
Feliz Natal e um ótimo 2013

A família ANAD deseja a todos um

IDF - “Centre of Education”



2 | A N A D  I n f o r m a  | NOV-DEZ | 2012

EDITORIAL

Um Desejo de Natal
Papai Noel neste Natal eu desejo que a “Paz e a  Harmonia” encontrem  

moradia em todos os corações.

Que a Esperança seja um sentimento constante em cada ser que habita este planeta.

Desejo que o Amor e a Amizade prevaleçam acima de todas as coisas materiais.

Que as Tristezas ou Mágoas, sejam banidas dos corações, dando lugar  
apenas ao Carinho.

Que a “Dor do Amor”, encontre o remédio em outro Amor.

Que a “Dor Física”, seja amenizada e que Deus esteja ao lado de todos,  
dando muita força, fé e  resignação.

Que a Solidão seja extinta, e no seu lugar se instale a Amizade Verdadeira,  
e o Companheirismo.

Que as pessoas procurem olhar mais a sua “Volta”, e não tanto para “Si” mesmas.

Que a Humildade e o Respeito residam na Alma e no Coração de todos.  
“Que saibamos Amar e  Respeitar o Próximo como a nós mesmos”.

Desejo também que meu pedido se realize não só neste Natal, mas em todos  
os dias de nossas vidas!

Natal é a presença de Jesus em nossos corações, não só representa a fé, mas a vida, 

O nascimento do Filho de Deus!

A consciência de família, amor, paz, felicidade!

Que o sentido do Natal esteja sempre presente em nosso dia a dia e que a  
esperança seja um objetivo concretizado...

Que a luz do Menino Jesus percorra cada lar trazendo alegrias aos nossos corações.

Que a Fraternidade Universal seja nossa meta e que haja somente amor em  
hmeio a tempos difíceis, assim encontraremos a Paz tão almejada!

O Natal do Amor é a Fé e Esperança renascida nos olhos de uma criança!

Autor: Desconhecido

Feliz Natal!

Queridos amigos, desejamos a vocês que o Natal seja de muitas alegrias junto a seus 
familiares e amigos.

E que o Ano Novo traga novas alegrias, com muita saúde e paz.

Abraço a todos,

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho 
Presidente
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Realizada no Colégio Madre Cabrini em São Paulo

DIA MUNDIAL 
DO DIABETES

CAMPANHA NACIONAL 
GRATUITA DE DETECÇÃO, 

ORIENTAÇÃO, EDUCAÇÃO E 
PREVENÇÃO DO DIABETES
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Os testes de glicemia  
foram feitos com o  
aparelho Accu-chek Performa  
da Roche Diagnóstica 
patrocinadora da Campanha.

Como sempre a Campanha se revestiu de  
grande sucesso. Recebemos 7896 pessoas, dentre 
as quais 50% já conheciam ter Diabetes e do 
restante 25% apresentaram resultados alterados.

Os já portadores com resultados suspeitos 
receberam orientações e foram encaminhados 
para avaliação das complicações do Diabetes.

Este conjunto de atendimentos, todos no 
mesmo local e na mesma data, economiza aos 
pacientes, praticamente um ano de andanças  
em hospitais. Daí vem o título:

A intenção da Campanha 
não é falar de doenças e sim 

de tratamento, prevenção, 
educação e melhor qualidade 
de vida para todos. É o que a 
Anad, com o apoio da Roche 
e de todos os seus parceiros 

ofereceu nesse dia de cidadania 
e trabalho social.

Um ANO em um DIA



6 | A N A D  I n f o r m a  | NOV-DEZ | 2012

Coordenadoras  
da Glicemia, 
Enfermeiras:
Kelly Rodrigues,
Jacqueline Aguiar  
e Magda Tiemi

Exames de Glicemia Capilar

Com os alunos da Biomedicina da UNIP, sob a coordenação da Profa. Sandra 
Penteado, realizamos os exames de glicemia para todos os participantes da 
Campanha, co`m os glicosímetros e fitas da Roche.

Quem já era portador de Diabetes e aqueles 
que apresentaram resultados alterados 
receberam etiquetas para fazer todas as 
avaliações das complicações do Diabetes.

DIA 
MUNDIAL 

DO  
DIABETES

Equipe de alunos de Biomedicina da UNIP.
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1o Diagnóstico

Os acadêmicos 
de medicina 
da Faculdade 
de Medicina do 
ABC, alunos do 
Dr. Fadlo, que 
integram a Liga 
de Diabetes, realizaram um rastreamento 
de pessoas que diziam não ter diabetes e 
que, no entanto, apresentaram um resultado 
de glicemia maior que 200mg/dl. Todos 
foram encaminhados para verificação das 
possibilidades de complicação já na época 
do 1º diagnóstico. Foram 47 diagnosticados

Mesa de Orientação

Aqueles que informaram ter diabetes ou os que 
apresentaram resultados alterados  
foram encaminhados à orientação dos 
médicos e profissionais de saúde voluntários. 
Nossos agradecimentos e homenagem a eles. 
A coordenadora deste setor foi a Enfa. Magda 
Tiemi Yamamoto.
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Escoteiros

O controle das filas, a organização do fluxo, o suporte às equipes de 
prevenção das complicações e o acompanhamento dos pacientes 
esteve a cargo da União dos Escoteiros do Brasil Região de 
São Paulo e proporcionou à Campanha uma ordem e uma 
segurança que é um dos maiores sucessos do evento. Nossos 
agradecimentos ao Sr. Antônio Lívio Jorge, diretor presidente 

da União dos 
Escoteiros do Brasil 
Região de São Paulo, 
que organizou e coordenou o 
trabalho dos escoteiros.

Ambulância

Como sempre tivemos o 
apoio das ambulâncias da 

Beneficência Portuguesa de São 
Paulo, da Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo, da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo com os Hospitais 

Candido Fontoura, Perola 
Byington e Ama-Sé.

Polícia Militar

O 12º batalhão da 
policia Militar fez 

o patrulhamento e 
proteção durante todo 

o dia da Campanha. 
Nossos agradecimentos à 

corporação e o Ten. Cel. 
Maurci Acrani.

DIA 
MUNDIAL 

DO  
DIABETES
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Exposição de Produtos e Alimentos para Portadores de Diabetes

Neste espaço o público teve a oportunidade de conhecer os produtos específicos para o controle 
e tratamento da Diabetes Mellitus e degustar os alimentos apropriados à sua dieta, além de 
demonstrações, sorteios e brindes.

Stand da ANAD com todos os produtos que tem 
SELO qualidade e confiança ANAD

DiattBD 

Bayer

Dorina Nowill Finn

DIA 
MUNDIAL 

DO  
DIABETES
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Juxx

Nipromed

Hemocat

Exposição de Produtos e Alimentos para Portadores de Diabetes

Lowçucar

La Pastina 

Germed

Flormel

DIA 
MUNDIAL 

DO  
DIABETES
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Tivva

Sanofi

Novo Nordisk

Village

Phytos

Suavipan

Roche
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 •Total de pacientes 
atendidos: 895 dos quais 
779 com resultados 
normais

 •Encaminhados  
para avaliação de  
catarata: 85

 •Encaminhados  
para laser: 43

 •Retinopatia Diabética  
leve: 37

 •Retinopatia Diabética 
moderada: 23

 •Cegos com Retinopatia 
irreversível: 08

Catarata
Foram realizados 85 exames

 •82 foram encaminhados 
para o Instituto Suel 
Abujamra para cirurgia de 
Catarata

 •03 foram encaminhados 
para o Instituto Suel 
Abujamra para check up  
de glaucoma.

