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AGENDA 

Editorial

AGOSTO

A Direção da ACD confirmou para o dia 13 de 
setembro a apresentação e o lançamento do 
processo de organização e construção do “Dia 
Mundial do Diabetes” que será realizada no 
Auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Currais Novos/RN (CDL). O Dia Mundial do 
Diabetes propõe o amplo debate, entre os 
vários segmentos da saúde e da sociedade, a 
cerca dos problemas relacionados com o 
cuidado da diabetes em todo o mundo, com 
foco na melhora do atendimento e a 
prevenção desta doença silenciosa é séria.

O Dia Mundial do Diabetes é celebrado no dia 
14 de novembro, em Currais Novos, o dia é 
celebrado também com a realização da 
“Semana Municipal de Prevenção ao 
Diabetes” e no dia 13 o “Dia Municipal do 
Diabetes” que deve reunir centenas de 
pessoas, com diversos objetivos, entre os 
quais, apontar as dificuldades e os avanços do 
cuidado com a diabetes; contribuir para o 
fortalecimento do cuidado com diabetes; 
colaborar para a implementação de uma 

Politica Municipal e Estadual para as pessoas 
com diabetes e para a valorização do conceito 
da integração entre o estado e o municípios, 
além de promover, qualificar e consolidar a 
participação da sociedade civil, trabalhadores 
e o poder público no ciclo de gestão, da 
participação e do controle social destas 
politicas.

Antes da realização do dia mundial será 
realizado o “I Seminário Seridoense 
Multidisciplinar em Diabetes” como um 
momento para despertar um olhar 
diferenciado com relação à diabetes na região 
do Seridó. O evento servirá para preparação e 
mobilização da construção deste momento 
único no mundo que é o dia mundial. Além da 
ACD estará juntos governos municipais, 
secretárias municipais de saúde, escolas 
técnicas  de enfermagem, técnicos,  
universidade, médicos, e a própria sociedade 
civil para iniciarmos uma discussão séria e 
atualizada sobre a diabetes.

O Dia Mundial do Diabetes será lançado no 
 Seminário Multidisciplinar em DiabetesOrganizar a esperança 

É assim que iniciamos a primeira edição do 
INFORMATIVO oficial da ACD – Associação 
Curraisnovense de Diabetes promovendo, 
divulgando e organizando a esperança, para que 
vivamos intensamente nossos sonhos. Currais 
Novos, mais uma vez dá mostra que o 
empreendedorismo e o pioneirismo fazem parte 
da genética do seu povo. A ACD foi um grande 
desafio para os seus fundadores, ao mesmo 
tempo alinhado ao desejo coletivo de se viver algo 
único, ousado e inesperado. Ousamos construir a 
primeira instituição de direito, acompanhamento, 
tratamento e apoio aos diabéticos do Rio Grande 
do Norte. Funcionando a 1 (um) ano e 7 (sete) 
meses a instituição vem proporcionando um 
melhor cuidado com os diabéticos, ofertando aos 
seus sócios excelentes profissionais  e 
especialistas na área, algo único no município de 
Currais Novos/RN. Editamos este informativo 
para informar as ações e atividades desenvolvidas 
pela ACD ,  como também promover o 
conhecimento sobre a diabetes, para que os 
nossos sócios e a comunidade possam cuidar 
melhor desta doença tão séria. Seja Bem vinda 
ESPERANÇA, vamos SONHAR!

Ano I    Numero 01    10 de agosto de 2017.
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Educação e prevenção em diabetes

Par�cipe e promova saúde e educação em diabetes. Endocrinologistas, nutricionistas, 
enfermeiros, técnicos, gestores e profissionais de saúde, dialogando e informando-se 

para proteger e prevenir a comunidade desta doença tão silenciosa e perigosa.

