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CONTROLE– “Quandodescobri odiabetes, foi tentado tratamento comremédio edieta e não foi suficiente, entãopassei a usar insulina”, contaWellington Luiz
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Ocomportamentorelapso
dosexomasculinoemrela-
ção à própria saúde e o
avançodamedicina no ca-
minho de diagnósticos
mais precisos foram fato-
res decisivos para uma es-
tatísticaalarmante.EmBe-
loHorizonte, o númerode
homenscomdiabetescres-
ceu 160% nos últimos 11
anos, conforme pesquisa
daVigilância de Fatores de
RiscoeProteçãoparaDoen-

ças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), doMi-
nistério da Saúde. O per-
centual é quase três vezes
superior à média do país,
onde a doença aumentou
54%entre eles.
Para a presidente da Re-

gionalMinasGerais da So-
ciedadeBrasileiradeEndo-
crinologia e Metabologia
(Sbem), Beatriz Rocha, até
a chegada dameia-idade –
quando geralmente ocor-
reoaparecimentodaenfer-
midade – homens rara-
mentevãoaomédico,exce-

to nos casos em que algo
parece errado.
“Estão muito ligados ao

trabalho, a prover a casa e
a família, construir a car-
reira.Tudoissogeraansie-
dade, descuido com a ali-
mentação, o consumo de
alimentos rápidos e não
saudáveise, claro, aumen-
to de peso. Além disso,
não têm tempopara exer-
cícios físicos”, descreve a
endocrinologista.

EXPERIÊNCIA
A falta de atividade física e

osmaushábitos alimenta-
res foram determinantes
para o aparecimento do
diabetes,aos33anos,navi-
da do professor aposenta-
dodoCefetMinasWelling-
tonLuizBorges, de61.
“Considero que tenho

uma alimentação saudá-
vel, apesar de sair da linha
em festas e reuniões de fa-
mília, estouumpouco aci-
madopesoenãotenhome
exercitado por causa dos
pés.Jáopereiduasvezes,tu-
do relacionado ao diabe-
tes.Tambémtiveretinopa-
tia(malquepodecausarce-
gueira)”,relataoprofessor,
que precisa de aplicações
diáriasde insulina.
OcasodeWellingtonési-

milar ao de outros pacien-
tes que convivem com o
diabetes, afirma o diretor
da Sbem, Paulo Augusto
CarvalhoMiranda. “Como
avançar da idade, o impac-
to da doença na vida das
pessoaségradativo.Por is-
so é tão importante a ma-
nutenção do peso em ní-
veis adequados, alimenta-
ção saudável, acompanha-
mentomédicoregulareati-
vidade física constante”.

AVANÇOS
Os especialistas relacio-
nam a estatística preocu-
pante também aos diag-
nósticosmais precoces e a
umavançonosserviçosde
saúdena capitalmineira.
“Apesar de estar ainda

distantedo ideal, o acesso
à saúde emBeloHorizon-
teestábemmelhoremre-
lação à época em que a
pesquisaVigitel começou
a ser feita (2007). Os ho-
mens descobrem mais a
doença hoje que antes”,
explica omédico.
O especialista diz, ainda

queamedicinatemmelho-
radonametrópole.“Odiag-
nósticotemsidofeitocom
mais precisão, precoce-
mente”, completa a médi-
caBeatrizRocha.
Ambos dirigentes da

Sbem acreditam que uma
mudança comportamen-
tal, tantomasculina quan-
to feminina, começou.
“Nos últimos dois anos, a
populaçãoparoudeengor-
dare,deformageral, tende
a melhorar a alimentação
eapráticadeatividadesfísi-
cas”, colocaMiranda.
JáBeatrizrelacionaasal-

terações de hábitos ao
usodatecnologia.“Aspes-
soasestãomuitomaisan-
tenadas por questões de
acesso, de mídia, de saú-
de. Isso é importante ago-
ra para tentar evitar as
doenças no futuro”.

DIABETES CRESCE
ENTRE OS HOMENS
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ALÉM DISSO

O leite materno é o alimento mais completo para a
saúde e desenvolvimento infantil, contendo a quanti-
dade certa de anticorpos, vitaminas, proteínas, água,
sais minerais e gorduras necessárias para o bebê. O
consumo logo após o nascimento reduz em 22% a
mortalidade neonatal. A Semana Mundial do Aleita-
mentomaterno foi instituída hámais de 26 anos e, em
2018, acontece entre 1º e 8 de agosto com o tema
“Amamentação é a base da vida”.
A campanha, segundo oMinistério da Saúde, expressa

a ideia de que o aleitamentomaterno garante benefícios
atéa faseadultaebusca conscientizara sociedade, princi-
palmente as mães, sobre a importância desse alimento
e, dessa forma, aumentar os índices de aleitamento no
Brasil. Conforme a Organização Panamericana de Saúde
(Opas), apenas 54% das crianças são amamentadas na
primeira hora de vida na região das Américas.
AOrganizaçãoMundial da Saúdee oMinistério da Saú-

de recomendamoaleitamentomaterno por dois anos ou
mais, sendo exclusivo nos primeiros seis meses de vida.
Os benefícios são múltiplos, como o vínculo mãe-filho
para o desenvolvimento emocional de ambos. Além dis-
so, o leitematerno émuitomais que umalimento, sendo
uma substância capaz de regular beneficamente o siste-
ma imunológico, protegendo contra diarreia, desnutri-
ção, obesidade infantil, diabetes tipo I, alergias e infec-
ções. Ele já está na temperatura ideal, sendo facilmente
digerido, constituindo ométodomais barato e seguro de
alimentação até o sexto mês de vida. Mamar no peito
aindaproporcionaodesenvolvimentodamusculatura da
face, beneficiando a fala e a respiração.

