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Muitos devem estar se perguntando: por que lançar uma 
revista, quando a cada dia são lançados centenas de 
aplicativos em todo o mundo? Estamos na era digital e 
praticamente tudo está disponível na internet e literalmente 
na palma da mão. O mundo em apenas alguns “cliques”. 

Estamos realizando sonhos, plantando sementes. 
Investindo nosso tempo, nosso suor, nossa força, nossas 
lágrimas e sorrisos em algo que realmente acreditamos. 
Pensamos que temos o dever de ser um vetor da 
transformação do pensamento e ser também um elemento 
da união do passado, presente e futuro. Queremos resgatar 
o prazer quase lúdico de folhear uma revista, vivenciando 
a cinestesia que somente o toque proporciona, mas sem 
perder de vista os recursos tecnológicos. 

A Revista Mais Saúde é uma produção da Agência Mais Arte 
Publicidade e estará disponível fi sicamente e também em 
versão digital no nosso site e redes sociais.

Queremos fazer diferente. Ousar, criar, inovar. Sair 
defi nitivamente da zona de conforto e partilhar com vocês 
leitores, uma experiência única, verdadeira e ao mesmo 
tempo nostálgica. Cada reportagem, cada foto, cada 
entrevista e artigo deste primeiro exemplar da Revista Mais 
Saúde foi escrito com o objetivo de levar informação com 
credibilidade sobre um assunto tão importante para todos 
nós: Saúde! 

Esperamos proporcionar uma descoberta a cada virar de 
página, despertar curiosidade a cada reportagem e ser 
plenamente acessível a todas as gerações. Conversamos 
com vários médicos que são referência em suas 
especialidades. Queremos com isso esclarecer dúvidas, 
levar conhecimento à população e dar nossa contribuição 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Só nos resta desejar uma boa leitura e que “Mais Saúde” 
possa fazer a diferença na sua vida. Impossível descrever em 
palavras a nossa felicidade ao retirar da gaveta esse projeto, 
que faz parte de um plano maior que simplesmente busca 
contagiar a todos com: “Mais Arte, Mais Amor, Por Favor”. 

Queremos agradecer e dividir essa conquista com toda 
a equipe da Mais Arte Publicidade, com nossos amigos, 
parceiros, colaboradores, anunciantes e todas as pessoas 
que acreditaram e tornaram possível essa realização.

Gratidão! 
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UM OLHAR SOBRE DIABETES
É incrível como a vida tece verdadeiras colchas de retalhos, para nos revelar, 
aos poucos, uma realidade que somente podemos enxergar após muitos 
remendos. No início, parecem peças desconexas, mas que através das 
hábeis mãos do destino passam a fazer sentido. Digo isso porque 
apenas pude entender a efemeridade da existência após me 
deparar com o sofrimento causado pelas perdas que vivenciei 
quando ainda era muito jovem.

Eu tinha apenas 22 anos e uma vida inteira pela frente. 
A cabeça cheia de sonhos, poesias e melodias, os 
shorts curtos, o olhar desafi ante de quem nada 
temia e uma intensidade tão fremente que parecia 
realmente só ser possível no início de uma 
maratona. Era assim que me sentia, quando perdi 
minha mãe. Instalou-se o caos que, somente 
astronautas, que vivenciaram a experiência de 
fl utuarem sem a força da gravidade em pleno 
universo, poderiam descrever. Senti-me solta e 
perdida. Tudo que conhecia deixou de existir 
e tive que me reinventar. Minha vida mudou 
radicalmente, forçosamente. Dolorosamente, 
pude compreender porque o crescimento e 
a evolução acontecem após grandes perdas: 
porque o que não nos mata, nos fortalece.

Disse tudo isso apenas para ilustrar como senti 
uma conexão enorme quando uma jovem 
de 24 anos, uma garota cheia de vida, intensa 
e radiante como a luz do sol, entrou em coma 
por CETOACIDOSE DIABÉTICA. Apenas poucos 
dias antes, desfi lava entusiasmada sua alegria, 
sem sequer por um segundo imaginar o que 
aconteceria depois. Passou uma semana internada 
na UTI, entre a vida e a morte, e mais uma semana 
se recuperando em um quarto de hospital. Sua vida 
mudou totalmente. 

Há pouco mais de um ano, ela havia feito exames e 
descoberto que estava com a glicemia alta, com diagnóstico 
provável de pré-diabetes, mas ignorou o alerta. Não seguiu 
as recomendações médicas, não fez acompanhamento e muito 
menos novos exames. Ela simplesmente disse: “Eu não quero ter 
diabetes”. Como se apenas negando a realidade, pudesse mudar a 
história, continuou com os mesmos hábitos. Adorava doces, chocolates, 
sorvetes e se empanturrava de guloseimas. Ela estava muito acima do peso, 
mas isso não a fez parar. 

Ignorou também quando começou a sentir muita sede, urinar mais e 
emagrecer, sem fazer nenhuma dieta. Na verdade, ela até gostou muito dessa 
parte. Perdeu 20 quilos em cerca de dois meses. Nessa época, começaram 
outros sintomas. Mal estar, visão turva, indisposição e fraqueza. Após três dias 

Esse processo 
certamente não 

será sem dor, mas 
com certeza a 

deixará mais forte.
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UM OLHAR SOBRE DIABETES
seguidos com uma forte dor nas costas, foi internada no hospital.  Dia seguinte 

à internação, foi transferida para UTI. Sua glicemia nesse período chegou 
várias vezes a mais de 500 mg/dl. Estava com diabetes. Diagnóstico 

fechado. Por não ter levado a sério, perdeu o controle. Teve uma 
grave complicação, fi cou muito doente, mas seu organismo 

reagiu bem ao tratamento. 

Parecia um milagre. Ela se recuperou rapidamente, voltou 
para casa uma semana antes do seu aniversário de 25 

anos e a comemoração foi uma grande festa. Era como 
se tivesse renascido, mas algo havia defi nitivamente 

mudado: a jovem perdeu aquele olhar ingênuo e 
genuíno de quem nada temia. Ela estava com muito 
medo. Sua vida precisou passar por uma drástica 
transformação. Dieta rigorosa, medir glicemia, 
tomar insulina, medir de novo a glicemia, tomar 
novamente insulina. Episódios de hipoglicemia, 
crises de choro, tristeza, depressão. Tudo isso 
passou a fazer parte da sua rotina. 

Assim como eu, aos 22 anos, aquela jovem 
com quem sempre me identifi quei muito, 
pela vontade intensa de viver, sofreu uma 
perda irreparável. Perdeu a liberdade, mas 
ao contrário do que acreditava, não perdeu 
a capacidade de voar.  Está se reinventando, 
traçando novas rotas. Esse processo certamente 
não será sem dor, mas com certeza a deixará 

mais forte. Às vezes precisamos mudar a posição, 
mudar o jeito de fazer certas coisas, mudar o 

olhar ou simplesmente o ângulo de visão, mas 
não podemos jamais perder a fé e a coragem, pois 

seguir em frente é a única opção possível e cada dia 
será sempre uma nova conquista. 

É incrível como podemos aprender tanto com 
experiências vividas por pessoas que queremos bem. 

Nesse caso específi co, aprendi uma lição que jamais irei 
esquecer: quando se recebe um diagnóstico de Diabetes, 

é fundamental não perder o controle de sua vida. Espero que 
essa experiência que partilhei aqui possa fazer a diferença para 

você leitor. Sei que, no início, o diagnóstico de diabetes pode parecer 
o fi m do mundo, mas defi nitivamente não é verdade. Você pode viver 

normalmente, durante longos anos, com qualidade de vida, mesmo 
com diabetes. Depende apenas de você jamais perder a capacidade de 
encarar com sabedoria as adversidades que são sempre oportunidades de 
transformação e crescimento. 

A vida segue nos oferecendo incontáveis pedaços de tecido, mas essa mistura 
de tantas formas e cores diferentes vai um dia formar uma linda colcha de 
retalhos. Tudo na vida é uma construção, não é mesmo?

Esse processo 
certamente não 

será sem dor, mas 
com certeza a 

deixará mais forte.

Por Emmanuela Schwartz
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Antes do início veio a 
ideia e a ideia deu certo. 
A Mais Arte Publicidade 

é uma fi lha nascida 
do pensamento desse 

grande homem, 
brilhante médico, 

generoso amigo e 
sempre parceiro.

Aqui, registramos nossa 
gratidão pelos primeiros 

passos percorridos juntos 
e pela confi ança que nos 

mantém unidos e que 
transformou nossas vidas!

Obrigado, Dr. Robson
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Lesões multiligamentares do joelho estão 
frequentemente relacionadas com o 

desencaixe completo dos ossos do joelho, 
fenômeno esse conhecido como luxação 
da articulação. É importante frisar que o 
diagnóstico de “luxação” é, na maioria das 
vezes, utilizado de maneira incorreta, dando 
a impressão de uma contusão sem nenhuma 
consequência maior. Na verdade, toda luxação 
verdadeira, com o desencaixe dos ossos de 
uma articulação, é um diagnóstico sempre 
grave que lesiona vários ligamentos e outras 
estruturas ao redor da articulação acometida.

A luxação do joelho, por sua vez, está associada 
a lesões de nervos e vasos ao redor do joelho. 
Por isso, é importante fazer uma investigação 
diagnóstica específi ca para proceder ao 
rápido tratamento das lesões quando 
houver, já que nos casos mais graves podem 
levar até a amputação do membro quando 
diagnosticadas tardiamente. 

Procure por um especialista em Ortopedia e 
Medicina Desportiva.