08 – Dia Nacional de Combate ao Colesterol

10 – Reunião do COMADE

13 – Dia dos Pais

15 – Reunião da Diretoria da ACD

16 – Estréia do quadro “Diabetes In Foco” na Rádio Antena 3 FM

29 – Dia Nacional de Combate ao Fumo

31 – Dia do Nutricionista
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s sementes de chia 
têm sido cada vez mais 
procuradas devido à sua 

riqueza em fibra e ómega-3 
e seus potenciais benefícios 
para a saúde.
As fibras alimentares são um 
dos nutrientes indispensáveis 
na alimentação diária. A 
ingestão de alimentos ricos 
em fibra ajuda a controlar 
os níveis de glicemia, melhora 
a função intestinal, previne 

a obstipação (efeito maior se 
o consumo for acompanhado 
de um aumento da ingestão 
de água), melhora os níveis 
de colesterol e tem um efeito 
saciante contribuindo assim 
para o controlo do peso.
Os ómega-3 são ácidos 
gordos polinsaturados 
essenciais na alimentação 
pois não são sintetizados 
pelo organismo e 
possuem características 

anti - inflamatórias e protetoras 
do sistema cardiovascular. 
Existem ácidos gordos omega-3 
de origem animal, nos peixes, 
nomeadamente EPA (ácido 
eicosapentaenóico) e DHA 
(ácido docosahexaenóico), 
e ómega-3 de origem vegetal, 
ácido alfa linolénico (ALA), 
que se encontra nas sementes 
de chia, linhaça e também 
nas nozes.

Saiba como introduzir a chia no contexto de uma 
alimentação equilibrada e saudável.

As sementes de chia têm sido cada vez mais procuradas 
devido à sua riqueza em fibra e ómega-3 e seus 

potenciais benefícios para a saúde.

Sementes de Chia
e a Diabetes

OMS diz que mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes
 Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que mais de 16 Amilhões de brasileiros adultos sofrem de diabetes e cerca de 

72 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa da doença. 

422 milhões de adultos em todo o mundo viviam com diabetes em 

2014, quatro vezes mais que em 1980. No mesmo período, a 

prevalência da diabetes foi de 4,7% para 8,5% da população adulta. A 

prevalência da diabetes no Brasil é de 8,1%, valor abaixo da média 

mundial, e é maior nas mulheres (8,8%) do que em homens (7,4%). Já o 

excesso de peso afeta 54,2% dos brasileiros, a inatividade física 27,2% e 

a obesidade 20,1%. Diabetes é uma doença que atinge 16 milhões de 

brasileiros. Só na última década, o aumento foi de mais de 60%. Apesar 

da ligação com o açúcar, a principal causa da diabetes é a obesidade. A 

doença também tem outros sinais, como muita sede, vontade de fazer 
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AUMENTO DE      61,8%

xixi, visão embaçada e fraqueza. São dois os tipos de diabetes: 1 e 2. A 

tipo 1 é uma doença autoimune. Aparece geralmente na infância e 

adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos também. Esse 

tipo é tratado com reposição de insulina, medicamentos, planejamento 

alimentar e atividades físicas, que ajudam a controlar o nível de glicose 

no sangue. Já a tipo 2 é quando o organismo não consegue usar 

adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina 

suficiente para controlar a taxa de açúcar no sangue. Esse tipo é 

principalmente causado pela obesidade. Ela se manifesta mais em 

adultos, mas crianças também pode apresentar a doença. Dependendo 

da gravidade, pode ser controlada com atividade física e planejamento 

alimentar. Em alguns casos, é necessário o uso de insulina e/ou outros 

medicamentos.
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Os pés devem ser inspecionados diariamente, onde muitas vezes será 
necessário u�lizar um espelho. Nos casos em que exista problema de 
visão é importante contar com a ajuda de outra pessoa. Cuidado 
especial deve ser tomado na escolha do sapato, que deve ser macio, 
leve e moldado na forma dos pés. Evite andar descalço ou com 
sandálias e chinelos;

O que é Pé diabético?