Realizada pelo Instituto da Visão/ UNIFESP e Instituto Suel Abujamra sob a coordenação dos 
Drs. Paulo Henrique Morales e Suel Abujamra. Foram realizados exames de fundo de olho e 
catarata.

AVALIAÇÃO 
DOS OLHOS
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AVALIAÇÃO 
BUCAL

O DOANAD – Departamento de Odontologia da ANAD, com a colaboração dos voluntários da FMU 
coordenados pela Profª. Elaine Escobar e os coordenadores da Anad foram Dr. Alexandre Fraige e 
Dra. Maria Socorro de Oliveira Sousa. Realizaram avaliações bucais nos pacientes já portadores de 
Diabetes ou que apresentaram resultados suspeitos, com os seguintes resultados:

 • 708 pacientes atendidos
 • 60% masculinos
 • 40% femininos
 • 70% apresentavam idade média  
de 61 à 80 anos

 • 30% apresentavam idade média  
de 41 à 60 anos

 • 76% informaram o CD que é  
portador de DM

 • 34% Não foram tratados pelo CD após 
o mesmo ser informado da patologia 
do paciente

 • 80 % dos pacientes que FORAM 
tratados, receberam informações 
quanto aos cuidados especiais no trat. 
dentário. em diabetes

 • 2,7 vezes ao dia é o número médio de 
escovações de dente da população atendida

 • 40% não utilizam fio dental
 • 40% apresentavam sangramento gengival
 • 35 % apresentavam inflamação gengival
 • 60% apresentavam presença de placa bacteriana não calcificada
 • 20% apresentavam halitose
 • 10% apresentavam diminuição de fluxo salivar
 • 10% apresentavam queilite angular
 • 5% apresentavam hiperplasia gengival
 • 10% apresentavam presença de raízes residuais / restos dentários.

 
Tivemos o apoio da Colgate que forneceu pasta de dente para todos 
os participantes e da Johnsons&Johnson Oral Care que nos enviou 
antisséptico bucal para todos que realizaram os exames bucais.
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ATIVIDADE 
FÍSICA

TESTE DE 
COLESTEROL

646 pessoas atendidas:
HOMENS MULHERES
362 284 

Sendo:
296 Ativos 
205 Insuficiente 
143 Sedentários

Nathália Barros M. dos 
Santos, da Escola de 
Farmácia da USP, coordenou 
os alunos na realização de 
804 testes de colesterol. Os 
exames foram realizados 
com o aparelho Accutrend 
GC da Roche, a quem 
agradecemos da pessoa de 
sua gerente Lorice Scalise.

Obtivemos 354 resultados 
alterados (maior que  
200 mg/dl).

As prof as Teresa Bartholomeu e Cláudia Forjaz, com sua equipe de 14 alunos de graduação e 
pós-graduação do Laboratório de Hemodinâmica da Atividade Motora, da Escola de Educação 
Física e Esporte da USP, realizaram avaliações e recomendações de atividade física para os 
participantes da Campanha, onde obtivemos os seguintes resultados:

O projeto “Exercício e Coração” realizou com a popu-
lação um trabalho de sensibilização em relação à im-
portancia da atividade física e o controle da diabetes. 

1. Prenchimento de breve questionário 
2. 5 minutos de exercício de alongamento em pé
3. 37 palestras educativas sobre importância da 

atividade física no controle da diabetes
4. 3 minutos de exercícios localizados, sentados, 

utilizando garrafas pet com água como halteres.
5. 3 minutos de exercícios de relaxamento
6. Entrega de folheto educativo
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Foram realizadas avaliações 
quanto à presença de sinais e 
sintomas da neuropatia diabética 
periférica e risco de quedas com 
os seguintes instrumentos:

 • questionário de Michigan 
Neuropathy Screening 
Instrument

 • avaliação da 
sensibilidade tátil 
(monofilamento de 10g)

 • avaliação da 
sensibilidade vibratória 
(128Hz)

 • risco de quedas  
(teste do alcance 
funcional)

- Total de pacientes  
atendidos: 601

- 47% Feminino e 53% 
Masculinos

- Tempo diagnosticado  
– média: 09 anos

- Sintomas de neuropatia  
periférica: 49%

- Diminuição da sensibilidade 
tátil: 35%

- Diminuição da sensibilidade 
vibratória: 24%

- Risco de queda 13 vezes 
 maior: 29%

Todos os pacientes foram 
orientados quanto aos cuidados 
ecológicos* para diminuir risco de 
quedas, e também foram orientados 
e receberam um folder explicativo 
para exercícios para os pés.

O departamento de fisioterapia da ANAD, coordenado pelas fisioterapeutas Cristina 
Sartor, Nathalie Ferrari, Jéssica Tiscar e colaboradores realizou avaliação nos pacientes da 
Campanha, apresentando os seguintes resultados:

AVALIAÇÃO 
FISIOTERAPEUTICA

*Cuidados ecológicos dizem 
respeito ao ambiente em que o 
paciente vive. Por exemplo, os 
cuidados com a casa para evitar 
risco de quedas:

 • retirar tapetes, especialmente os 
escorregadios,

 • deixar objetos que utilizam sempre 
em locais de fácil acesso para não 
precisar subir em locais altos,

 •  quando levantar à noite, acender 
uma luz,

 • instalar barras nos banheiros para 
facilitar a locomoção e garantir 
estabilidade,
 • tomar banho sentado caso o 
paciente tenha muita falta de 
equilíbrio,
 • retirar móveis do caminho para 
evitar esbarrões,
 • instalar rampas de acesso se 
possível, para evitar escadas,
 • se a casa for sobrado, mudar o 
quarto do idoso para o andar 
térreo.
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Com patrocínio Alere foram realizadas 722 as avaliações de Hemoglobina Glicada (A1C) 
através do sistema multianálise (teste na ponta do dedo), por afinidade por boronato.

Os resultados alterados, maior 
que 7%, foram em número de 
403. 

 

HEMOGLOBINA  
GLICADA - A1c

Também realizamos exames 
de A1c com nosso aparelho 
cedido pela MSD com o 
biomédico Ulisses Pires de 
Oliveira. Foram 52 exames 
com o resultado maior que 7% 
para 29 pessoas.