LUXAÇÃO 
DO JOELHO Dr. Robson Souza

Especialista em Ortopedia e Artroscopia 
Especialista em Joelho e Ombro

Medicina Desportiva 
CRM 11553
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DOCE
ARMADILHA

Os efeitos do excesso do açúcar podem ser lentos, mas os 
riscos são reais e os perigos do consumo vão muito além 

dos problemas típicos do diabetes. 
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Dados assustadores e crescentes nos 
revelam uma dura realidade: O Diabetes 

é a doença que mais avança na população 
mundial e mata uma pessoa a cada seis 
segundos. Mais de 425 milhões de pessoas 
vivem com diabetes e esse número deve 
chegar a 642 milhões em 2040. Só no Brasil 
são mais de 14,3 milhões, de acordo com a 
Federação Internacional de Diabetes. Apesar 
dos índices alarmantes, é possível viver bem 
com diabetes. 
Diabetes é uma doença que cursa com 
hiperglicemia (elevação das taxas de acúcar no 
sangue) crônica. Se não controlado, o diabetes 
pode trazer complicações macrovasculares 
como as doenças cardiovasculares, os 
acidentes vasculares cerebrais assim como 
complicações microvasculares, neuropatia 
diabética (dores contínuas, formigamento e 
falta de sensibilidade nos membros inferiores), 
nefropatia (função renal alterada) e retinopatia 
(alterações no sistema visual que pode levar a 
perda parcial ou total da visão). A boa notícia 
é que o diagnóstico precoce e o controle da 
glicemia permite uma vida longa e saudável 
aos pacientes.
Para falar mais sobre Diabetes, conversamos 
com a endocrinologista Dra. Ana Mayra 
Andrade de Oliveira, que nos explica um 
pouco mais sobre essa doença, os sintomas e 
tratamento, com a autoridade de quem cuida 
de maneira tão especial de tantas pessoas 
que são diabéticas e tiveram suas vidas 
transformadas com essa descoberta.
MaisSaúde: Dra. Ana Mayra, o que é 
Diabetes?
Diabetes é uma síndrome clínica, uma doença 
cuja maior característica é a elevação crônica 
da glicemia e que apresenta fatores múltiplos 
para o seu desenvolvimento. 
A hiperglicemia decorre de dois defeitos 
básicos: o défi cit na secreção de insulina, quer 
dizer, uma menor produção de insulina pelo 
pâncreas, associado ou não a uma resistência 
a ação desse hormônio. Esses seriam os dois 
defeitos básicos que levam o indivíduo a 
apresentar o diabetes. O diabetes, como já falei, 
tem como característica básica a hiperglicemia 
crônica, que precisa ser controlada para que as 
complicações tanto agudas (hiperglicemias 
severas e hipoglicemias) quanto crônicas (do 
tipo micro e macrovascular) sejam evitadas ou 
minimizadas. 
MaisSaúde: É verdade que existem três 
tipos mais comuns do diabetes: o diabetes 
gestacional, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2?
É verdade isso que você está falando, 
realmente são tipos clássicos, vamos assim 
colocar: o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e 
o diabetes gestacional. Mas nós temos um 
número muito maior de tipos de diabetes, 

sendo muito importante que o especialista 
identifi que neste paciente com hiperglicemia 
crônica, qual o tipo de diabetes que ele 
apresente, porque se eu identifi co o tipo de 
diabetes, eu tenho condições de individualizar 
melhor o tratamento, e assim conseguir 
atingir as metas de uma forma mais rápida 
e mais fácil. Apenas para detalhar melhor, 
no diabetes tipo 1 a falência do pâncreas 
acontece mais rapidamente e a necessidade 
de insulina para o seu controle é imediato; já 
no tipo 2, geralmente a redução de secreção 
de insulina acontece de forma mais gradual 
e existe também nestes pacientes resistência 
à ação da insulina. Nestes, há possibilidade 
do uso de insulina para o seu controle, mas 
geralmente no início do seu desenvolvimento, 
pode ser controlado com medicações orais. 
Já no diabetes gestacional existem alterações 
hormonais próprias da gestação que 
contribuem para o seu desenvolvimento.
Dito isto, é importante que saibamos como 
diagnosticar o diabetes, pois só diagnosticando 
poderemos iniciar o tratamento. O primeiro 
ponto que a gente deve saber é o que é 
normal em termos de glicemia de jejum. 
Então, eu preciso ter uma glicemia de jejum 
entre 70 e 99m/dL para que minha glicemia 
seja considerada normal. Quando é que eu 
chamo de diabetes, em termos de glicemia 
propriamente dita? Se eu tenho dois exames, 
duas glicemias de jejum, maior ou igual a 126 
mg/dL, posso considerar o indivíduo como 
portador de diabetes.
Se eu tenho uma glicemia de jejum entre 100 
e 125 eu chamo de pré-diabetes. Isso é muito 
importante que fi que claro para a população, 
pois como já falei, quanto mais precoce 
for o diagnóstico mais cedo será iniciado 
o tratamento e os riscos de complicações 
são reduzidos. Lembro que existem três 
possibilidades em termos de glicemia: ou o 
indivíduo é normal, portador de pré-diabetes 
ou diabetes, ou seja, não existe aquele “eu 
tenho um pouquinho de açúcar no sangue”.
A hemoglobina glicada é também outro 
exame que nós podemos utilizar para fazermos 
o diagnóstico de diabetes, quando o resultado 
é maior ou igual a 6,5. Para que a gente diga 
que o individuo tem diabetes, ele tem que ter 
dois exames positivos, preferencialmente o 
mesmo, o que quer dizer: ou duas glicemias, 
ou duas hemoglobinas glicadas. Também 
pode ser feito o diagnóstico por uma alteração 
no teste oral de intolerância à glicose, sendo 
que o paciente terá diabetes se no tempo de 
duas horas após ingestão de glicose estiver 
com glicemia maior ou igual a 200mg/dL.
Se o paciente tiver sintomas, urinando muito, 
bebendo muita água, perdendo peso, pode 
fazer mais um exame em qualquer horário, 
não precisa ser em jejum. Se o resultado for 

DIABETES, UM INIMIGO 
SILENCIOSO

MaisSaúde: Dra. Ana Mayra, o que é 
Diabetes?
Diabetes é uma síndrome clínica, uma doença 
cuja maior característica é a elevação crônica 
da glicemia e que apresenta fatores múltiplos 
para o seu desenvolvimento. 
A hiperglicemia decorre de dois defeitos 
básicos: o défi cit na secreção de insulina, quer 
dizer, uma menor produção de insulina pelo 
pâncreas, associado ou não a uma resistência 
a ação desse hormônio. Esses seriam os dois 
defeitos básicos que levam o indivíduo a 
apresentar o diabetes. O diabetes, como já falei, 
tem como característica básica a hiperglicemia 
crônica, que precisa ser controlada para que as 
complicações tanto agudas (hiperglicemias 
severas e hipoglicemias) quanto crônicas (do 
tipo micro e macrovascular) sejam evitadas ou 
minimizadas. 
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maior ou igual a 200, temos o diagnóstico de 
diabetes.  
Então os passos seriam: fazer o diagnóstico do 
diabetes, identifi car o tipo do diabetes que o 
paciente apresenta e então defi nir estratégias 
para o controle do açúcar.
MaisSaúde: Pode ter o tipo 1 e 2 ao mesmo 
tempo? A pessoa ter tanto a defi ciência na 
secreção da insulina quanto à resistência?
Na verdade, para que se tenha diabetes o 
paciente precisa ter sempre défi cit na secreção 
de insulina, associado ou não a resistência. 
O paciente com diabetes tipo 1 tem uma 
defi ciência na secreção de insulina e ponto. 
O paciente com diabetes tipo 2 clássico tem 
um défi cit na secreção junto com a alteração 
na resistência. Hoje, com o aumento da 
obesidade, que é o maior fator de risco para a 
resistência a ação de insulina, eu posso ter um 
paciente diabético tipo 1 que também tenha 
resistência na ação da insulina. 
Em geral, diagnostica-se diabetes tipo 1 em 
idade inferior a 25 anos e tipo 2 em pessoas 
acima de 45 anos. Em relação ao peso, 
geralmente o tipo 2 tem frequentemente 
excesso de peso, diferente do tipo 1. A 
hereditariedade  é mais  forte para o tipo 
2 do que para o tipo 1. A necessidade 
de insulina inicial é no tipo 1. No tipo 2, 
muito provavelmente, ele vai precisar de 
insulina em algum momento da vida, mas 
não obrigatoriamente no momento do 
diagnóstico, como já comentei anteriormente. 
Mas gosto muito de repetir isto para que seja 
desmistifi cado o fato que muitas pessoas 
acham que o uso de insulina é o “fi nal da linha”, 
não é! Insulina é medicação maravilhosa, que 
nos permite controlar o açúcar de forma efi caz 
e rápida. 
MaisSaúde: Como a obesidade é fator de 
risco importante, o que se pode dizer sobre a 
gordura abdominal?
A obesidade abdominal, que chamamos 
de visceral, é a mais negativa do ponto de 
vista metabólico, porque esse tecido adiposo 
em excesso produz substâncias que vão 
aumentar o risco de resistência insulínica e 
também redução de produção de insulina 
pelo pâncreas, por isso combater a obesidade 
é ponto fundamental no controle desta 
epidemia.
MaisSaúde: Devido a maior longevidade 
da  população, mesmo que a pessoa não 
seja obesa e pratique atividade física, em 
algum momento da vida é possível que, com 
o avançar da idade, essa pessoa tenha um 
défi cit no metabolismo e possa ter diabetes?
Estamos vivendo um aumento absurdo de 
diagnósticos de diabetes, sobretudo do tipo 
2, tanto em países desenvolvidos quanto em 
países em desenvolvimento. A obesidade sem 
dúvida é fator determinante deste crescimento, 
o estilo de vida sedentário que estamos 
vivendo também, mas sem dúvida que um dos 
fatores importantes é a idade, então, quanto 
mais vivemos, maior será a frequência de 
doenças crônicas e degenerativas. 
Além desse aumento da expectativa de vida, 
como você pontuou, nós temos outros fatores 
que contribuem para estes números imensos. 