O Pé diabé�co é uma complicação do Diabetes Mellitus e 
ocorre quando uma área machucada ou infeccionada nos pés 
desenvolve uma úlcera (ferida). Seu aparecimento pode 
ocorrer quando a circulação sanguínea é deficiente e os níveis de 
glicemia são mal controlados. Deve se estar atento a alguns detalhes, 
que apresentamos a seguir:

Por Hitley Franklin Xavier
Enfermeiro da ACD

Estar sempre atentos a estes cincos detalhes principais:

Manter a glicemia controlada

Manter os pés limpos e 
hidratados

Cortar as unhas 2 vezes por 
mês e não re�rar calos 

5

Observar os pés diariamente

Usar sapatos fechados e 
macios

  

  

  

São que podem ocorrer feridas 

no pé de pessoas com diabetes e têm

difícil cicatrização devido aos níveis

elevados de açúcar no sangue e/ou

circulação sanguínea deficiente

É uma das complicações mais comuns

do diabetes mal controlado.

Aproximadamente 1/4 dos pacientes

com diabetes desenvolvem úlceras nos

pés e 85% das amputações de membros

inferiores ocorre em pacientes com diabetes.

CUIDADOS COM O PÉ DIABÉTICO

Realizar a dos pés e higiene diária 
secá-los com cuidado.

Cortar as unhas em linha reta.

Usar macios, clarassapatos  meias 
e sem costuras (nunca apertadas).

Examinar os pés para identificar
precocemente de cor e inchaçomudanças 

dor, rachaduras e sensibilidade na pele.

Controlar os níveis de açúcar no sangue
ajuda prevenir e atratar ás ulceras nos pés.

Procure um profissional de saúde

Caso perceba ou nos pés.“dormência” “feridas” 

PREVENÇÃO

O TRATAMENTO

O tratamento do pé diabé�co é feito de acordo com o �po de lesão no pé e a sua gravidade. Assim, o tratamento pode 
envolver:

Ÿ Tomar remédios an�bió�cos;
Ÿ Usar pomadas an�microbianas no local afetado;
Ÿ Trocar diariamente o cura�vo da ferida, de acordo com orientação do médico ou do enfermeiro;
Ÿ Evitar usar sapatos fechados ou deixar o pé na mesma posição por muito tempo.

Nos casos mais graves, pode ser necessário fazer cirurgia para re�rar a região afetada da pele e favorecer a cicatrização. 
No entanto, quando a ferida não é detectada logo ou quando o paciente não cumpre o tratamento adequadamente, 
pode ser necessário amputar o pé ou parte do pé.



O estilo de vida moderno, caracterizado

 por sedentarismo e alimentação

Entenda a relação entre a Diabetes 
Tipo 2 e a Hepatite C.

IDF divulga o tema do Dia Mundial 
iabetes de 2017

Dia Nacional do Combate ao Colesterol

Estima-se que existam hoje no Brasil 16 milhões 
de pessoas com diabetes, uma doença crônica na 
qual o corpo não produz o hormônio insulina ou 
não consegue empregar adequadamente a que 
produz. A Deputada Carmen Zanotto (PPS/SC) 
sugeriu o debate e cobrou cumprimento da lei 
que garante acesso dos pacientes à insulina e 
materiais necessários à sua aplicação Pacientes 
com diabetes e médicos defenderam em 
audiência na Câmara dos Deputados realizado no 
dia 27 de julho, ações mais específicas de 
prevenção e controle da doença no Brasil. O 
assunto foi discutido na Comissão de Seguridade 
Social e Família. A reclamação de participantes da 
reunião é que não existe atualmente informação 
sobre o distúrbio, que muitas vezes não é 
diagnosticado ou tem diagnóstico tardio. Eles 
reclamaram também da diferença de tratamentos 
ofertados nas diferentes regiões do País e para as 
distintas classes sociais e, ainda, da falta de acesso 
a insumos e tratamentos, como as bombas de 
insulina e a própria insulina.

