidratos e lipídios. A deficiência de cromo 
em humanos e outros mamíferos tem resultado em sinto-
mas comparados àqueles associados ao início de diabetes, 
como elevação da glicose sanguínea, colesterol , triglicerí- 
deos, e diminuição das lipoproteínas de alta densidade 
(HDL).  As principais fontes alimentares de cromo são pei-
xes, ovos, cereais integrais e castanha do pará, entre outras.

nutrição ortomolecular

e baixa umidade (fritar, assar ou gre-
lhar), sendo que os alimentos ricos em 
gorduras são os principais contribuintes 
do conteúdo dietético de AGEs. 

A dieta é considerada a principal fonte 
externa de AGEs e pode exercer uma 
importante influência no tratamento da 
diabetes. Alguns estudos mostram que 
eles favorecem o surgimento e a pro-
gressão das diversas complicações do 
diabetes, como a cegueira, a neuropa-
tia e o comprometimento na cicatriza-
ção de feridas.

Outro fator importante é que as fritu-
ras, os empanados, o churrasco e os ali-
mentos muito tostados podem desen-
cadear o processo de complicações da 
doença. Como o consumo alimentar da 
população brasileira é caracterizado por 
baixa frequência de alimentos ricos em 
fibras e alta inclusão de produtos indus-
trializados, aumento da proporção de 
gorduras saturadas (banha, manteiga, 
carnes gordas, embutidos), gorduras 
trans (biscoitos, margarinas, gordura 
hidrogenada) e açúcares na dieta, este 
hábito de alimentação inadequado po-
tencializa o risco de o indivíduo se tor-
nar diabético.

Para evitar ou reduzir as complicações dia-
béticas e combater os radicais livres, é pre-
ciso seguir uma alimentação balanceada. 

Dra. Rejane de França Dalcin - Nutricionista, graduada 
pela  Unisinos, com extensão em Bioquímica na UFRGS. 
Especialização em Nutrição Ortomolecular pela Faculdade de 
Ciências da Saúde de São Paulo.
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crônica

Os três pilares para um
BOM TRATAmenTo

Alessandro Dreyer é 
apoiado pela FarmaMellitus 

e tem um blog com dicas 
sobre corrida e treinos 

olongenaoexiste.com.br
alessandro@dreyer.com.br

Todo diabético sabe que para um bom tratamento é preciso 
praticar esporte, se medicar e alimentar corretamente. Mas 
como fazer isso de forma equilibrada e prazerosa?

Para isso precisamos do acompanhamento de profissionais ca-
pacitados, e cada um deles será responsável por um pilar que, 
quanto mais sólido for, mais consistente será nosso tratamen-
to. Além disso, a qualidade e a força deste pilar, dependerão 
principalmente de nós, pois quem ajudará a construí-los sere-
mos nós e essa construção envolve força de vontade, sinceri-
dade e muita conversa.

O primeiro pilar de tudo isso é o Endocrinologista: é ele que 
vai decidir tudo o que faremos no nosso tratamento, mas o 
sucesso disso não depende só dele, como disse anteriormente 
a responsabilidade é dividida meio a meio entre o médico e o 
paciente. Na parte do médico estão todo o conhecimento téc-
nico e as instruções para podermos realizar um bom controle, 
nos indicando o caminho a seguir. Na parte do paciente está a 
sinceridade em falar para o médico tudo o que acontece, pas-
sar relatórios periódicos - e reais - do controle glicêmico, da 
aplicação de insulina e de reações que ocorram no dia a dia. 
Sem a nossa colaboração e principalmente sinceridade, nosso 
tratamento nunca terá o efeito desejado.

O segundo pilar é o acompanhamento nutricional: juntamen-
te com um profissional capacitado conseguiremos controlar a 
glicemia e ingerir os nutrientes necessários para o dia a dia. O 
nutricionista - assim como o Endocrinologista - não é 100% 
responsável por esta parte, novamente nós, diabéticos, parti-
cipamos com a metade da responsabilidade. Sem as refeições 
corretas e em horários adequados, teremos problemas glicê-
micos e dificuldade na manutenção do tratamento.

O terceiro pilar é o acompanhamento de um profissional de 
Educação Física: ele nos dá a orientação de como faremos 
a atividade que queremos. A escolha da atividade é pes- 
soal, pode ser corrida, caminhada, pedalada, natação, fute-
bol, vôlei, basquete ou qualquer outra atividade, o importante 
é gostarmos dela e a praticarmos periodicamente (no mínimo 

3x por semana). No meu caso é a cor-
rida, meu atual treinador é um grande 
amigo e uma das pessoas com quem 
mais convivo, é ele quem sabe de todas 
as reações que tenho durante a corrida, 
é com ele que converso e decido o que 
fazer a cada dia para praticar o esporte 
que adoro e me preparar para as provas 
que pretendo realizar.