A própria população diabética vive por muito 
mais tempo do que vivia anteriormente, porque 
as condições de controle estão melhores, o 
que é muito positivo e acredite que entre os 
avanços das medicações, dos sistemas de 
monitorização, a informação é nossa maior 
arma a favor da saúde da população. E digo 
informação não apenas da equipe de saúde, 
mas também dos pacientes. Somos um time 
que precisa trabalhar em concordância para 
alcançarmos melhores resultados. 
MaisSaúde: As pessoas podem ter diabetes 
e não saber? 
Para você ter uma noção, em média 50% da 
população portadora de diabetes não sabe 
que tem o diagnóstico, principalmente o tipo 
2, pois os sintomas são muito inespecífi cos e 
passam despercebido se o indivíduo não tem 
o hábito de se consultar e de fazer exames 
laboratoriais.
MaisSaúde: Isso é um dado alarmante, não 
é?
Alarmante demais, se você não sabe que tem 
você não vai cuidar. Isso acontece no tipo 
2. No tipo 1 a perda de função no pâncreas é 
mais rápida, e os sintomas aparecem mais 
claramente, e se o paciente não faz a terapia 
rapidamente a evolução será realmente 
negativa e desastrosa. 
MaisSaúde: Quais seriam os sintomas 
doutora?
No tipo 1 seriam os sintomas básicos de uma 
hiperglicemia rapidamente instalada: poliúria, 
polifagia e polidipsia, ou seja,o paciente urina 
muito, ele bebe muita água, come demais, 
porque sente uma fome muito grande e ao 
mesmo tempo perde peso. Outros sintomas de 
diabetes são: cansaço, indisposição, turvação 
visual, que podem também ser frequentes no 
tipo 2. Infelizmente, se nós não tivermos um 
diagnóstico, o paciente com diabetes tipo 2 
permanece com a doença, por muito tempo, 
e os sintomas podem ser decorrentes já das 
complicações crônicas. É muito comum os 
sintomas vindos da neuropatia (por exemplo, 
câimbras nas pernas, formigamentos); 
também podem advir de problemas 
cardiovasculares ou de problemas de retina 
com difi culdade para leitura, entre outros.
MaisSaúde: É possível viver bem e viver 
muito com o diabetes?
Perfeitamente. É claro que eu sempre digo 
isso: não há como a gente negar que qualquer 
diagnóstico acaba mudando o estilo de vida do 
paciente. O individuo que se tornou diabético 
terá que ter mais cuidados do que ele tinha 
anteriormente, adotando hábitos diferentes 
para que mantenha a sua qualidade de vida e 
as suas expectativas.
A partir do momento em que eu sou diabética, 
eu vou precisar ter uma vida saudável. Então 
veja que na verdade todos nós, diabéticos 
ou não, deveríamos adotar o estilo de vida 
com alimentação saudável e atividade física 
regular, isso é que faz com que a gente tenha 
saúde, independente de ter diabetes ou não. 
Para a vida do diabético, particularmente, 
precisaremos adotar três pilares: atividade 
física regular, alimentação saudável e 
medicamentos, sejam os orais ou a insulina.
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MaisSaúde: Uma pessoa diabética que quer 
ter fi lhos, ela corre mais riscos?
Você é diabética quer engravidar, pode? 
Claro que pode! Contanto que haja uma 
programação da gestação, para que você 
engravide com a glicemia controlada, para que 
não haja nada de negativo para o bebê nem 
para própria mãe. É fundamental um rigoroso 
controle pré-gestacional, uma programação. 
E claro que este controle deve durar durante 
toda a gestação.
Mas se a mulher não sabe que tem diabetes 
e engravida, no pré-natal, que é fundamental, 
existem períodos nos quais é feita a dosagem 
de glicemia e também o teste oral de tolerância 
à glicose, na intenção de identifi car algum 
defeito no metabolismo da glicose, porque 
durante a gravidez há produção de hormônios 
chamados hormônios contra reguladores. 
Eles são hormônios hiperglicemiantes, então, 
se você tem um pâncreas que já tem uma 
reserva diminuída, naquele momento de 
demanda aumentada, esse pâncreas pode 
não responder adequadamente e a glicose 
subir, ocorrendo o diabetes gestacional, que 
precisa ser tratado.
Diabetes gestacional é fator de risco 
importantíssimo para o diabetes tipo 2. Então, 
passada a gestação, essa pessoa precisa ter 
o cuidado especial com a sua alimentação, 
com sua atividade física e com seus exames, 
porque em muitas situações o diabetes, como 
já comentei, tem sintomas inespecífi cos 
ou simplesmente não apresenta sintomas, 
é assintomático, gerando um retardo no 
diagnóstico, porque se você não faz o exame, 
se você não está sentindo nada, você não 
reconhece a doença e se você não reconhece 
a doença você não a trata e as complicações 
virão. 
Quem tem fatores de risco deve, 
periodicamente, fazer os seus exames de 
glicemia, para identifi car alguma alteração 
glicêmica o mais precocemente possível e 
instituir um tratamento, reduzindo a gravidade 
e o aparecimento de complicações.
MaisSaúde: O que pode ser feito para 
combater o crescimento dos casos de 
diabetes?
Políticas públicas que realmente venham 
a fornecer para a população condições 
adequadas de saúde. Existem vários trabalhos 
que mostram que aquela cidade que está 
desenvolvida com parques, que tem áreas 
para atividades fora de casa, diminui o risco 
de diabetes, por reduzir o sedentarismo e 
o excesso de peso. Além de campanhas de 
identifi cação de pessoas com risco, para que 
sejam estimuladas a fazer exames periódicos.
MaisSaúde: Embora exista esse avanço 
tecnológico, nem tudo é acessível para a 
maior parte da população porque os custos 
são altíssimos, até mesmo a alimentação 
para diabéticos, não é mesmo?
Precisamos mudar o foco de atenção à 
saúde, sendo necessário investir na saúde 
pública para prevenção da doença. Imagine 
o custo para o Estado de um indivíduo com 
alteração renal, diante de um programa de 
hemodiálise, um indivíduo infartado ou um 
individuo com amputação. O investimento 

precisa ser pensado do ponto de vista de 
prevenção, do controle do diabetes, de 
evitarmos complicação crônica e se formos 
colocar na balança, o custo de tratarmos 
uma complicação crônica é bem maior do 
que investir em cuidados para que ela não 
aconteça. Além do custo individual para cada 
um desses pacientes. É fundamental que a 
gente tenha esse outro olhar, no sentido de 
promover um bom controle para o paciente 
diabético.
Eu acho que esse investimento é fundamental. 
E é essa visão: eu estou gastando hoje, para 
economizar amanhã, eu acho que isso é 
imprescindível, para que a gente tenha uma 
população com uma qualidade de vida melhor 
e trabalhando, produtiva e feliz.
MaisSaúde: Doutora, muito obrigada pela 
entrevista. A senhora gostaria de acrescentar 
algo? 
Existe todo esse contexto, que no início o 
diabetes parece intransponível para quem 
recebe o diagnóstico e isso é compreensível, 
mas hoje existem muitas formas de tornar 
o controle dessa condição mais fácil para o 
paciente diabético e para toda a família, para 
proporcionar uma boa qualidade de vida. 
Hoje, existe uma gama de remédios, sejam 
medicações orais ou insulina, então há muitas 
possibilidades de controlar bem o diabetes, 
além das terapias e tecnologias que vêm 
para ajudar, seja na monitoração, seja na 
terapia de insulina, com uso de bombas, ou 
ainda calculadoras e aplicativos que fazem a 
contagem de carboidratos na alimentação. Isso 
tudo para facilitar o controle do paciente. Meu 
primeiro glicosímetro era ligado na tomada e 
hoje temos aparelhos que são implantados na 
pele e fi cam por 180 dias medindo a glicemia. 
Então percebemos quanto a ciência avançou 
para ajudar a vida da população diabética.
Como sempre, gostaria de citar um 
endocrinologista do Rio de Janeiro que fi cou 
diabético na primeira infância, Rogério de 
Oliveira. Pois ele tem um lema de vida que 
ganhou o mundo: “Disciplina é a quantidade 
de amor que cada um se dedica a cada dia”. 
Portanto, cuidem-se, pois nosso bem maior 
é a nossa saúde e eu estarei sempre, sempre 
disposta a ajudá-los e a minha busca diária 
por conhecimento para facilitar a vida dos 
pacientes com diabetes é minha prova de 
carinho por todos vocês.

Dra. Ana Mayra Andrade de Oliveira
Endocrinologista, Professora Adjunta de Medicina da 
UEFS, Professora Visitante da Yale University
CRM/BA 9717
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ODiabetes mellitus é um 
problema de saúde pública 

frequente na população geral, 
causado por intolerância materna 
aos carboidratos. O diagnóstico desta 
condição feito pela primeira vez 
durante o período da gestação chama-
se Diabetes Mellitus Gestacional. 

Durante a gravidez, muitas 
mudanças ocorrem no organismo 
materno, dentre elas alterações no 
metabolismo materno e da placenta, 
que alteram o aproveitamento da 
insulina produzida pela mãe. Na 
maioria das mulheres estas alterações 
são compensadas pelo aumento da 
produção de insulina. Em algumas 
mulheres esta compensação não 
ocorre, facilitando o aparecimento 
da diabetes na gestação. No Brasil, 

estima-se a ocorrência entre 2,4% a 
7,2% das gestações dependendo 

do critério utilizado para o 
diagnóstico.

Quando o feto é exposto a 
grandes quantidades de 

glicose, há maior risco 
de desvio excessivo 

de crescimento fetal 
- a macrossomia 
(bebês com peso 
acima de 4,0 Kg 
ao nascimento), 
tendo como 
co n s e q u ê n c i a s 
um aumento das 
c o m p l i c a ç õ e s 
na época do 

parto, como partos traumáticos; 
hipoglicemia neonatal e maior risco 
de obesidade e diabetes na vida 
adulta.

Por não apresentar sinais ou sintomas 
claros no seu início, o diabetes 
gestacional deve ser pesquisado 
em todas as gestantes entre 24 
e 28 semanas, através do teste 
específi co no sangue. Algumas 
gestantes apresentam maior risco 
de desenvolver diabetes na gestação, 
como as que possuem sobrepeso 
ou obesidade, gestações gemelares, 
ganho excessivo de peso na gestação, 
história de diabetes na mãe ou 
parentes em primeiro grau, parto 
prévio com bebês acima de 4.0 Kg e 
hipertensão arterial na gestação.