Médicos e Pacientes Defendem Ações 
de Prevenção e Controle ao Diabetes

A Hepatite C é uma doença do fígado que 
normalmente não apresenta sintomas, por isso 
pode ser diagnosticada décadas depois da 
infecção, já em estado avançado. Além disso, a 
Hepatite C não ataca somente o fígado, podendo 
desencadear uma verdadeira doença sistêmica, 
como a Diabetes Tipo 2. Para saber se você tem 
Hepatite C, peça o teste anti-HCV. É simples e 
rápido, feita na ponta do dedo.

A alimentação leva em conta não apenas o que se 
come, mas também o que se bebe. Nos últimos 
anos, a literatura médica tem trazido cada vez 
mais informações a respeito dos prejuízos que as 
bebidas adoçadas artificialmente, sejam elas 
refrigerantes, sucos industrializados ou 
isotônicos, podem causar à saúde. Evidências são 
cada vez mais fortes de que o consumo regular de 
refrigerantes possa, além de aumentar o peso, 
causar diabetes, e pior, aumentar a incidência de 
doenças cardiovasculares como infartos do 
miocárdio e isquemias cerebrais em cerca de 
20%. Só a título de comparação, o cigarro 
aumenta esse risco em 27%.

O Dia Mundial do Diabetes é comemorado em 
todo o mundo no dia 14 de novembro. O tema do 
Dia Mundial do Diabetes de 2017 é "Women and 
diabetes - Our right to a healthy future" 
("Mulheres e diabetes - nosso direito a um futuro 
saudável"). A iniciativa, que ocorre anualmente, 
sempre apresentando um novo recorte. A 
intenção deste ano é estimular o diálogo sobre o 
diabetes entre as mulheres e, com isso, 
disseminar conhecimento, bem como promover 
ações de prevenção e controle da doença.

Dia o2 de setembro no Auditório da CDL – 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Currais 
Novos/RN, das 8h e 30min as 12h e 30min, 
acontece um treinamento para contagem de 
carboidratos. O evento é destinado para os 
pacientes com diabetes Tipo 1 (Infanto-
Juvenil/Crianças e Adolescentes) para toda a 
região do Seridó. Este treinamento servirá 
para aprender a fazer a contagem de 
carboidratos, com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida e um maior controle da sua 
diabetes. As palestras serão com o médico 
endocrinologista Dr. Lissandro Barros, a 
nutricionista Dra. Ingrid Kelly Medeiros e a 
Psicóloga Dra. Damaris Ribeiro dos Santos. As 
inscrições são Gratuitas e terá almoço para os 
participantes. Para maiores informações entre 
e m  c o n t a t o  a t r a v é s  d o  E - m a i l :  
dm1serido@gmail.com, ou pelo telefone (84) 
3431.2228/3431.2188 e na ACD 3431.1870.

Treinamento para paciente DM1

No dia 08 de agosto foi celebrado o Dia 
Nacional do Combate ao Colesterol, data 
instituída no Brasil com objetivo conscientizar 
a população sobre a importância de inserir 
hábitos saudáveis no cotidiano. A questão é 
muito séria, uma vez que doenças associadas 
ao colesterol alto, mal que atinge cerca de 
40% dos brasileiros, são apontadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) como a 
pr inc ipa l  causa  para  a  morte  de ,  
aproximadamente, 17 milhões de pessoas em 
todo o mundo. Outro dado alarmante foi 
publicado recentemente no periódico 
Circulation, da Associação Americana do 
Coração. O estudo revelou que a cada dez 
anos em que uma pessoa vive com a taxa de 
colesterol elevada, o risco de ela sofrer uma 
doença do coração aumenta em quase 40%. 
existem dois tipos de colesterol. O bom, 
chamado de HDL, e o ruim, conhecido como 
LDL. “Como a própria descrição sugere, o ruim 
leva ao acúmulo de placas de gordura nas 
paredes internas das artérias, reduzindo o 
fornecimento de sangue para órgãos vitais, 
como o cérebro e o coração. 