Todos esses pilares são importantes, e os 
profissionais que nos ajudam a construí-
los também, mas a conversa e a sinceri-
dade entre as duas partes são imprescin-
díveis, pois é isso o que permite que tudo 
corra bem. E nestes casos, nem sempre 
encontramos profissionais a quem nos 
adaptamos, algumas vezes podemos 
ter os melhores médicos, nutricionistas 
ou treinadores, mas se não atingirmos 
o "ponto" certo o tratamento não será 
prazeroso e nessa hora podemos trocar 
até encontrar aquele que mais se adapta 
a nossa realidade.

No meu caso tive a sorte de encontrar 
uma Endocrinologista com a qual me 
adaptei rapidamente, a Dra. Luciana foi 
quem diagnosticou o diabetes e é quem 
me acompanha até hoje.

O principal nisto tudo é um bom rela-
cionamento: quanto melhor ele for, mais 
sólidos estarão nossos pilares. Só não 
podemos esquecer do principal, que é 
nossa vontade de"controlar" o diabetes 
realizando um bom controle glicêmico. 
Depois disso, tudo fica mais fácil, muito 
mais fácil.
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MATO GROSSO DO SUL
Campo grande 
Av. Mato Grosso, 2647 
(67) 3327.0909

PARANá 
pato Branco
Rua Itacolomi, 361 sala 02 
(46) 3225.0505

RIO GRANDE DO SUL 
Caçapava
R. XV de Novembro, 342 
(55) 3281.1965

Caxias do sul
R. Visconde de Pelotas, 922 
(54) 3225.7575

Cidreira 
R. Jorge Moises Gil 3058 - loja 01 
(51) 3681.3131;

Dois irmãos 
Av. São Miguel, 728 | (51) 3564.1165

erechim
Av. Maurício Cardoso, 137/139 
(54) 3321.0300

estância Velha 
R. Teodomiro Porto da Fonseca, 420 
(51) 3561.8888

Feliz 
Av. Maurício Cardoso, 305 
(51) 3637.1012

gravataí 
Av. José Loureiro da Silva, 1330 
(51) 3488.1065

ijuí 
R. 13 de Maio, 140 | (55) 3332.8300

ivoti 
Av. Presidente Lucena, 3465 
(51) 3563.1188

nossas lojas

lajeado 
R. Carlos Von Kozeritz, 462 loja 104 
(51) 3707.0070

nova petrópolis 
R. Frederico Michaelsen, 148 sala 02 
(54) 3281.4511

novo Hamburgo 
R. Bento Gonçalves, 2742 
(51) 3594.8000

passo Fundo 
Av. Teixeira Soares, 839/122 
(54) 3311.8085

porto Alegre 
• R. Miguel Tostes, 534
(51) 3378.2020

• Praça Dom Feliciano, 22 
(51) 3286.2323

• Av. Presidente Roosevelt, 1344 
(51) 3346.5431

Rio grande 
R. Cristovão Colombo, 347 
(53) 3235.3317

santa Cruz do sul 
Avenida do Imigrante, 260 
(51) 3711.5001

santa maria 
Av. Presidente Vargas, 2146 
(55) 3222.7150

santa Rosa 
Av. Rio Branco, 139 | (55) 3512.6141

santana do livramento 
Rua dos Andradas, 36 | (55) 3242.4714

santo Ângelo 
R. Antônio Manoel, 1060  
(55) 3314.2444

LIGUE GRáTIS

REMESSA VIA SEDEX

( 5 1 )  3 2 6 9 . 4 0 0 0

A FarmaMellitus oferece mais uma 
facilidade para você! Ligue grátis 
0800.6481122 (RS) ou  
0800.6456455 (SC).

Todos os produtos são acondicionados 
adequadamente. As insulinas são envia-
das em embalagem térmica. Entrega em 
24/48h.

sapiranga 
Av. João Corrêa, 1050 | (51) 3559.1300

Taquara 
R. Julio de Castilhos, 2762 
(51) 3541.1688

SANTA CATARINA
Balneário Camboriú 
Terceira Avenida, 271 loja 01 
(47) 3363.3686

Criciúma 
R. João Cechinel, 194 sala 7 
(48) 3443.9140

Florianópolis 
• R. Maestro Tullo Cavalazzi, 25
(48) 3224.3759

• R. Conselheiro Mafra, 539 
(48) 3225.0607

Joinville
R. Lages, 570 loja 01 | (47) 3025.2266

Sempre tem uma FarmaMellitus perto de você

www.farmamellitus.com.br
ou nos siga no twitter @FarmaMellitus
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