AVALIAÇÃO 
DOS PÉS 

Sob a coordenação da UNIFESP, pela Enfa. Gabriela Cavicchioli e também as Enfas. Kinué Yogi e 
Monica Moreira Marques Parreira foram realizadas avaliações nos pés dos portadores de diabetes 
e também naqueles que apresentaram resultados alterados nos testes de glicemia capilar. Os 
resultados foram os seguintes:

 • Risco 0: 583 (sem neuropatia)
 • Risco 1: 67 (com neuropatia)
 • Risco 2: 6 (com neuropatia)
 • Risco 3: 0 (com neuropatia)

Os encaminhamentos foram feitos para
 • ANAD – Associação Nacional de 
Assistência ao Diabético
 • CAENF – Centro de atendimento de 
enfermagem
 • LESF – Lar Escola São Francisco
 • UBS – Unidade Básica de Saúde

Todos participaram da oficina de 
educação.

Neste ano contamos com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Vascular (SBCV), com o Dr. Guilherme 
Yasbek presente para orientação e 
diagnóstico.
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Contamos com o apoio do INCOR e da Sociedade 
Brasileira de Hipertensão Arterial que nos 
cederam os aparelhos para aferição de Pressão 
Arterial pelo método oscilométrico. Nossos 
agradecimentos à Dra. Maria Cláudia Yregoin 
(SBHA), ao Dr. Luiz Ap. Bortolatto, a Profª Grazia 
Maria Guerra que coordenou os alunos.

Foram realizados 807 aferições de Pressão Arterial sendo que 336 pacientes obtiveram 
o resultado 13x8 mmHg ou mais. Todas as pessoas foram orientadas para a prática 
de Atividade Física regular, uso correto de medicação, dieta adequada e adesão às 
orientações médicas.

PRESSÃO 
ARTERIAL

Nossos agradecimentos à Lorice Scaline da 
Roche que nos cedeu as tiras.

Foram encontrados 354 resultados positivos 
para proteinúria correspondendo à 55% dos 
pacientes. A proteinúria indica a presença de 
Doença Renal Crônica e risco de evolução 
acelerada de Doença Cardiovascular e por 
isto deve ser tratada. Todas as pessoas com 
proteinúria foram orientadas para avaliação 
médica especializada.

AVALIAÇÃO
RENAL

Com o apoio da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade de Nefrologia do Estado de São 
Paulo e com alunos da Biomedicina da UNIP, sob a coordenação das Dras. Altair Oliveira de Lima e 
Gianna Mastroianni Kirsztajn (Nefrologistas), foram realizados 638 análises de urina I (proteinúria), 
para a avaliação de doença renal crônica). 
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Foram 59 atendimentos, 
todos medicados e com 
prescrição para tratamento.
Queixas: Tontura, parestesia, 
sudorese, cefaleia, náusea, 
poliúria, sede polidipsia, 
hiperglicemia, hipoglicemia 
mal estar, fraqueza, cansaço, 
boca amarga, pressão alta/
baixa. Todos medicados e 
com prescrição – não houve 
necessidade de remoção para 
Hospital.

EMERGÊNCIA

NUTRIÇÃO

Resultados
IMC (Estado 
Nutricional)

 • Eutrofia: 209
 • Subnutrido: 34
 • Sobrepeso: 284
 • Obesidade: 137

Risco de Doença 
Cardiovascular 
(Relação Cintura 
Quadril)

 • Sem risco: 149
 • Alto risco: 515

Sob a coordenação das nutricionistas do Departamento de Nutrição da ANAD, Aline V. Barbosa, 
Mirela Bini, Marlene Valença e Neide Francisco e com a colaboração das Faculdades de nutrição da 
UNIP, São Camilo e FMU. Foram realizadas 664 avaliações, sendo 345 para o sexo masculino e 319 
para o sexo feminino. Foram realizados: avaliação de peso e altura para cálculo do IMC (índice de 
massa corpórea) e valores de circunferência cintura, quadril e abdomen para verificação de risco 
cardiovascular. Todos os pacientes com resultados alterados receberam orientação específica.

A fim de atender os pacientes e como forma de diminuir os encaminhamentos aos hospitais, os 
médicos da clínica de Endocrinologia do Dr. Fadlo e da Anad se encarregaram dos atendimentos 
de emergência. 
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AVALIAÇÃO 
GENÉTICA 

AVALIAÇÃO 
GENÉTICA 

Sob a coordenação do prof. Horácio Bernardo Rosário, alunos da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie de (Biologia e Nutrição) atenderam a 114 famílias, com 226 
portadores de Diabetes, sendo 62 Homens e 52 Mulheres, realizando o aconselhamento 
genético preventivo do Diabetes Mellitus.

AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

Uma equipe de 5 psicólogos coordenados pela psicóloga Camila Valério do Departamento 
de Psicologia da ANAD (Psicoanad) realizou atendimentos aos participantes da Campanha, 
obtendo os seguintes resultados:

 • Indicação da equipe 
multiprofissional:  
13 participantes

 • Procura espontânea:  
15 participantes

 • Atendimento total:  
28 participantes

Queixa do paciente
 • Depressão: 05

 • Não aceitação do 
Diagnóstico: 06

 • Isolamento Social: 03

 • Stress: 02

 • Queixa relacionada à 
sexualidade: 01

 • Ansiedade: 03

 • Queixa relacionada ao 
adoecimento: 03

 • Busca de orientação  
geral: 04

Foram dadas orientações
como o tipo de herança
genética Autossonica
Recessiva, assim sendo essa
herança ocorre igualmente
em homens e mulheres e pais
normais portadores do gene
do Diabetes (Dd) que tinham
25% de probabilidade de ter
filho(a) com DMT2.
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A FENAD organiza no Brasil uma das maiores campanhas do 
mundo, tendo em vista a abrangência e os resultados obtidos.

As ações são, desde exames de glicemia capilar, até avaliação das 
complicações, educação, divulgação, conscientização, atividades 
esportivas e sociais e mobilização de autoridades, imprensa e 
população, com a previsão de atingir diretamente mais de 1 
milhão de pessoas e indiretamente a um número incalculável.

Tivemos a adesão de 23 Estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 
Resultados na próxima edição.

Visitas

Dra. Marcia Massironi veio 
representando o Prefeito Gilberto Kasab 
e o Secretario Municipal de Saúde Dr. 
Januário Montone. 

Ana e Dinho não 
poderiam faltar 
e lá estavam 
para alegrar a 
todos

DIA 
MUNDIAL 

DO  
DIABETES

15ª Campanha pelo Dia Mundial do Diabetes no Brasil

Na foto também o Sr. Sérgio Noschang 
que sempre prestigia os trabalhos da 
ANAD
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Palestras

Palestras educativas

Durante todo o dia ocorreram no teatro palestras educativas. Neste ano foram:

Nossos agradecimentos a todos os 
profissionais e funcionários da ANAD 
que trabalharam na preparação desta 
Campanha e em sua realização. A 
todos os profissionais de todas as

equipes de atendimento e da 
mesa de orientação pela carinhosa 
doação de seu tempo e de seu 
conhecimento. Nunca é demais 

lembrar que:

Também recebam nossos 
agradecimentos:

 • Alere 
 • APCD;
 • Bayer
 • BD

 • Colégio Madre Cabrini na pessoa 
da Irmã Norberta;

 • Colgate
 • CPTM
 • Corpo Médico da Clínica de 
Endocrinologia Prof. Dr. Fadlo 
Fraige Filho;

 • Escoteiros através do Sr. Lívio 
Jorge;