As gestantes que desenvolvem 
diabetes durante a gestação devem 
passar a ter acompanhamento mais 
frequentes no pré-natal, devendo 
iniciar tratamento, iniciando com 
mudança de hábitos, dieta e 
exercício, podendo evoluir para 
necessidade de medicações, caso as 
medidas higienodietéticas não sejam 
sufi cientes.

O exame de ultrassonografi a auxilia no 
acompanhamento destas gestantes, 
na medida que monitoriza o peso 
fetal e volume de líquido amniótico 
que habitualmente aumenta nestas 
gestantes, auxiliando também na 
decisão do obstetra sobre o melhor 
momento do parto.

DIABETES 
GESTACIONAL

Dr. Marcos Gomes
Especialista em Diagnóstico por 

Imagem e Medicina Fetal da
 Med Imagem
CRM/BA 8621
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Diabetes Mellitus é um conjunto 
de doenças metabólicas que 

provocam hiperglicemia por 
defi ciência de insulina, podendo 
ser absoluta, por baixa produção, ou 
relativa, por resistência periférica à 
insulina. Por não apresentar sintomas 
no início, muitos descobrem a 
condição quando o caso já é tão grave 
que é preciso amputar membros, 
desenvolveu cegueira ou doenças 
cardiovasculares.

O diabetes é listado como um dos 
principais fatores de risco para 
o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares (acidente vascular 
encefálico, infarto agudo do miocárdio, 
doença renal terminal, doença 
vascular periférica e aneurisma 
de aorta), portanto requer muita 
coparticipação do paciente logo que 
fechado o diagnóstico da doença. 

As doenças cardiovasculares são 
a principal causa de morte em 
pacientes diabéticos, especialmente 
o diabetes do tipo II. Sabe-se que 80% 
dos pacientes diabéticos morrem de 
doenças cardiovasculares e podem 
sofrer com outros problemas, como 
cegueira.

Existem alguns fatores que, na 
presença de Diabetes Mellitus, 
agravam a classifi cação de risco 

cardiovascular, conforme listados 
abaixo: 

• Idade maior que 49 nos homens e maior 
que 56 nas mulheres
• Diabetes com duração superior a 10 anos
• História familiar de infarto e/ou angina 
em parentes de 1° grau (pais e irmãos 
– sexo masculino menor que 60 anos e 
feminino menor que 65 anos)
• Síndrome metabólica 
• Circunferência abdominal maior que 90 
cm em homens e maior que 80 cm em 
mulheres
• Triglicerídeos maior que 150 mg/dL 
homem ou mulher
• Pressão arterial maior ou igual a 
130/85 mmHg ou em tratamento para 
hipertensão 
• Tabagismo

Aqueles que já apresentaram 
as doenças acima citadas são 
classifi cados como alto risco 
cardiovascular, sendo necessário que 
tenham acompanhamento regular 
multiprofi ssional para um melhor 
sucesso terapêutico, independente do 
diagnóstico de diabetes.

Paciente com Diabetes Mellitus 
pode ser classifi cado em baixo 
risco, risco intermediário e alto 
risco cardiovascular, baseado nos 
indicativos da tabela abaixo:

DOENÇAS CARDIOVASCULARES

SÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS 
DE MORTE EM DIABÉTICOS

Dr. Gewdy Lima
Cardiologista e Ecografi sta

CRM 17848 • RQE 165679 • RQE 166327

RISCO CARDIOVASCULAR TAXA DE RISCO 
CARDIOVASCULAR (%) IDADE CONDIÇÕES

BAIXO < 10 Homens < 38 anos
Mulher < 46 anos Sem fatores agravantes

Sem aterosclerose subclínica
Sem aterosclerose clínicaINTERMEDIÁRIO 10-20

Homens 38 - 49 
anos

Mulher 46- 56 anos

ALTO 20-30 

Homens > 49 anos
Mulher > 56 anos 

ou qualquer idade 
se aterosclerose 

subclínica

Fatores agravantes
Aterosclerose subclínica*
Sem aterosclerose clínicamente 
manifesta

MUITO ALTO >30 Homens < 38 anos
Mulher < 38 anos

Aterosclerose clínicamente 
manifesta**

* Escore de cálcio > 10 U  Agatston / Placa na carótida ( espessamento miointimal >1.5 mm) Angiotomografi a com 
placa / Índice tornozelo braquial <0.9  / Aneurisma de aorta abdominal 
** Síndrome coronariana aguda: infarto agudo do miocárdio, angina instável ou infarto aterotrombótico prévio / 
acidente vascular encefálico ou ataque isquêmico transitório /  revascularização periférica ou carotídea / amputação 
de membro por aterosclerose grave.
Bertoluci et al. Diabetol Metab Syndr  (2017) 9:53 – referencia bibliográfi ca
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O Diabetes é uma 
doença crônica, em 

que o corpo não produz 
insulina ou não produz 
quantidade sufi ciente, 
ou quando acontecem 
problemas na sua 
atividade. A diabetes 
pode se classifi car em 
três tipos: o tipo I, que é 
quando o pâncreas não 
produz insulina, o tipo 
II, quando o pâncreas 
produz pouca insulina 
ou quando o organismo 
não consegue 
utilizar a insulina 
adequadamente, e por 
fi m a gestacional, que 
pode acontecer por 
diversos fatores.

A insulina é o hormônio 
responsável pelo 
controle da glicose, 
proveniente da 
alimentação, que 
utilizamos como 
fonte de energia. Em 
pessoas com diabetes, 
a defi ciência da insulina 
causa a elevação dos 
níveis de glicose no 
sangue, a chamada 
hiperglicemia. No 
que diz respeito à 
nutrição, independente 
do paciente possuir 
o diagnóstico de 
diabetes ou não, o 
intuito é manter uma 
alimentação mais 
saudável e equilibrada, 

sem exageros de 
açúcares e gorduras. 

A glicose é um 
carboidrato que está 
presente na maioria dos 
alimentos, por conta 
disso é importante 
evitar gorduras, sal e os 
ultra processados, como 
biscoitos, salgadinhos 
de milho, empanados, 
bolos e pães de farinhas 
refi nadas, doces, 
sorvetes, entre outros. A 
principal regra de uma 
boa alimentação é: 

Preferir os alimentos 
em sua forma natural e 
integral é uma boa dica, 
sendo eles os cereais, 
frutas e vegetais, pois 
são fontes de fi bras, o 
que ajudará no controle 
e liberação da glicose 
na corrente sanguínea, 
além de colaborar para 
o controle da saciedade 
e regular o trânsito 
intestinal. 

Alguns alimentos 
são considerados 
aliados nessa batalha, 
principalmente a aveia, 
a biomassa de banana 

verde, o psyllium e 
as sementes de chia, 
linhaça, girassol, 
abóbora, que podem 
ser adicionados aos 
sucos, frutas, saladas, 
vitaminas, bolos e doces, 
passando a agregar 
fi bras nas preparações.

Devo salientar que o 
consumo dos alimentos 
diet e light não deve ser 
o carro chefe de uma 
alimentação equilibrada, 
pois são alimentos 
industrializados. E fi que 
atento sobre diferença 
entre eles:

Light Diet
O produto 

tem redução 
de pelo 

menos 25% 
de algum 

ingrediente, 
como 

açúcar, sódio, 
gordura, etc.

O produto 
é isento de 

determinado 
ingrediente, 

como açúcar, 
sódio, etc.

Pode 
aparecer 

como: não 
contém, zero, 
free, livre de, 

isento de.

Atividade 
física e o 
diabetes:
Exercícios físicos 
regulares contribuem 
para o controle da 
glicemia, além de 
promover melhor sono, 

O DIABETES E A
ALIMENTAÇÃO Carla Venas

Nutrição Clínica e Funcional
CRN 1076/P

desembale 
menos e 

descasque 
mais!
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O CADH DE FEIRA DE SANTANA ATENDE

MAIS DE 4 MIL DIABÉTICOS

humor, disposição 
para as demandas do 
dia, além de contribuir 
para a perda de peso, 
prevenção de doenças 
cardiovasculares e 
até degenerativas. Os 
exercícios devem ser 
feitos sob orientação 
de uma equipe 
multidisciplinar. 
Esse conjunto de 
especialistas te mostrará 
qual será a melhor 
atividade para você.

Se você deseja praticar 
exercício físico, nunca 
saia de “barriga vazia”. 
A alimentação feita 
com antecedência e 
de maneira equilibrada 
é de extrema 

importância para evitar 
as hipoglicemias. Por 
isso, todo diabético 
deve manter um 
acompanhamento 
com um nutricionista 
para que sejam 
realizadas as orientações 
necessárias para cada 
tipo de paciente. Mas 
seguem algumas 
dicas de alimentações 
balanceadas:

• 1 Banana + 1 colher de 
sopa de aveia em fl ocos;

• Suco funcional: 2 
fatias de abacaxi + 2 
colheres de sopa de 
linhaça + 1 folha de 
couve + ½ maça + 4 
folhas de hortelã (tomar 
sem coar);

• Aveioca: 2 ovos + 
3 colheres de sopa 
de aveia em fl ocos + 
1 colher de sopa de 
frango desfi ado + 
tomates picados + 
espinafre picado;

• ½ abacate médio + 1 
colher de sopa de chia + 
punhado de amendoim 
torrado;

• Sanduíche funcional: 
2 fatias de pão integral 
sem açúcar + 1 fatia de 
queijo ricota + 1 colher 
de sopa de cenoura 
ralada + 1 colher de sopa 
de frango desfi ado.