@acd_cnovosacd_cnovos Associação Curraisnovense de Diabetes@acdcurraisnovos
FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE

É buscar nas pequenas coisas,
fazendo da fé a nossa inspiração maior.

Viver é acalentar sonhos e esperanças,

um grande motivo para ser feliz!

Mario Quintana



escobri aos 18 anos era diabé�co e na Dépoca foi uma incógnita para mim. 
Depois de sofrer muitas consequências 

d a  m i n h a  f a l t a  d e  c o n h e c i m e n t o  e 
irresponsabilidade com a minha saúde. Hoje, aos 
41 anos, aprendi a viver com a disfunção, mas foi 
um longo caminho, com muitas dores e percas, 
até chegar a esse ponto. Fiquei quase uma 
década tomar as devidos cuidados que a 
diabetes exige. Como não controlava meus 
níveis de glicose corretamente, comecei a 
apresentar um quadro de fadiga, cansaço, visão 
turva, formigamento nos pés e nas mãos, o que 
afetou de forma violenta minha saúde, e meu 
corpo.

Com o tempo foram aparecendo à 
re�nopa�a. Como �ve sangramentos do fundo 
de olho, precisei iniciar um tratamento com 
laser, avas�n e cirúrgias. Também �ve um  
ferimento no pé esquerdo causado por grampo 
pequeno de papel que pisei e inflamou, 
elevando a uma infecção grave, quase causando 
a amputação do pé. Depois veio a insuficiência 
renal que me fez usar uma máquina de 
Hemodiálise por 1 ano e 6 meses, até receber o 
transplante de rins. Foi só a par�r daí que 
entendi a gravidade da disfunção e que, se 
quisesse viver bem e com saúde, precisava 
alterar minha mentalidade e meu es�lo de vida.

Os sustos foram importantes e ajudaram a 
entender que era a hora de mudar. Em 2016, 
fundei a ACD – Associação Curraisnovense de 
Diabetes com o obje�vo de ajudar outros 
diabé�cos a se educarem e a controlarem a 
glicemia de forma adequada. Muitas são as 
a�vidades promovidas pela a associação, 
ofertamos médicos  endocr inolog istas , 
nutricionista, enfermeiros. Estamos nos 
preparando para oferecer o serviço judicial e 
psicologia. Desenvolvemos um trabalho de 
c o a c h i n g  t a m b é m ,  c o m  o  i n t u i t o  d e 
conscien�zar as pessoas sobre a importância de 
um diagnós�co precoce e como fazer um 
tratamento adequado. Mudei não apenas em 
a�tudes, mas passei a adotar um novo lema de 
vida. Seja um amigo do seu diabetes!

Como você avalia o funcionamento ACD até 
agora?

“Posi�vamente e com ousadia. Somos a primeira 
Associação de Diabé�cos do Rio Grande do 
N o r te .  F u n d a d a  e m  j a n e i ro  d e  2 0 1 6 .  
Atualmente temos direcionados as a�vidades 
através da prevenção e educação em Diabetes, 
treinamento de equipes de saúde, atendimento, 
tratamento e acompanhamento do diabé�co 
através da nossa equipe Mul�disciplinar. 
Iniciamos os nossos atendimentos através de um 

profissional Clinico Geral, hoje temos dois 
endocrinologistas, uma nutricionista e um 
enfermeiro. Também quero destacar que não é 
mérito só meu e sim de todos os diretores e 
colaboradores da ACD. Procuramos fazer o que 
estava em nosso alcance, e o resultado está sendo 
ousado e o seu funcionamento tem sido uma luta 
diária. Estamos buscando os meios para o 
fortalecimento da ins�tuição, cada passo dado é 
uma vitória comemorada.”