 • Germed
 • Hospital Beneficência Portuguesa 
de São Paulo;

 • Hotma;
 • HYPERMARCAS - Finn
 • INCOR
 • Instituto Suel Abumjanra
 • Instituto Visão;
 • Johnson & Johnson Oral Care
 • JR2;
 • Liga de Diabetes da FMABC;
 • Metrô
 • Ministério da Saúde
 • Novo Nordisk
 • Nipromed
 • Palestrantes;

 • Policia Militar do Estado de São 
Paulo;

 • Roche Diagnóstica 
 • Secretaria Estadual de Saúde de 
São Paulo;

 • Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo;

 • Secretaria Municipal de Educação;
 • SBHA (Sociedade Brasileira de 
Hipertensão Arterial

 • SBN (Sociedade Brasileira de 
Nefrologia)

 • SONESP (Sociedade de Nefrologia 
do Estado de São Paulo)

 • SBCV (Sociedade Brasileira de 
Cirúrgia Vascular)

 • As faculdades: UNIP, UNINOVE, 
FMU, FMABC, UNIFESP, Mackenzie, 
São Camilo e GANEP, UMG, 
Escola de Educação Física da 
USP, Farmácia da USP, FMABC, 
Biomecânica da Usp e Mario 
Schenberg.

 • Todos os expositores 
 • E a todos que de alguma forma 
participaram..

Nada somos e nada  

conseguimos sozinhos. Só é 

possível realizar a cada ano 

uma magnífica campanha 

porque temos quem nos ajude.

DIA 
MUNDIAL 

DO  
DIABETES

Palestras Palestrantes

Problemas bucais em Diabetes Dr. Alexandre Fraige

Conheça mais e viva melhor Dr. Orsine Valente

Orientação alimentar Nutr. Mirela Bini Egli

Conheça mais e viva melhor Dra. Maria Fernanda Cambrêa

Orientação alimentar Nutr. Erica Lopes

Automonitorização Enfa. Magda Tiemi

Aspectos emocionais do Paciente 
com Diabetes

Psic. Camila Valério

Pé Diabético Equipe Profa. Mônica Gamba
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Patrocinadores

Neste ano de 2012, tivemos vários patrocinadores para a realização da  
Campanha do Dia Mundial do Diabetes. A eles nossos agradecimentos...
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E o Brasil se vestiu de AZUL pelo Diabetes
A FENAD atendeu a convocação da IDF e contatou todos os seus associados, todos os 
laboratórios farmacêuticos, as indústrias parceiras, as Associações, as Secretarias de Saúde, os 
deputados, os vereadores, o Prefeito e o Governador de São Paulo, todos seus profissionais e 
funcionários, e convidou a que cada um iluminasse de azul sua casa ou, seu local de trabalho e 
incentivasse outras pessoas para o mesmo fim. 

E a resposta foi um sucesso. Conheça abaixo alguns locais.

Estados que aderiram: Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pará, Paraná, Bahia, Pernambuco.

Dique do Tororó - BA

Obelisco 
SMS  

São Paulo

Sede da ANAD ANAD SP

Elevador 
Lacerda - BA

Capela Nossa Senhora  
das Dores

Teatro Feevale 
RS

Igreja de Sra. 
Santa’Ana 

Santana do 
Serido – RN

Ponte  
Estaiada  

SMS  
São Paulo

Assembleia Legislativa 
de São Paulo

Igreja 
Matriz de 

Alegre  ES

Faculdade 
Anhanguera

DIA 
MUNDIAL 

DO  
DIABETES
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 Recomendação do Departamento de Educação da ANAD - DEANAD

Coordenação: Profª. Educ. Lilian Fanny de Castilho 
Colaboradores: Pedagoga Maria Salete B. Lima e Pedagoga Claudete Gioielli

LEMBRETE EDUCATIVO

De que modo o fato de eu 
estar acima do peso afeta 
minha capacidade de obter 
níveis glicêmicos normais?

O excesso de peso provoca 
resistência à insulina. Isto 
significa que qualquer insulina 
que seu organismo possa 
produzir (ou que você injete) 
terá grande dificuldade para 
diminuir a glicemia, o que 
dificulta o controle. Além disso, 
o excesso de peso pode elevar 
a pressão arterial, deixando-o 
propenso à doença renal e 
derrame. Esta situação pode 
também estar associada a altos 
níveis de gordura no sangue, o 
que o torna suscetível ao 
endurecimento das artérias. 
Com a redução do peso, haverá 
melhora dos níveis glicêmicos 
e da saúde.

Aos setenta e dois anos de 
idade, por que eu deveria me 
preocupar com o controle 
glicêmico?

A idade não é razão para ignorar 
o controle do diabetes. Você 
pode viver até os noventa ou cem 
anos de idade, tempo suficiente 
para que as complicações 
diabéticas se desenvolvam. 
Quanto melhor for seu controle 
glicêmico, menor seu risco de 
desenvolvê-las.

As pessoas estão diminuindo 
o risco de ter complicações 
diabéticas através dos cuidados 
intensivos com o diabetes. 
É fato que elas têm mais 
hipoglicemia, um fator mais 
arriscado para umas do que 
para outras. 

Os cardíacos e pessoas que 
não sentem os sinais ao 
desenvolverem hipoglicemia 
(tremor, suor ou aceleração 
do batimento cardíaco, 
por exemplo) precisam 
ser cuidadosas. O controle 
glicêmico rígido não é para 
qualquer um (e até pode 
ser perigoso para alguns). 
Determine quais seriam os 
níveis glicêmicos certos para 
seu caso junto à equipe médica.

Qual é o número mínimo de 
testes glicêmicos diários a 
ser realizados para manter 
os níveis dentro dos limites 
esperados?

A resposta depende do tipo 
de diabetes que você tem. A 
maioria dos diabéticos de tipo 
1 e os de tipo 2 que requerem 
insulina devem testar a glicemia 
quatro vezes por dia (antes 
de cada refeição e na hora 
de dormir) para que possam 
ajustar a dose de insulina 
que precede as refeições. Os 
diabéticos do tipo 2 talvez só 
precisem testar antes do café da 
manhã todos os dias.

Ocasionalmente, tanto os 
que têm DTM1 como DMT2 
deveriam testar a glicemia duas 
a três horas após uma refeição 
para ver se está muito alta, ou 
no meio da noite para ver se 
está muito baixa. Se for o caso, 
a quantidade de alimento, 
exercício ou medicação 
precisa sofrer ajustes. Todos 
os diabéticos deveriam testar a 
glicemia sempre que acharem 
que ela pode estar muito alta 
ou muito baixa. Os sintomas 
de hipo ou hiperglicemia 
podem ser semelhantes 
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ou o que sentem pode ter 
nenhuma ligação com os níveis 
glicêmicos!

A glicemia será afetada se 
o estômago esvaziar-se 
lentamente?