O Centro de Atendimento ao 
Hipertenso e Diabético (CADH) de 
Feira de Santana possui atualmente 
mais de 4.200 pacientes cadastrados, 
sendo que em média três mil deles 
são acompanhados regularmente. 
No CADH, eles recebem atendimento 
de uma equipe composta por clínico 
geral, fi sioterapeuta, nutricionista, 
assistente social, enfermeiro, 
endocrinologista, cardiologista, 
angiologista, nefrologista e psicólogo.

Segundo a Secretária Municipal de 
Saúde, Denise Lima Mascarenhas, 
somente nos primeiros nove meses 
desse ano foram realizadas cerca 
de 11 mil consultas com distribuição 
de quase 600 mil medicamentos e 
mais de 161 mil fi tas para medição de 
glicemia. Mensalmente, são gastos 
mais de R$ 20 mil em curativos 
especiais e tratamento de feridas.  
“Atendemos os pacientes que já são 

acompanhados na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) ou no Programa de 
Saúde da Família (PSF) e apresentam 
complicações por conta da diabetes”, 
explicou a Secretária, ressaltando que 
os números são muito expressivos 
e refl etem o impacto que o sistema 
público de saúde sofre com o 
aumento do número dos casos de 
diabetes. 

“Realizamos curativos especiais, como 
a bota de unna, prata nanocristalina 
e o AGE. São materiais que favorecem 
uma cicatrização mais rápida que 
os curativos convencionais, mas são 
produtos de alto custo. Precisamos 
destacar a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce da doença, 
para evitar as complicações do 
diabetes e melhorar a qualidade 
de vida do paciente”, concluiu a 
Secretária de Saúde.
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O Diabetes mellitus, como já 
determinado, constitui um 

grupo de disfunções orgânicas 
que consistem na apresentação de 
hiperglicemia (elevação dos níveis 
de açúcares no sangue) decorrente 
da redução da produção pelo 
pâncreas do hormônio chamado 
insulina (diabetes tipo 1), ou da 
resistência do organismo à ação 
da insulina produzida (tipo 2), 
podendo, ainda, ser resultante de 
ambos os fatores.

Ao receber um diagnóstico de 
Diabetes, um paciente passa 
por fases difíceis de mudanças 
de hábitos e adaptações de 
rotinas diárias. Para um sucesso 
do tratamento, que deverá ser 
contínuo e permanente, muitos 
ajustes nutricionais precisam ser 
feitos, de forma rigorosa e, com 
isso, alguns prazeres obtidos 
anteriormente com a alimentação 
(geralmente rica em carboidratos) 
não mais poderão fazer parte da 
vida desse paciente. Além disso, 
quando é necessário o uso diário 
de insulina (aplicada em injeções 
subcutâneas – na camada de 
gordura abaixo da pele), isso 
constitui um fator importante que 
determinará mais disciplina nas 
rotinas. Principalmente no início 
do tratamento, é fundamental 
um apoio da família e de amigos 
do paciente, para tornar menos 
difícil a adaptação dele às novas 
condições de vida saudável. 

A Depressão, como um Transtorno 
do Humor, é um diagnóstico que 
é determinado pela existência de 
sintomas diversos e concomitantes, 
como, por exemplo: perda do 
interesse por atividades que antes 
davam prazer, humor deprimido 

DEPRESSÃO, 
ANSIEDADE 
E DIABETES Drª. Ana Virginia 

Paiva Damasceno
Médica Psiquiatra

CRM/BA- 19173
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(com tristeza intensa e persistente 
sem motivos identifi cáveis), crises 
de choro frequentes (sem aparentes 
causas detectáveis), sentimentos 
imotivados de culpa, perda da 
vontade de viver (podendo existir 
ideias de suicídio), distúrbios no sono 
e no apetite, distúrbios na atenção e 
concentração, irritabilidade, sensação 
de falta de energia ou cansaço 
contínuo, mutilação intencional do 
próprio corpo (arranhar-se, ferir-se).

O diagnóstico de Depressão em 
pacientes com outras patologias 
clínicas, como o Diabetes, nem 
sempre é fácil, devido ao fato de que 
ambos podem gerar alguns sintomas 
semelhantes, sendo necessária uma 
avaliação médica especializada, para 
identifi car sintomas específi cos de 
uma Depressão. 

A Depressão é frequente em 
pacientes com diagnóstico de 
Diabetes e é um fator importante 
de risco para descompensar a 
glicemia e agravar o quadro clínico.  
Quando devidamente diagnosticada, 
a Depressão precisa ser tratada, 
com uso de medicamentos 
antidepressivos. Para o uso da 
medicação, a escolha das substâncias 
deve ser feita de forma criteriosa, pois 

existem antidepressivos que podem 
favorecer aumento da glicemia ou 
diminuição dos níveis de glicose, 
além de haver outros que estimulam 
ou inibem o apetite, ou que causam 
mudanças em parâmetros clínicos 
como a pressão arterial, o que pode 
também interferir no controle do 
diabetes.

Os Transtornos de Ansiedade 
também devem ser avaliados e 
tratados cuidadosamente em 
pacientes com diagnóstico de 
Diabetes mellitus, pois, da mesma 
forma que os Transtornos de 
Humor, podem interferir no controle 
glicêmico do paciente, difi cultando 
a estabilização do quadro clínico. É 
importante ressaltar que Ansiedade 
e Depressão manifestam-se 
simultaneamente com frequência.

Um acompanhamento em 
psicoterapia, em casos de diagnóstico 
de Depressão ou de Ansiedade, é 
muito importante para uma boa 
evolução do paciente que tem 
Diabetes. A abordagem que é mais 
recomendada, em geral, é a Terapia 
Cognitivo-Comportamental (TCC) 
que pode ser dirigida por psicólogos 
especializados.
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O olho é um dos principais órgãos 
lesados pelo diabetes, e entre 

as complicações oculares mais 
comuns causadas pela doença está 
a retinopatia diabética (RD). Essa 
é a primeira causa de cegueira na 
população em idade produtiva, 
pois os custos do tratamento são 
caros, fazendo com que a maioria 
da população não consiga bancar 
o tratamento, levando assim, em 
muitos casos, a cegueira irreversível.

A retina é a membrana que forra toda 
parte interna posterior do nosso olho, 
sendo composta por células nervosas 
e vasos sanguíneos, onde as imagens 
são formadas e levadas pelo nervo 
óptico até o cérebro, fazendo com 
que enxerguemos.

A hiperglicemia danifi ca os pequenos 
vasos terminais da retina, chamados 
de capilares, e leva à formação de 
saculações ou dilatações destes 
capilares, causando extravasamento 

de liquido e sangramento. Isso, ao 
longo do tempo, sem o controle 
da doença, leva a infartos da retina, 
causando proliferação de vasos 
anormais chamados de neovasos. 
Esses neovasos são vasos defeituosos 
que rompem com facilidade, 
causando mais sangramento e 
formação de membranas de fi bras 
que puxam a retina, podendo causar 
descolamento de retina e cegueira.

No início da retinopatia diabética, o 
portador de diabetes não percebe 
que já tem alterações na sua retina 
porque o comprometimento pode se 
iniciar mais na periferia da retina.

Sendo esta uma doença 
assintomática, as pessoas afetadas 
não percebem as mudanças na 
qualidade da visão durante os 
estágios iniciais. No entanto, à 
medida que o problema progride, a 
perda total da visão pode ocorrer e, 
em muitos casos, o dano é irreversível.

O DIABETES 
PODE LEVAR À 
CEGUEIRA

Dr.ª Márcia Ishiwaki
Oftalmologista e Retinóloga

CRM 12603
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Este rastreamento é feito inicialmente 
pelo exame oftalmológico geral, 
seguido de um exame minucioso 
da retina através do mapeamento, a 
fi m de buscar quaisquer alterações 
vasculares.

Também podemos realizar avaliações 
mais profundas, como a retinografi a 
simples e fl uorescente. Estes 
exames se baseiam em tirar fotos da 
retina, após a injeção de contraste, 
proporcionando a observação dos 
microaneurismas destes capilares, da 
isquemia e do edema retiniano. 

Para avaliarmos o edema retiniano, 
utilizamos um exame complementar 
mais recente chamado Tomografi a de 
Coerência Óptica ou OCT. Este exame 
revolucionou o acompanhamento 

dos pacientes diabéticos, pois ele 
consegue detectar de maneira 
precoce as alterações maculares, 
antes mesmo de causar alguma 
perda da acuidade visual. 

Outro exame que nos auxilia no 
diagnóstico é o OCTA (Optical 
Coerence Tomography Angiography), 
que é um tomógrafo, não invasivo, 
de angiografi a digital da retina, que 
mostra a circulação da retina em 
segundos. Sendo uma das vantagens 
desse exame a não necessidade do 
uso de contraste injetável, o que torna 
o método mais seguro e confortável 
para o paciente.

Além disso, existem outras vantagens 
de mostrar a circulação sanguínea 
da retina de forma segmentada 
em camadas, corroborando assim o 
diagnóstico de inúmeras patologias 
retinianas além da maculopatia 
diabética, tais como: degeneração 
macular relacionada a idade, 
maculopatia do alto míope, oclusões 
de veias da retina, glaucoma, entre 
outras doenças.

Atualmente existem vários estudos 
científi cos correndo em paralelo 
para determinar as vantagens desta 
tecnologia ultramoderna, a qual 
teve sua liberação para uso clínico 
oftalmológico recentemente pelo 
rigoroso FDA americano. 

O controle clínico da hiperglicemia é 
a melhor forma de evitar a retinopatia 
diabética. Se você é ou tem um 
diabético na família, visite seu médico 
oftalmologista periodicamente!

Os pacientes com 
retinopatia diabética, 
geralmente, queixam-se 
de visão borrada, pontos 
escuros fl utuantes e 
móveis, difi culdades em 
ver as cores ou as cores 
fi cam desbotadas. Para 
que isso não aconteça 
é de suma importância 
fazer o rastreamento 
da doença ocular com o 
oftalmologista.
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Esta patologia é de suma 
importância, ela signifi ca uma 

complicação muito frequente em 
pacientes afetados pelo Diabetes, 
doença extremamente prevalente no 
nosso meio e que, se não controlada, 
causa sequelas que deixam a 
qualidade de vida dos pacientes 
muito debilitada, além de gerar um 
impacto econômico enorme quando 
se trata de saúde pública.