Quais foram os pontos importantes a serem 
destacados nos trabalhos que foram realizados 
até agora?

“Embora o tempo tenha sido curto, foi posi�vo. 
L o g o  q u e  i n i c i a m o s  o  t r a b a l h o ,  n ã o 
vislumbrávamos muita coisa, hoje temos uma boa 
estrutura que oferta um bom serviço as 
associados. Conquistamos o atendimento e 
acompanhamento Médico e Nutricional, temos 
uma parceria com a Clinica CEMED com o obje�vo 
de oferecer aos associados exames laboratoriais 
mais baratos. Além disso, os eventos que a 
associação realiza, como o Dia Mundial do 
Diabetes, a Semana Municipal do Diabetes, o 
Jantar de Confraternização. Nos tornamos 
referência para o Rio Grande do Norte”.

Qual a finalidade da Associação Curraisnovense 
de Diabetes?

“A finalidade da ACD é atender, orientar, tratar, 
cuidar, educar e acompanhar pessoas com 
Diabetes e seus familiares. Atuamos também junto 
aos diversos profissionais de saúde que trabalham 
em Diabetes, no sen�do de capacitá-los, reciclá-los 
e atualizá-los em Diabetes, com o obje�vo de 
propiciar cada vez mais um melhor atendimento e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida 
para as pessoas com Diabetes.”

Quais os números da diabetes hoje np Brasil e em 
Currais Novos?

“Foi citar alguns números oficiais que foram 
divulgados em novembro de 2016, em razão do Dia 
Mundial dos Diabé�cos. 16 milhões de brasileiros 
adultos (8,1%) sofrem de diabetes e a doença mata 
72 mil pessoas por ano no Brasil, revela um 
relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
No Brasil, a prevalência da diabetes é de 8,1%, 
ligeiramente abaixo da média mundial, e é maior 
nas mulheres (8,8%) do que nos homens (7,4%). A 
nível local se es�ma que no Rio Grande do Norte se 
tenha em torno de 200 mil diabé�cos e em Currais 
Novos, 15% tem Diabetes, muitos deles sem saber, 
ou seja mais de 7 mil pessoas. São números 
elevados e preocupantes, pois são números que 
não permanecem estáveis, con�nuam subindo 
grada�vamente.”

Aonde você encontra tanta força para conduzir 
sua vida, suas relações pessoais, profissionais e 
ainda busca tempo para dirigir uma ins�tuição 
tão importante como a ACD? 

“Busco em Deus, porque acredito que foi ele, 
que apontou está luta para mim; na minha fé, na 
minha coragem e na minha esperança de que 
podemos mudar o mundo ao nosso redor. É 
di�cil porque além de ser presidente, sou 
diabé�co, no qual requer muito cuidado. Mais a 
minha vida sempre foi um desafio, errei muito, 
mais é necessário errar para aprender. Já sofri e 
sofro muito com as minhas dores, mais escolhi 
ser forte e lidar com a dor é a melhor coisa que 
podemos fazer.”

HORA DE MUDAR
Após anos de nigligência com a sua saúde, o ativista social Walter Antero resolveu mudar e 
fundou uma associação para ajudar os outros diabéticos a viverem com mais qualidade de vida. 

“A minha vida sempre 
foi um desao, errei 

muito, mais é 
necessário errar para 
aprender. Já sofri e 
sofro muito com as 
minhas dores, mais 

escolhi ser forte e lidar 
com a dor é a melhor 
coisa que podemos 

fazer.”

ENTREVISTA
Fundador e Presidente da ACD

WALTER ANTERO 



Já ouviste 
falar da Diabetes?

O Nick Jonas dos Jonas 
Brothers é uma das 
pessoas que tem diabetes 
desde dos 12 anos – é a 
Diabetes Tipo 1!

Talvez conheças alguém da 
tua família que tenha 
começado com a Diabetes 
um pouco mais tarde – é a 
Diabetes Tipo 2!
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