As vantagens também sãomuitas para a mãe, como a
redução do risco de hemorragias, câncer de mama e de
ovário, perda mais rápida de peso e prevenção contra
uma nova gravidez. Amamentar é um processo natural
que estimula ainda a autoestima.
Diante da importância do aleitamento materno, leis

foram criadas para garantir o direito à amamentação.
Em2008, a legislação regulamentou a opção de exten-
são da licença maternidade de 120 para 180 dias, sem
prejuízo salarial, estimulando o aleitamento materno
exclusivo nos primeiros meses de vida. O ato ainda é a
melhor proteção para o bebê. Em junho de 2016, foi
sancionada a Lei Municipal 10.940 para assegurar o
aleitamento materno em locais públicos e privados de
Belo Horizonte, com previsão de multa ao estabeleci-
mento que impedir ou constranger a lactante. Em de-
zembro/16, foi a vez do Estado de Minas Gerais regula-
mentar o direito pela Lei 22.439/2016.
Amamentar é um momento único da maternidade. O

ato transmite à criança segurança, equilíbrio e, por isso,
apresenta incontáveis benefícios para a saúde e bem-es-
tar da mãe e do bebê.

46%

A OMS e oMinistério da

Saúde recomendam o

aleitamentomaterno por

dois anos oumais, sendo

exclusivo nos primeiros

seis meses de vida
O diabetes será um dos principais temas tratados na
33ª edição do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia (Cbem), que acontece em BH, no Expomi-
nas, entre amanhã e 11 de agosto.Segundo a presiden-
te da Sociedade Brasileira de Endocrinologia eMetabo-
logia – Regional Minas Gerais (Sbem-MG), Beatriz Ro-
cha, essa é uma oportunidade para aprofundar as dis-
cussões. “Nosso foco será em formas de diagnóstico e a
subclassificação do tipo 2 do diabetes. Além disso, abor-
daremos asmedicações. Hoje sãomais de 15 disponíveis,
de classes diferentes e efeitos colaterais diversos”, expli-
ca a médica.

Outra temática atual a ser tratada é a transexualidade.
“Teremos palestras abordando o tratamento endocri-
nológico de pessoas transgêneras, um assunto em pau-
ta”, coloca Paulo Augusto Carvalho Miranda, diretor da
Sbem e presidente do Cbem. A expectativa é receber
cerca de 4mil médicos durante os cinco dias da progra-
mação em cursos de qualificação, workshop, conferên-
cias e palestras. Osteoporose, deficiência de testoste-
rona e tumores endócrinos são outros assuntos desta-
cados pelos médicos.

MULTIDISCIPLINAR–“Não temos como tratar a doença somente com remédios.Opacienteprecisa ser umgestor da própria
saúde”, diz a psicólogaPaula Lamego
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Os 12,5milhõesdebrasilei-
ros diagnosticados com o
diabetes e os 14 milhões
pré-diabéticos, de acordo
comoMinistériodaSaúde,
alémdasconsequências fí-
sicas da enfermidade, so-
frem efeitos psicológicos.
Odescontroleglicêmicore-
percute emestresse, irrita-
bilidade e agressividade,
dentreoutras questões.
Mestre em educação em

diabetes, a psicólogaPaula
Lamegoafirmaque as per-
dascausadaspelaenfermi-
dadegeramquadros,inclu-
sive, de depressão. “A reti-
nopatia, doença comum
emdiabéticoseemquepo-

de ocorrer perda da visão,
por exemplo, pode culmi-
narnotérminodeumcasa-
mento,emperdalaboral,fi-
nanceira e até sexual, com
areduçãodeereçõesnoca-
so dos homens”, detalha a
especialista.
A impotência sexual,

no entanto, é a complica-
çãoemquemenosacredi-
tam aqueles que têm a
doença (36%), mostrou
pesquisa recente realiza-
da pela Abril Inteligência
com apoio da AstraZene-
caedoCursoEndodebate.
O problema que mais as-
susta é a cegueira, com
72% das opiniões.

GESTÃO
Apesardeoabalopsicológi-
co gerado pela enfermida-
de ser significativo, Paula
Lamego relata que a busca
porajudaporpartedosho-
mens é ínfima.
“Eles procurampor indi-

cação médica, do endocri-
nologista, não por conta
própriaoudafamília.Omé-
dicoprecisaqueopaciente
trabalheessasquestõespa-
raqueocontroleglicêmico
não dependa somente da
medicação”, coloca.
Para convocar os doen-

tesaparticiparemdotrata-
mentopsicológicoeenten-
der o quanto as alterações

de glicemia interferem no
humor,porexemplo,apsi-
cóloga está envolvida em
umprojeto chamadoEsta-
çõesda Saúde.
O programa, com foco

educacional, é promovido
gratuitamente pela clínica
Diabetes Saúde, localizada
noBarreiro,ondePaulaLa-
megoprestaatendimento.
“Não temos como tratar

a doença somente com re-
médios.Opacienteprecisa
ser um gestor da própria
saúde, entender as nuan-
ces do tratamento. Temos
palestras, atividades físi-
cas, nutrição, dentre ou-
tros”, explica.

Ocontrole dodiabetes, que é

umadoença crônica, envolve

não só restrições alimentares e

atividade física regular

Tratamento psicológico é importante para controle glicêmico
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