Conhecido anteriormente como 
“pé diabético”, essa nomenclatura 
vem entrando, cada vez mais, em 
desuso, devido ao conceito de 
que o paciente deve ser avaliado 
como um todo, não segmentando 
os cuidados necessários somente 
aos pés. Hoje, chamamos esta 
afecção de “pé do diabético”, 
enfatizando que o profi ssional 
de saúde deve ver o paciente de 
forma global e multidisciplinar; 
esta equipe deve ser composta por 
médicos generalistas na atenção 
primária, médicos especialistas 
como o angiologista ou cirurgião 
vascular e o endocrinologista, 
além de enfermeiros, psicólogos, 
nutricionistas, agentes de saúde, etc.

As alterações nos pés destes 
pacientes ocorrem pelos níveis 
de açúcar no sangue (glicemia) 
bastante elevados, o que gera danos 
nos nervos e na circulação, podendo 
levar a amputações que podem ir 
de segmentos como os dedos, até 

perdas de todo um membro.

Os primeiros sintomas são 
dormências e queimações nos pés, 
que chamamos de parestesias. A 
seguir, o paciente pode passar a 
não sentir os pés. Nesta fase surgem 
lesões que não são percebidas pelos 
pacientes e infecções ocorrem, 
gerando o risco de mutilações. Em 
paralelo, o paciente com diabetes 
descontrolada tem uma chance 
maior de desenvolver obstruções nas 
artérias, que são os vasos que levam 
sangue para os pés, causando o 
aparecimento da necrose, que nada 
mais é do que a morte dos tecidos 
dos pés.

Para evitar esta afecção o paciente 
deve ser avaliado sempre e de forma 
precoce por estes profi ssionais, 
fazendo alterações tanto de hábitos 
gerais como atividade física, controle 
de peso, glicemia, alimentação 
balanceada e até mudanças nos 
cuidados com os pés, como sapatos 
adequados, higiene voltada para 
evitar infecções e demais cuidados 
que cada fase da doença requer.

Procure sempre profi ssionais 
capacitados para o cuidado global 
que esta patologia requer, e 
certamente, com disciplina, essa 
doença será controlada e não alterará 
a qualidade de vida dos pacientes, o 
que no fi nal, é nosso objetivo.

PÉ DO PACIENTE 
DIABÉTICO Dr. Ítalo Andrade

Cirurgião e Ecografi sta Vascular
CREMEB 18859
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1 Mantenha o Diabetes 
sob controle, não 

falte às consultas 
periódicas e controle 
sua glicemia. Durante 
as consultas solicite 
ao profi ssional que 
examine seus pés; além 
de visualizar ferimentos 
o profi ssional fará 
testes de sensibilidade 
para avaliar o grau do 
risco para desenvolver 
ferimentos.

2 Muitas vezes a pessoa 
perde sensibilidade e 

não percebe que objetos 
ou calçados apertados 
estão causando pressão 
e ferindo os pés; a área 
mais prejudicada é a 
planta dos pés, por isso é 
importante examinar os 
pés com auxilio de um 
espelho. 

3 Examine seus 
pés todos os dias, 

verifi que a existência 
de calos, bolhas, 
cortes, arranhões, pele 
ressecada ou rachada, e 
entre os dedos verifi que 
se há fi ssuras, feridas ou 
secreções. 

4 Se você tiver 
difi culdade de 

examinar com o espelho 
solicite ajuda a um 
familiar ou amigo e 
comunique ao seu 

médico ou enfermeiro 
qualquer modifi cação na 
cor como pele amarelo 
úmida ou preta e seca 
(tecido morto), pele 
pálida ou azulada e fria 
(redução do suprimento 
sanguíneo), ou uma pele 
avermelhada e quente 
(sinal de infecção).

5 Mantenha os pés 
limpos; durante a 

higiene evite deixar 
os pés de “molho”. E 
após o banho seque 
suavemente a pele sem 
esfregar, não esqueça 
de secar bem entre os 
dedos. Aplique óleos ou 
cremes para hidratar 
os pés mas nunca 
os aplique entre os 
dedos pois o excesso 
de umidade causará 
fi ssuras e feridas.

6 Calos e unhas grossas 
são comuns nos pés 

de pessoas com diabetes. 
Não corte os calos e nem 
aplique produtos para a 
sua remoção.

7 Evite cortar as unhas 
sozinho. Nunca use 

tesouras é aconselhável 
utilizar cortadores de 
unhas e lixas.

8 Evite sapatos ou 
sandálias que deixem 

parte dos pés expostos, e 
procure utilizar sempre 
meias de algodão sem 
costuras. Antes de calçar 
seu sapato verifi que se 
dentro dele não estão 
objetos esquecidos, 
grãos de areia, pedras 
etc. Esses de elementos 
podem ferir os pés.

9 Durante os meses de 
calor, caso vá à praia, 

não fi que descalço e 
use protetor solar para 
evitar queimaduras de 
sol nos pés.  Dentro de 
casa esteja sempre de 
chinelos, acenda a luz 
nos ambientes escuros 
e caso se machuque 
nunca faça aplicação de 
compressas ou bolsas de 
água quente.

10 Prefi ra comprar 
seus sapatos no 

fi nal do dia, quando os 
pés costumam estar 
inchados e assim evitar 
comprar sapatos que 
tendem a apertar seus 
pés. Nos primeiros dias 
de uso permaneça 
apenas por duas horas 
e vá ampliando o 
tempo aos poucos, não 
ultrapassando 4 horas 
na primeira semana de 
uso.

DICAS PARA 
EVITAR 
FERIMENTOS NOS 
PÉS DIABÉTICOS10 Dra. Evanilda Carvalho

Doutora em enfermagem pela 
Universidade Federal da Bahia

COREN BA 57133

A pessoa com diabetes é mais vulnerável a ter complicações com as feridas 
que surgem da pele, seja por uma pequena picada de inseto, um arranhão ou 
um calo provocado pelo sapato. Assim, o cuidado com a pele e principalmente 

com os pés é essencial para evitar complicações que podem levar a graves 
infecções e até mesmo amputações dos dedos ou dos pés. 75% das feridas 

dos pés de pessoas com diabetes são evitáveis, por isso algumas medidas são 
recomendáveis para manter a saúde da pele e dos pés:
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Ceratocone é uma doença ocular, 
não infl amatória, que afeta o 

formato e a espessura da córnea, 
tornando-a mais curva (pontuda) e 
mais fi na, podendo provocar uma 
visão distorcida, diplopia (visão dupla), 
halos em torno das luzes, fotofobia e 
coceira intensa nos olhos. 

É uma doença que acomete crianças, 
adolescentes e adultos jovens 
preferencialmente e, quanto mais 
cedo se manifesta, mais agressiva ela 
tende a ser, ocasionando frequentes 
mudanças no grau dos óculos, 
sendo esse sinal, juntamente com 
o intenso prurido ocular, o que leva 
o oftalmologista a desconfi ar da 
presença da doença. 

Havendo a desconfi ança, o paciente 
deve realizar exames que confi rmem 
a suspeita diagnóstica. 

Os exames são:

• Topografi a e paquimetria da 
córnea, que determinam a curvatura 
e espessura corneanas. São exames 
realizados por vários aparelhos e entre 
eles o pentacam, considerando um 
dos mais precisos para o diagnóstico e 
controle desta e de outras patologias 
da córnea.

TRATAMENTO:
O Ceratocone tem 
tratamento. 

Este visa sempre impedir a evolução 
da doença, com a melhor qualidade 
de visão possível. 

Óculos e lentes de contato especiais 
são as opções de tratamento clínico 
do Ceratocone, sendo possível que 
um percentual grande de pacientes 
se benefi ciem deles, por muito tempo 
(às vezes, até para sempre).

Os tratamentos cirúrgicos são opções 
para casos mais agressivos, que 
estejam evoluindo. 

São os Implantes de Anel intra 
corneano, que servem para aplanar 
a córnea e a realização do Cross 
Linking de córnea que aumenta a 
sua resistência mecânica. Ambos os 
procedimentos tem como objetivo 
impedir a evolução do Ceratocone, 
com um índice de sucesso 
excelente, podendo ser realizados 
separadamente ou conjuntamente, a 
depender do caso. 

Quando os tratamentos acima 
mencionados não conseguem 
deter a evolução dessa patologia 
satisfatoriamente, ou quando o 
quadro já está muito avançado, o 
transplante de córnea é a opção e 
apresenta também um alto índice 
de bons resultados no controle do 

Ceratocone. 

Para manter seus 
olhos saudáveis, 

procure sempre 
um médico 
oftalmologista.

CERATOCONE Dr. Pedro Gantois
Oftalmologista
CREMEB 7052

TRATAMENTO:
O Ceratocone tem 
tratamento. 

Ceratocone. 

Para manter seus 
olhos saudáveis, 

procure sempre 
um médico 
oftalmologista.

Sem Ceratocone Com Ceratocone
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Cau Preto
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O período mais quente do ano já está 
se aproximando, e sempre bate aquela 
dúvida: “Em qual peça devo apostar 
nessa estação?”

Você pode apostar sem medo nas 
cores neon. Elas tiveram sua força nos 
anos 80, e depois de décadas retornam 
ao nosso guarda-roupa em peças 
como: biquínis, detalhes em acessórios, 
bolsas, vestidos, etc. 

Vestidos transpassados vêm como 
uma peça essencial nos dias de calor, 
trazendo conforto e elegância, sendo 

ideal para usar em qualquer ocasião, 
podendo combinar com um tênis, 
uma rasteirinha ou até mesmo um 
salto alto. 

Peças em linho também são uma das 
maiores apostas para os dias mais 
quentes, trazendo uma pegada mais 
fresh e chic ao look. E para as amantes 
de animal print, venho dizer que essa 
tendência retorna com força total 
no nosso verão 2019. Já as peças em 
póa permanecem fortes ainda nessa 
estação e com tendência a fi car por 
um bom tempo.