Sim. Se levar muitas horas 
para que o estômago se 
esvazie e para que os 
alimentos sejam absorvidos 
após a refeição, há risco de 
que os níveis glicêmicos 
abaixem demais quando você 
toma a insulina 45 minutos 
antes de comer. A insulina 
atingirá o auge antes que o 
alimento seja absorvido e você 
pode sofrer uma hiperglicemia 
muitas horas depois, quando 
o estômago finalmente se 
esvaziar. A causa comum da 
digestão mais lenta em pessoas 
que têm diabetes há muitos 
anos é o dano sofrido pelos 
nervos envolvidos na atividade 
muscular do estômago.

Esta condição chama-se 
gastroparesia. O esvaziamento 
imprevisível do estômago 
dificulta atingir o nível 
normal de açúcar no sangue. 
Existem vários medicamentos 
disponíveis que regulam os 
movimentos estomacais e você 

deve discutir com sua equipe 
médica sobre a necessidade de 
usá-los.

A dor que sinto nos pés 
está ligada a altos níveis 
glicêmicos? 

Provavelmente, em especial 
se estes altos níveis o 
acompanham há muitos anos 
e a dor dura há vários meses. 
Os nervos funcionam melhor 
quando cercados por glicemia 
normal ao invés de alta.

Discuta as dores que sente com 
sua equipe médica. Algumas 
pessoas sentem que a dor 
nos pés e pernas diminui 
quando a glicemia é mantida 
próxima da normal. Outros 
sentem dor até pelo toque dos 
lençóis nos pés. Se este for 
seu caso, você deve colocar 
um arco no pé da cama para 
impedir que o lençol encoste 
nos pés, proporcionando-
lhe alívio até que os níveis 
glicêmicos abaixem. Se o 
problema não desaparecer 
com o melhor controle 
glicêmico, o uso de uma 
pomada de capsaicina (pimenta 

comprida) na pele afetada 
pode ajudar. Dispõe-se de 
outras terapias (especialmente 
medicamentosa), portanto é 
necessário discutir as diversas 
opções com a equipe médica.

Quais são os sintomas de 
hiperglicemia? 

Os sintomas de hiperglicemia 
podem variar de uma pessoa 
para outra ou mesmo na 
mesma pessoa de um dia para 
o outro. Mas, de modo geral, a 
pessoa

1. Sentirá mais fome ou sede 
do que o usual

2. Terá que urinar com mais 
frequência

3. Terá que levantar-se várias 
vezes durante a noite para 
ir ao banheiro

4. Ficará muito cansada, 
sonolenta ou sem energia

5. Ficará incapaz de enxergar 
claramente ou verá 
“auréolas” quando olhar 
para uma luz

Se você tiver qualquer dos 
sintomas acima, pegue 
seu medidor de glicemia e 
verifique imediatamente. Não 
trate estes sintomas com mais 
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insulina, a não ser que tenha 
certeza que são devidos aos 
altos níveis glicêmicos. Há 
outras condições que causam 
sintomas semelhantes.

Que tipo de dano a 
hierglicemia causa ao meu 
organismo?

Com o passar do tempo, a 
hiperglicemia pode prejudicar 
tanto as artérias quanto os 
nervos, resultando num pobre 
fluxo sanguíneo para mãos e 
pés, além de pernas, braços e 
órgãos vitais. Pouco fluxo de 
sangue para estas áreas aumenta 
o risco de infecções, problemas 
cardíacos, derrame, cegueira, 
amputações de pé ou perna e 
doença renal. Além disso, você 
pode perder a sensação nos pés 
ou sentir dor crescente, assim 
como nas pernas. Sem que 
perceba, os pés podem sofrer 
danos a partir de ferimentos 
leves. Finalmente, veias e nervos 
danificados podem levar a 
problemas sexuais de difícil 
tratamento. Por todas estas 
razões, você deve fazer grandes 
esforços para evitar altos níveis 
glicêmicos no organismo.

Por que minha hemoglobina 
glicada está alta quando a 
média glicêmica está dentro 
dos limites esperados? 

Sua média glicêmica 
provavelmente baseia-se nos 
níveis medidos antes das 
refeições. Pode ser que ela esteja 
se elevando além do esperado 
depois de comer porque 
você pode não estar tomando 
insulina suficiente ou com a 
antecedência necessária. Teste 
a glicemia duas horas depois 
do café da manhã, almoço e 
jantar durante vários dias (além 
dos testes feitos antes destas 
refeições) para verificar se 
esta é a razão para sua elevada 
hemoglobina glicada. 

Uma glicemia superior a 
200mg/dl duas horas após a 
refeição, é alta demais. Além 
disso, é possível que sua 
glicemia esteja alta durante a 
noite, enquanto dorme. Para 
saber, coloque o despertador 
para as quatro horas da 
madrugada, por exemplo, 
diversas vezes durante a 
semana e verifique o nível 
glicêmico. Neste horário, uma 
glicemia superior a 150 mg/dl é 
muito alta. Continue a verificar 

sua glicemia duas horas 
depois de comer e no meio da 
noite uma vez por mês para 
certificar-se de que não está 
tendo hiperglicemia inesperada 
nestas horas.

Como posso avaliar meu 
controle glicêmico quando 
o médico só faz um teste de 
hemoglobina A1c a cada seis 
meses? 

      

Você pode usar os resultados 
de sua auto-monitoração 
da glicemia para prever a 
hemoglobina A1c (HbA1c). 
Vejamos como. Faça a média 
de todos os resultados de seus 
testes glicêmicos semanais. 
Encontre sua média na tabela 
abaixo. Leia o número da 
HbA1c correspondente. Isto 
lhe dará uma idéia de seus 
limites de HbA1c, antes que 
seu médico a mensure. Seus 
limites glicêmicos podem ser 
um pouco diferentes se os 
limites normais da HbA1c do 
laboratório forem diferentes 
do seu. Nossos limites normais 
de HbA1c são 4.5 – 6.5%. 
Descubra quais são os do 
laboratório e use-os para 
rever esta tabela. Se você tiver 
diabetes tipo 1, faça um teste 
de HbA1c a cada três meses.
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Média Glicêmica 
(MG/dl) 

HbA1c Prevista

<100 <6.5
100 – 120 6.5 – 7.0
120 – 140 7.0 – 7.5
140 – 160 7.5 – 8.0
160 – 180 8.0 – 8.5
>180 >8.5

Por que minha glicemia fica 
alta antes de jantar se eu 
uso insulina regular antes de 
cada refeição e NPH à noite?

Doses médias de insulina 
regular duram apenas de 
quatro a seis horas. Com o 
tempo entre o almoço e jantar 
às vezes é de seis ou sete horas, 
não é de surpreender que 
a insulina do almoço esteja 
perdendo seu efeito antes do 
jantar.

O regime insulínico ideal é 
flexível para permitir qualquer 
mudança que surja no esquema 
cotidiano. Você deve ser 
capaz de fazer ajustes que 
corrijam oscilações incomuns 
de glicemia, causadas por 
motivos conhecidos ou não. O 
regime que descreve é muito 
popular, mas muita gente 
acha que a ausência de uma 
insulina de ação intermediária 
ou longa durante o dia limita 
a flexibilidade que poderiam 
ter. Como pode ver, seu regime 

não está lidando com elevação 
glicêmica que ocorre antes do 
jantar. Converse com a equipe 
médica sobre este padrão, de 
modo que eles possam lhe 
sugerir maneiras de preveni-lo.