Tendências Laís Nogueira
Digital Infl uencer

Instablog: @lainogg 
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Apartir do meado da década 
de 1980, com o advento da 

ultrassonografi a, houve um grande 
avanço na avaliação das gestantes 
e principalmente do feto, tanto 
nos seus aspectos anatômicos, 
quanto funcionais. Iniciou-se no 
feto a avaliação de 
seu desenvolvimento, 
atividade motora e 
outros aspectos da 
gestação. O feto, a 
partir desde instante, 
é encarado com um 
paciente.

Surge daí a fi gura do 
médico especializado 
na avaliação do 
feto, que o estuda e 
avalia durante toda 
a gestação, em seus  
diversos aspectos, indo 
além da realização de 
estudo morfológico 
ultrassonográfi co. Este 
especialista, também 
conhecido como 
fetólogo, deve reunir 
conhecimentos da embriologia, 
anatomia, fi siologia do feto, além de 
reconhecer alterações anatômicas, 
do desenvolvimento fetal, dentre 
outras anormalidades da vida intra-
uterina, inclusive materna. 

O fetólogo deve estar apto 
para atuar como um consultor, 
auxiliando o obstetra no cuidado 
com a gestante, tendo como foco 
principal a observação da porção 
fetal da gestação. Este também deve 
aconselhar, tranquilizar e orientar 

os pais durante o 
a c o m p a n h a m e n t o , 
visando um desfecho 
satisfatório e seguro do 
fi nal da gestação.

Cabe ao fetólogo, 
diante da presença 
de anormalidades 
ou intercorrências, 
d i a g n o s t i c á - l a s , 
sugerindo as possíveis 
causas, propor 
possíveis ampliações 
na investigação, 
traçar o prognóstico e 
condutas terapêuticas, 
incluindo sugestões 
de intervenções fetais, 
quando indicadas.

A Medicina Fetal, por 
ser uma especialidade 

relativamente recente e em constante 
avanço, exige do profi ssional da área 
constante atualização científi ca e 
ter à sua disposição apoio das mais 
modernas tecnologias existentes 
aplicadas ao feto.

MEDICINA 
FETALUMA NOVA REALIDADE

Dr. Marcos Gomes
Especialista em Diagnóstico por 

Imagem e Medicina Fetal 
da Med Imagem

CRM/BA 8621

O fetólogo 
deve estar 
apto para 

atuar 
como um 
consultor, 
auxiliando 
o obstetra 

no cuidado 
com a 

gestante
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O primeiro exame oftalmológico 
precisa ser realizado ao fi nal 

do primeiro mês de vida, na 
ocasião do TESTE DO OLHINHO, 
para afastar catarata congênita, 
tumores intraoculares, retinopatia da 
prematuridade e outras alterações. 
Depois, a cada 1 ou 2 anos, para o 
rastrear condições que atrapalhem 
o desenvolvimento visual dos olhos, 
que se completa por volta dos 7 a 8 
anos, quando atingimos a visão que 
levaremos para a vida adulta.

Nesse período  ocorre o que chamamos 
de plasticidade visual, em que os olhos 
estão em desenvolvimento de visão. 
Se algum problema for identifi cado, 
nessa fase é possível recuperação total 
ou parcial da visão, se os olhos forem 
tratados e estimulados de modo 
adequado.

Em alguns casos os sintomas 
de problemas que interfi ram 
na visão podem ser muito sutis. 
Lacrimejamento, piscar excessivo, 
olhos vermelhos, coceira frequente, 
estrabismo são alguns deles e podem 
aparecer associados ou não à dor de 
cabeça e ao embaçamento visual. 
Por isso, caso o professor ou pessoa 
mais próxima à criança sinalize ter 
observado alguma difi culdade, é 
mandatório que se faça o exame para 
descartar quaisquer problemas.

Nossas crianças estão cada vez mais 
expostas às informações visuais 
e, mesmo as que ainda não estão 
na escola, podem sofrer estresse 
ocular pelo contato com uma série 
de dispositivos eletroeletrônicos. 
Usados em excesso podem gerar 
irritabilidade, alteração do padrão 
do sono, difi culdade de socialização 

e até desencadear progressão de 
miopia e estrabismo em crianças 
ou adolescentes susceptíveis. O 
oftalmologista orienta a melhor forma 
de uso, de acordo com as evidências 
científi cas atuais. 

Segundo dados mais recentes da 
OMS, no Brasil, em 2014, havia 32 
mil crianças cegas e 130 mil crianças 
com baixa visão. O pior disso é 
que aproximadamente 75% das 
cegueiras poderiam ser evitadas com 
o tratamento adequado e na idade 
correta.

As ametropias, (hipermetropia, miopia 
e astigmatismo) são as principais 
causas da baixa visão em crianças. 
Popularmente elas são chamadas 
pelo nome da sua medida, ou seja, 
“graus”. Crianças que tem “graus” 
altos costumam apertar os olhos para 
enxergar, aproximar o objeto ou papel 
do rosto, franzir a testa ao ver algo, 
tropeçar ou se esbarrar facilmente 
em objetos. É frequente ver crianças 
nessa condição com diagnóstico 
incorreto de autismo, ou de algum 
tipo de retardo mental, melhorarem 
expressivamente após o uso dos óculos 
e demais tratamentos necessários.

É preciso lembrar ainda: existem 
crianças que apresentam baixa 
de visão em apenas um dos olhos 
(ambliopia). Essas crianças não vão 
esboçar nenhum tipo de difi culdade, 
pois graças à extrema facilidade de 
adaptação, elas conseguem realizar 
quase todas as atividades de vida 
diária e escolar sem problemas. Assim, 
fi ca o alerta de que mesmo que não 
haja nenhum sinal ou queixa, é preciso 
sim levar seu fi lho ao oftalmologista 
anualmente!

SERÁ MESMO QUE PRECISO 
LEVAR MEU FILHO AO 
OFTALMOLOGISTA? Dra. Leonora Leal

Especialista em 
Oftalmopediatria e Estrabismo

CRM/BA 13488
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O Quem não deseja ter uma 
pele linda, macia e reluzente? 

Principalmente no verão, quando 
as peças do nosso vestuário fi cam 
menores e o sol chega com força total!  
Mas, o que você tem feito pela saúde 
da sua pele? 

É quase um senso comum que é 
necessário proteger a pele durante 
a estação mais quente do ano. O 
que muita gente não sabe é que os 
cuidados referentes à pele também 
devem ser feitos durante todo o ano! 
O protetor solar, por exemplo, não 
deve ser usado somente no período 
de dezembro a fevereiro, quando a 
incidência solar é mais forte e as praias 
e piscinas estão lotadas de banhistas. 
Ele deve ser utilizado o ano inteiro, 
inclusive no inverno, sabia?

Utilizar o fi ltro solar deve ser um 
hábito na nossa vida, faça chuva ou 
faça sol, literalmente! Não é porque o 
tempo está fechado ou chuvoso que 
os raios ultravioletas deixam de existir. 
Muito pelo contrário! Eles continuam 
lá, queimando a pele dos mais 
desavisados, o que, em longo prazo, 
pode trazer sérias consequências para 
a saúde, causando desde pequenas 
manchas até o temido câncer de pele 
(um dos mais comuns no Brasil).

Outro ponto importante é o fator 

de proteção do fi ltro solar: quanto 
mais alto, mais proteção sua pele 
terá! Não adianta usar um protetor 
fator 15, quando sua pele pede uma 
proteção fator 30, por exemplo. Por 
isso, dê sempre preferência a fatores 
de proteção mais altos, como o fator 
50 ou 60, independente do tom da 
sua pele.

A pele do seu rosto também merece 
um cuidado especial. O recomendado 
é que você utilize protetores que 
são destinados exclusivamente a 
essa parte do corpo, respeitando 
suas características e protegendo os 
aspectos únicos e essenciais da nossa 
face! E não é só isso!

Existem outras medidas fundamentais 
para ter uma pele bonita e vistosa: 
beber bastante água, ter longas 
e boas noites de sono, realizar 
exercícios f ísicos regularmente, ter 
uma alimentação saudável e manter 
sempre a pele limpa e hidratada. A 
realização de limpeza de pele não 
serve apenas para livrar o rosto de 
cravos e espinhas indesejáveis. Ela 
equilibra o PH da epiderme, o que 
deixa a pele mais fi rme, hidratada, 
elástica e resulta em uma aparência 
mais jovem. Agora que você já sabe 
como fazer para ter a pele que você 
sempre sonhou, coloque nossas dicas 
em prática e desfi le sua beleza por ai!

A BELEZA DA SUA PELE EMharmonia com o verão!
Leandro Silva

Redator Publicitário
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A obesidade é uma doença crônica, 
que se caracteriza principalmente 

pelo acúmulo de gordura corporal, 
podendo acarretar graves problemas 
de saúde e até levar à morte. O 
aumento do peso corporal é uma 
tendência mundial. Segundo dados 
do IBGE, o Brasil tem cerca de 27 
milhões de pessoas consideradas 
obesas. Somando o total de indivíduos 
acima do peso, o montante chega a 
quase 75 milhões.

O diagnostico da obesidade se faz 
com o cálculo do Índice de Massa 
Corporal (IMC), da seguinte forma: 
divide-se o peso (em Kg) do paciente 
pela sua altura (em metros) elevada 
ao quadrado. De acordo com o padrão 
utilizado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), quando o resultado 
fi ca entre 18,5 e 24,9 kg/m2, o peso é 
considerado normal. Entre 25,0 e 29,9 
kg/m2, sobrepeso, e acima deste valor, 
a pessoa é considerada obesa.

Conforme o excesso de peso pode-
se, de acordo com o IMC, classifi car o 
grau de obesidade do paciente em: 
obesidade leve (classe 1 – IMC 30 a 34,9 
kg/m2), moderada (classe 2 - IMC 35 a 
39,9 kg/m2) e grave ou mórbida (classe 
3 - IMC ≥ 40 kg/m2). Essa classifi cação 
é importante na escolha do tipo de 
tratamento a ser adotado.

FATOR DE RISCO PARA VÁRIAS 
DOENÇAS

A obesidade é fator de risco para uma 
série de doenças, como hipertensão, 
doenças cardiovasculares, diabetes 
tipo II, além de acarretar problemas 
físicos como artrose, pedra na vesícula, 
artrite, cansaço, refl uxo esofágico e 
alguns tipos de câncer, a exemplo de 
tumores de intestino e de vesícula. 

A obesidade pode, também, afetar 
a saúde mental e psicológica do 

indivíduo, acarretando diminuição da 
autoestima e depressão. A Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade 
e da Síndrome Metabólica revelou 
que a obesidade aumenta em 55% o 
risco de depressão, que por sua vez, 
aumenta em 58% o risco da obesidade, 
indicando uma inter-relação entre as 
duas patologias. 

CONSCIENTIZAÇÃO

Os maus hábitos alimentares, a 
hereditariedade e o sedentarismo 
são os principais  responsáveis pelo 
excesso de peso. 

A prevenção contra a obesidade passa 
pela conscientização da importância 
da atividade física e da alimentação 
adequada. O estilo de vida sedentário, 
as refeições com poucos vegetais e 
frutas, além do excesso de alimentos 
ricos em gordura e açúcar precipitam 
o aumento do número de pessoas 
obesas, em todas as faixas etárias, 
inclusive crianças, população que 
já concentra um elevado índice de 
obesidade. Dietas ricas em fi bras, 
proteínas, carboidratos e vitaminas são 
fundamentais para que o organismo 
funcione perfeitamente. 

Sabemos que a vida moderna, com a 
falta de tempo e correria atuais, faz com 
que a população busque alternativas 
de alimentação de forma mais rápida 
e cômoda. Os Fast-Foods, lanches, 
refrigerantes, comidas congeladas 
ou pré-fabricadas são consumidas 
em todas as partes do mundo, mas 
é preciso uma mudança drástica 
de hábitos, através de um processo 
de reeducação para adoção de um 
estilo de vida mais saudável, com 
diminuição da ingestão de calorias 
e aumento de atividades físicas, que 
precisam ser incorporadas á rotina 
diária do indivíduo. Esse é o caminho 
para uma vida com qualidade.

OBESIDADE
Kamila Freire

Publicitária
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COMO VOCÊ USA 
O CELULAR?

A posição da cabeça 
aumenta o peso a ser 
suportado pelo pescoço. 
Quanto maior o ângulo 
de curvatura da cabeça, 
maior a força exercida para 
sustentá-la.
O mau uso dos dispositivos 
móveis pode provocar 
dores e problemas de 
postura. Fique atento!

fonte: Hansraj KK, Assessment of stresses in the 
cervical spine caused by posture and position of the 
head, Surg Technol Int. 2014 Nov;25:277-9.
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Mariana Andrade
Jornalista e Digital Infl uencer

Instagram: @mariana.andrade

P ara começo de conversa: não, 
minhas tranças não são tendência 

da moda neste verão. Meu cabelo 
afro é reafi rmação de minha 
ancestralidade. Agora sim, podemos 
falar mais sobre elas, com carinho e 
respeito. Vou te ensinar a realçar, na 
sua estética, aquilo que temos de mais 
bonito, com penteado que, além de 
versátil, nos ajuda a sentir menos calor 
nesta estação. 

Para quem ainda não sabe, as tranças 
são usadas por pessoas da minha raça 
há gerações. No início da civilização 
africana, elas eram utilizadas para 
identifi car tribos, origem, idade, 
estado civil, religião, riqueza e posição 
social das pessoas. 

Hoje, com a exaustiva tentativa 
de desconstrução do racismo no 
mundo, estamos conseguindo trançar 
os cabelos e, cada dia mais, não 
sofrermos tanto com o preconceito 
que está impregnado na estrutura 
da nossa sociedade. E olha só, nossa 

beleza preta está sendo valorizada e 
nossa autoestima – adoecida pelas 
amarras do embranquecimento – está 
sendo elevada. Mesmo com nossa 
estrutura natura!!!

Existem inúmeras formas de 
penteados para toda e qualquer 
ocasião. Sim, mulheres! Vocês não 
precisam alisar o cabelo ou retirar as 
suas tranças para eventos importantes, 
casamentos, formaturas etc. Vou te 
ensinar, passo a passo, o que tem sido 
mais elogiado nos últimos tempos: 
o coque. Além da graciosidade, ele 
ainda ajuda a driblar os dias quentes.

Para isso você vai precisar de um 
elástico, caso não tenha em casa 
aquele de armarinho ou uma xuxa que 
consiga prender as tranças, vou te dar 
uma dica de improviso: pode retirar a 
alça daquele biquíni velho que você 
não usa mais, não se preocupe com a 
cor, ele fi cará escondido nas próprias 
tranças. Vamos lá!

ENTRELAÇANDO AUTOESTIMA E ANCESTRALIDADE:

1. Você vai jogar o cabelo 
todo para frente. Logo em 
seguida, envolver o elástico 

nas tranças fazendo um “rabo 
de cavalo”. Depois, retornando a 
cabeça à posição normal, você 
vai conferir se o cabelo amarrado 
está numa altura ideal para seu 
coque.
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2. Tudo ok? Então, você pode 
começar a enrolar o cabelo, até 
que ele forme um coque. Ops! 

Não se desespere! Se ele for soltando, 
vá enfi ando o cabelo no coque e 
continue moldando. Com paciência 
tudo se ajeita. Você consegue fi nalizar 
seu penteado sem usar mais elástico 
ou xuxa, pois a dica é que você vá 
introduzindo o fi nal das tranças no 
próprio coque.

3. Sentiu que 
prendeu 
direitinho? Agora 

é só sair esbanjando 
o penteado que você 
mesmo fez, sem gastar 
praticamente nada.

3. prendeu 
direitinho? Agora 

é só sair esbanjando 
o penteado que você 
mesmo fez, sem gastar 
praticamente nada.
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A   identidade gastronômica da 
Bahia esta além do dendê. O 

gosto forte e apimentado do tempero 
trazido pelos africanos mistura-se 
com a riqueza das plantas, raízes, 
peixes e frutos, explorados  pelos 
índios; isso faz da Bahia  um lugar de 
sabores autênticos. Cozinheiros têm 
ido em busca de outros ingredientes 
predominantes em várias regiões do 
Estado, em cada canto há elementos 
ricos em sabores que precisam 
ser explorados e apresentados ao 
mundo.

Na  região do semiárido baiano 
encontra-se uma palmeira com o 
nome de licuri, uma planta nativa 
da região, que possui um alto valor 
nutricional, vários produtos e preparos 
podem ser desenvolvidos a partir das 
suas amêndoas e polpas; seu sabor é 
levemente semelhante com do coco, 
porém, ele consegue  se encorpar 
melhor em qualquer preparo, 
agregando muito mais sabor. Uma 
receita bastante simples e saborosa 
de ser feita é o arroz de licuri, que 
serve como acompanhamento para 
peixes e frutos do mar.

Ingredientes:

1 cebola roxa

1 colher de manteiga

2 xícaras de arroz

3 copos de água

200 ml de leite de licuri

1 caixa de creme de leite 

Licuri triturado 

Sal o quanto bastar 

Modo de preparado:

1) Em uma panela adicionar os 3 
copos de água e ferva;

2) Depois da água já fervida, em uma 
outra panela (já quente), coloque 
a manteiga e refogue as cebolas 
picadas e logo em seguida o arroz;

3) Adicionar a água já fervida aos 
poucos.

4) Quando o arroz estiver no ponto 
(ao dente), adicione o leite de licuri  e 
deixe terminar de cozinhar;

5) Com o fogo desligado acrescente o 
creme de leite e o licuri no arroz.

Pronto para apreciar essa iguaria?

Anna Carolinna Esteves
Cozinheira Gastronômica 

Instagram: @calorinnaesteves

ALÉM DO
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Palavras-Cruzadas
Uma vida saudável requer uma alimentação balanceada, cruze as 
possibilidades.

1. Classe de alimentos composta por raízes, frutos e sementes.
2. Atividade física de curta duração, grande intensidade e com cargas.
3. Atividade física de período continuo determinado, sem carga.
4. Atuam como proteção para o corpo, mas cautela, não devem estar em 

acesso.
5. Quase todos os dias encontrasse presente nos pratos dos brasileiros.
6. Ajudam a regular o transito intestinal.
7. Doces ou azedas, mas sempre coloridas.
8. Principal fonte de energia para o corpo humano.
9. Alimentos que trazem mais praticidade para o dia a dia, mas devem 

ser ingeridos com moderação.
10. Presente nos oceanos, rios, lagos e lagoas, é indispensável para a 

nossa saúde.
11. Classe de alimentos composta por folhas, fl ores, hastes e botões.
12. Encontradas em carnes e ovos ou leite, podem ser de fonte vegetal ou 

animal.
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S O L E M D D V E X E R C Í C I O S

H R C O T O I V T U O E S I I E A C

I C C W N O A A A C P S Y D T O C V

E D I F A T S C B N U T R I Ç Ã O N

I H L R R E S E E E W I I E R Y M O

O I T N C D E A O G T O D N H E S A

R H E T L U T F G E W E R A D R R A

W O L E E V L O S O B E S I D A D E

S S M O T I V A Ç Ã O S C P F O E W

A N K H A S N T Ç E N I S A Ú D E S

D H T R T Ã Y Y P Ã N N I A O U F A

I I A T B O C D I A O N O T A E H E

CIRCULAÇÃO DIABETES MEDICINA NUTRIÇÃO SAÚDE

CUIDADO EXERCÍCIOS MOTIVAÇÃO OBESIDADE VISÃO

Conecte-se!
Atividades cognitivas ajudam a estimular conexões cerebrais.
Então, divirta-se!

Respostas:
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