Fonte: 10 Dicas para melhorar  
sua glicemia - ADA

TIRÓIDE - Glândula “escudo”

Possível através do milagre da 
tecnologia, esta curiosa imagem 
correspondente ao interior de 
uma importante glândula do 
nosso corpo, a tiróide. Localiza-
se na parte anterior do pescoço, 
logo abaixo da região, nos 
homens, vulgarmente designada 
pomo de Adão. Nesta imagem 
microscópica em azul e roxo, 
podemos ver seus folículos 
unidos por tecido conjutivo em 
castanho.

O folículo consiste numa 
camada de células designadas 
epiteliais em azul. As células 
produzem os hormônios da 
tiróide tri-iodotironina (T3) e 
tiroxina (T4), que possibilitam a 
utilização adequada da energia 
do nosso corpo. Vista não tão 
de perto, a tiróide tem uma 
forma comparada a de um 
escudo ou de uma borboleta. 
Os hormônios que esta glândula 
produz têm efeitos variados 
na química do organismo. É 
possível encontrar diferentes 
alterações na tiróide. O excesso 
de hormônios produzidos 
conduz ao hipertiroidismo, e a 
falta deles, ao hipotiroidismo, 
principais distúrbios aos quais é 
preciso estar atento.

Hormônios

Os hormônios da tiróide 
regulam o metabolismo: o 
peso, a frequência de utilização 
da energia e a frequência 
cardíaca. Os problemas 
desta glândula podem estar 
mais presentes nas pessoas 
com diabetes do tipo 1. A 
tiróide deve funcionar em 
boas condições para garantir 
o equilíbrio do organismo. 
Intervém em órgãos como 
coração, cérebro, fígado 
e rins e tem uma função 
reguladora no crescimento e 
desenvolvimento das crianças 
e adolescentes, nos ciclos 
menstruais, na fertilidade, na 
memória, na concentração e no 
controle das emoções.

15-25

É o peso em gramas da tiróide 
no caso dos adultos. A tiróide 
é considerada uma das maiores 
glândulas do corpo humano, 
embora seja relativamente 
pequena comparada a outros 
órgãos do corpo.

Fonte: Revista APDP, nº 63/2012
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 Pensando sempre em você e na melhoria da sua qualidade de vida! PSICOANAD

Anorexia nervosa é um trans-
torno alimentar resultado 
da preocupação exagerada 
com o peso corporal, que 
pode provocar problemas 
psiquiátricos graves. A pes-
soa se olha no espelho e, 
embora extremamente ma-
gra, se vê obesa. Apesar das 
pessoas em volta notarem 
que o paciente está abaixo 
do peso, que está magro ou 
muito magro, o paciente in-
siste em negar, e continua a 
querer emagrecer e perder 
mais peso. O funcionamen-
to mental de uma forma ge-
ral está preservado, exceto 
quanto à imagem que tem 
de si mesmo e ao compor-
tamento irracional de ema-
grecimento. O paciente ano-
rético costuma usar meios 
pouco usuais para emagre-
cer. Além da dieta é capaz de 
submeter-se a exercícios físi-
cos intensos, induzir o vômi-
to, jejuar, tomar diuréticos e 
usar laxantes.

Quem é o paciente que 
sofre de Anorexia? Como 
se inicia?
A anorexia é um transtorno 
que se manifesta principalmente 
em mulheres jovens, embora sua 
incidência esteja aumentando tam-
bém em homens. Em média surge 
aos 17 anos, porém, existem rela-
tos de crianças com o transtorno. 
Aos olhos de quem não conhece o 
problema é estranho como alguém 
“normal” pode considerar-se acima 
do peso, mesmo estando muito 
magro. Não há, ainda, explicação 
para o fenômeno, mas muitas ve-
zes eventos negativos da vida da 
pessoa desencadeiam a anorexia, 

como perda de emprego, mudança 
de cidade, etc. Não podemos afir-
mar que esses eventos negativos 
causem a doença, no máximo se 
pode dizer que o precipitam. In-
dependente do que desencadeia a 
anorexia, esse transtorno deve ser 
levado muito à sério, pois 10% dos 
casos que requerem internação 
para tratamento morrem por inani-
ção, suicídio ou desequilíbrio dos 
componentes sanguíneos.

Algumas profissões são considera-
das de risco para a anorexia. Bai-

larinas, jóqueis, atletas 
olímpicos, precisam estar 
atentos para a pressão 
que sofrem para reduzir o 
peso corporal, e caso haja 
predisposição, corre-se 
o risco de desenvolver o 
transtorno alimentar.  

Sintomas da Anorexia
 •Perda exagerada de peso 
em curto espaço de tem-
po sem nenhuma justi-
ficativa. Nos casos mais 
graves, o índice de mas-
sa corpórea chega a ser 
inferior a 17;

 •Recusa em participar das 
refeições familiares. Os 
anoréticos alegam que já 
comeram e que não es-
tão mais com fome;

 •Preocupação exagerada 
com o valor calórico dos 
alimentos. Esses pacien-
tes chegam a ingerir ape-
nas 200 kcal por dia;

 •Interrupção do ciclo 
menstrual (amenorréia) 
e regressão das caracte-
rísticas femininas;

 • Atividade física intensa e 
exagerada;

 • Depressão, síndrome do pâni-
co, comportamentos obsessivo-
-compulsivos;

 • Visão distorcida do próprio cor-
po. Apesar de extremamente 
magras, essas pessoas julgam-se 
com excesso de peso;

 • Pele extremamente seca e co-
berta por lanugo (pelos pareci-
dos com a barba de milho);

A N O R E X I A N E R V O S A
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Colaboradores:  

Bayer, BD, Jasmine, Kopenhagen, 

Lowçúcar, Ofner e Village

Psic. Camila Valério

Programação
Todas as Segundas-feiras 
14h - Grupo de Reflexão 

15h30 - Grupo de Educacao em Diabetes
Todas as Quartas-feiras: 

14h - Oficina de artesanato 
15h30 - Grupo de Educação em Diabetes

Todas as Quintas-feiras:
14h - Oficina de Teatro - Inscrições no 

setor de Psicologia 
15h30 - Grupo de Educação em Diabetes

Atenção: 
Não haverá aula de Teatro quando  
houver “Vivência” – Atenção ao 

calendário!
Todas as Sextas-feiras: 

14h - Coral 
15h30 - Grupo de Educação em Diabetes

Última Quinta-feira do mês: 
15h30 - Comemoração dos 

Aniversariantes do mês. 

Atendimento psicológico individual 
Marcação de consultas pelo telefone: 

5572-6559

Tratamento da Anorexia
A reintrodução dos alimentos deve 
ser gradativa. Caso contrário pro-
vocaria grande sobrecarga cardía-
ca. Às vezes, é necessária a interna-
ção hospitalar para que essa oferta 
gradual de calorias seja controlada 
pela equipe hospitalar.

Não há medicação específica para 
a anorexia nervosa. Medicamen-
tos antidepressivos podem ajudar 
a atenuar sintomas depressivos, 
compulsivos e de ansiedade. Em 
geral, o tratamento de pacientes 
anoréticos exige o trabalho de 
equipe multiprofissional: psicólo-
gos, médicos, nutricionistas, fisio-
terapeutas e outros.

É muito importante pensarmos a 
respeito do ideal de beleza que a 
sociedade e os meios de comuni-
cação impõem atualmente. Esses 
padrões muitas vezes estão associa-

dos à magreza absoluta e é preciso 
olhar para esses apelos com espíri-
to critico e bom senso e não se dei-
xar levar pela mensagem enganosa 
que possam expressar.

Fonte: http://www.psicosite.com.br/tra/ali/
anorexia.htm, http://www.psiqweb.com.br, 

http://drauziovarella.com.br/doencas-e-
sintomas/anorexia-nervosa/
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DOANAD
APOIO:

Dr. Alexandre Fraige, Dra. Maria do Socorro

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA ANAD

Anualmente a ANAD realiza em 
parceria com o SESCODONTO, 
uma campanha de Diabetes, Co-
lesterol e Pressão Arterial.

A campanha deste ano acon-
teceu de 15 a 19 de  outubro,  
no SESCODONTO, à R. Florên-
cio de Abreu, 305, em SP, das 
9 às 19 horas e foi coordenada 
pela Cir. dentista Dra. Ana Mi-
riam Gebara.

Foram efetuados em 764 pacien-
tes,  testes de glicemia, coleste-
rol e aferição de pressão arterial 
por  5 auxiliares de enfermagem 
capacitadas. Dos pacientes aten-
didos, 192 já sabiam ter diabetes 
e do restante, 19 apresentaram 
resultados alterados.

Ocorreram muitas alterações e 
descompensações que foram 
prontamente encaminhados  
para hospitais próximos, juntos 
com seus acompanhantes.

Todos os pacientes descompen-
sados foram encaminhados para 
tratamento na ANAD ou em seus 
próprios médicos.

Nosso agradecimento pessoal 
ao Sr. Bersan, Dr. Cleber, Dr. 
Paulo  Silas,  Dra. Amália, Tere-
zinha, Joelma, Cinthia e a todos 
os que foram responsáveis pelo 
sucesso da Campanha! Ano que 
vem tem mais!

Campanha SESCODONTO 
ANAD  2012  

Dra.Ana Mirian 
Gebara, Srta. 
Cinthia Renatta 
Ventura e 
Dr.Cleber Blanco
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Quase a metade da população brasi-
leira está acima do peso, pelo estilo 
de vida moderna, sedentarismo e 
alimentação inadequada.

Mas o excesso de peso não é só 
um problema estético e sim o de-
sencadeador de várias doenças, 
o que levou a diversos tratamen-
tos para conter a obesidade e suas 
consequê ncias.

Surgiu, estão hoje em dia uma pos-
sibilidade menos radical de trata-
mento que é o Balão Intragástrico 
inserido no organismo, processo 
que deve ser acompanhado por 
equipe médica de longo prazo e 
por nutricionista.

O Balão é aconselhado para indiví-
duos que não tiveram sucesso com 
dietas, que não podem tomar medi-
cação ou não respondem à ela, que 
tenha H.A.S (Hipertensão Arterial 
Sistemica), D.M, com obesidade ou 
com o pré-operatório de cirurgia 
bariátrica (para redução de riscos).

A opção é menos invasiva e rara-
mente interfere na absorção de nu-
trientes.

Como funciona o balão intragás-
trico – Inserido via endoscopia sob 
sedação por médico endoscopista 
ou cirurgião do aparelho digesti-
vo, o dispositivo é preenchido com 
soro e azul de metileno estéreis na 
quantidade de 400 a 700ml. Todo 
o procedimento dura em média 20 
minutos. Dentro do estômago, o 
balão proporciona saciedade, tanto 
pelo volume ocupado quanto pela 
localização em que é posicionado. 
Sua permanência no corpo é de até 
seis meses, período em que é possí-
vel a perda média de 12% do peso 
inicial. Caso seja necessário, é pos-

sível indicar um novo balão intra-
gástrico num intervalo de um mês 
após a retirada do primeiro.

OrberaTM na Web
No site www.sistemaorbera.com.br, 
pacientes e profissionais da saúde 
encontram um programa completo 
de redução alimentar, exercícios fí-
sicos, informações sobre comporta-
mento e life style, para ajudá-los a 
atingir seus objetivos.
Blog - www.sistemaorbera.com.br/
blog-orbera

Facebook - www.facebook.com/
sistemaorbera

Twiter - www.twitter.com/siste-
maorbera

Sobre a Allergan
No Mercado há mais de 60 anos, a 
Allergan é uma empresa que atua 
em diversas especialidades na área 
de saúde. Comprometida com a 
descoberta e desenvolvimento de 
avanços científicos, sua missão é 
oferecer tratamentos inovadores e 
significativos para que as pessoas 
possam alcançar seu potencial má-
ximo de vida.

Presente em mais de 100 países, a Al-
lergan conta com aproximadamente 
10 mil funcionários altamente quali-
ficados e um portfólio global de pro-
dutos farmacêuticos: medicamentos 
de prescrição, isentos de prescrição, 
biológicos e dispositivos médicos. 
Utiliza recursos de última tecnolo-
gia em pesquisa e desenvolvimen-
to para a fabricação e segurança de 
produtos que ajudam milhões de 
pacientes em todo o mundo.

A empresa iniciou sua trajetória com 
foco na saúde dos olhos. Hoje, a Al-
lergan atua em diversas especialida-
des médicas, incluindo oftalmologia, 
neurociências, medicina estética, 
medicina estética dermatológica, 
estética de mama, intervenção em 
casos de obesidade e urologia. A em-
presa se orgulha em celebrar mais de 
60 anos de avanços médicos e apoio 
a pacientes e médicos que confiam 
nos seus produtos, juntamente com 
seus colaboradores e comunidades 
nas quais que está presente.

Referência
I Imaz et al. Safety and Effectiveness 

of the Intragastric Balloon for 
Obesity. A Meta-Analysis. Obesity 
Surgery (2008) 18:841-846

VOCÊ SABIA??
Balão Intragástrico ORBERA
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PODOANAD
Departamento de Podologia da ANAD

O calçado começou historica-
mente por ser algo essencial-
mente útil para o deslocamento 
e proteção do pé, tornou-se um 
acessório de moda, importante 
na afirmação social e, recente-
mente, é um misto de ambos.

Infelizmente, quando por al-
guma situação específica pro-
curamos sapatos para uma boa 
proteção dos pés não os encon-
tramos com facilidade, tal é a 
influência da moda. 

Todos nós conhecemos o incô-
modo de ter uma meia enruga-
da, a dor provocada por uma 
pedra dentro do sapato, ou por 
um sapato apertado, que piora 
com o aparecimento de calos. 
E se pudéssemos simplesmente 
desligar todas essas sensações 
incômodas, todas essas dores? 
Poderíamos passar a andar com 
os sapatos que estão sempre na 
moda, caminhar na areia quente 
da praia sem dar saltinhos, mo-
lhar os pés no inverno sem sentir 
incômodo, etc. Mas podíamos fa-
zer ainda muito mais, como por 
exemplo andar descalços na rua, 
pisar em pedras afiadas, espetar 
pregos no pé,queimar os pés 
numa fogueira, deixar uma feri-
da que não sabemos que temos 
infectar e deixar essa infecção 
aumentar e atingir proporções 
desastrosas. Esta é a realidade de 
muitas pessoas que após alguns 

Sapatos para as Pessoas com Diabetes
Autores: Rui Oliveira, Enfermeiro da APDP, Renata Pizarro, Podóloga da APDP

anos de evolução do diabetes 
perdem a sensibilidade nos pés 
– a sensibilidade “protetora”. O 
Diabetes retira a sensibilidade 
dos pés e as pessoas podem dei-
xar de sentir dor, ou pelo menos 
sentí-la de forma diminuída. Para 
além da falta de sensibilidade, o 
Diabetes pode provocar altera-
ções nos pés e pernas levando 
à necessidade de calçado que os 
proteja e proporcione conforto. 
Mas os sapatos são a principal 
causa dos traumatismos nos pés 
das pessoas que têm diabetes. É, 
por isso, muito importante esco-
lher corretamente os sapatos.

A História do Calçado

A proteção dos pés é algo que 
acompanha toda a história da 
humanidade. Ao adquirir uma 
posição bípede, ou seja, ao pas-
sar a apoiar-se durante a sua 
marcha em apenas dois mem-
bros, o ser humano desenvolveu 
a sua locomoção neces sitando 
cuidar e proteger os seus pés, 
face às agressões advindas da 
marcha (calor, frio, diferentes 
terrenos e ambientes).

Encontram-se inscrições egíp-
cias, chinesas e de outras civi-
lizações que evidenciam o uso 
de algum tipo de calçado há 
mais de 5.000 anos. As sandá-
lias egípcias são talvez a confir-
mação dos primeiros materiais 

a ser usados, confeccionados 
com cordas trançadas de cânha-
mo, de capim com gramíneas e 
juncos.

Na Mesopotâmia há registros 
que revelam o uso de sapatos 
feitos em couro cru.

No período da Idade Média, 
com a mistura de povos e o 
desenvolvimento do comércio, 
assiste-se a uma renovação de 
materiais e modelos. No Séc.V 
as tribos germânicas introdu-
zem na Gália o conceito do cal-
çado fechado. Usavam materiais 
como couro de ovelha e cabra, 
seda, linho, bordados com fio 
de prata e ouro, missangas e 
peças de joalheria. A partir do 
Séc.XI o uso do sapato alargou-
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-se, tendo surgido na segunda 
metade deste século as botinas 
em couro macio. Os pobres fa-
bricavam o seu próprio calçado 
– sapatos e botas, usando peles 
de animais. Até o Séc.XV os sa-
patos de bico comprido foram 
valorizados, demonstrando a 
importância da pessoa na escala 
social.

No Séc. XVI, o estilo e a forma 
ganham importância e surgem 
variações de modelos de calça-
do feminino e masculino, apa-
receu o salto no calçado, com 
o objetivo de elevar a estatura 
do indivíduo e revelar a sua 
classe social que era entretan-
to determinada pela altura do 

salto e não como nos séculos 
anteriores, pelo comprimento 
do bico. No Séc.XX, a história 
do calçado mostra a sua estreita 
relação com a história da huma-
nidade. As duas guerras mun-
diais, os períodos de expansão 
econômica ou de depressão, o 
advento do cinema, a rebeldia 
dos jovens, foram movimentos 
que marcaram o calçado no que 
diz respeito aos tipos de mode-
los, cores, formas e materiais 
usados na sua fabricação. O cal-
çado reflete um determinado 
momento histórico vivido por 
uma sociedade.

A Importância do Calçado

O calçado assume papel impor-
tante na cura e na prevenção de 
lesões e deformações, na expo-
sição do pé a diferentes relevos 
e ambientes quentes e frios. À 
medida que foi evoluindo, ga-
nhou um significado ligado ao 
status de quem o calça, tendo 
ainda hoje essa simbologia na 
nossa sociedade. Mas os avan-
ços científicos e tecnológicos 
levaram a um estudo mais apro-
fundado dos materiais e das 
formas ideais do calçado. Hoje 
em dia já é possível construir e 
adaptar, estudar de acordo com 
o estudo de tipos de marcha, 
de pressões plantares, do peso, 
etc., podem-se construir sapa-
tos diferentes, com materiais 
diversos.

Tendo em conta que o calçado 
assume um papel importante 
no que diz respeito à proteção 
eficaz do pé no seu posiciona-

mento, distribuição das pres-
sões causadas pelo peso do 
corpo, correção das deforma-
ções reversíveis e proteção das 
ir reversíveis, a escolha do calça-
do adequado é de extrema im-
portância.

Para uma pessoa com a sensibi-
lidade diminuída, como aconte-
ce após alguns anos de diabetes, 
o calçado deve principalmente 
ser largo para não apertar o pé, 
mas os cuidados com o calçado 
não se restringem à forma do 
sapato.

Deverão existir também cuida-
dos especiais na sua manuten-
ção e no correto manuseio e 
uso.

Características  
do Sapato Ideal

Sapato fechado, com biqueira 
larga, alta e arredondada, evi-
tando atrito com o dorso dos 
dedos e posicionamentos vicio-
sos que contribuam para unhas 
encravadas, bolhas e calosida-
des;

 • Deverá ser possível movi-
mentar os dedos dentro do 
sapato;

 • Sem costuras internas, espe-
cificamente na zona que vai 
envolver os dedos e locais de 
proeminências ósseas, evi-
tando zonas de fricção;

 • Confeccionados em pele na-
tural, para evitar o sobrea-
quecimento e a acumulação 
de umidade, principalmente 
entre os dedos, facilitando a 
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maceração da pele e a pro-
liferação de fungos e bacté-
rias:

 • Com cordões ou tiras de vél-
cro, permitindo a distensão 
e ajuste ao longo do dia em 
situações de inchaço;

 • Sola semi-rígida, de material 
anti-derrapante, borracha ou 
poliuretano) absorvendo os 
choques do pé contra o solo;

 • A base do sapato com largura 
correspondente a do pé;

 • O salto não deverá ser supe-
rior a 2 cm nos homens e a 
4 cm nas mulheres e a sola 
deve assentar toda no chão;

 • O calcanhar com contrafor-
te e rebordos que acompa-
nhem mas não que cubram 
os tornozelos e o tendão de 
aquiles;

 • O bordo de abertura do sa-
pato deve ser almofadado;

 • A caixa deve ser alta e ampla 
de forma a que os dedos não 
fiquem apertados, mas tam-
bém não demasiado larga 
para que os dedos não desli-
zem permanentemente den-
tro do sapato;

 • No caso de já existirem de-
formações, os sapatos deve-
rão ter uma profundidade 
que permita colocar palmi-
lhas adaptadas, orteses de 
silicone (pequenas peças em 
silicone que compensam as 
deformações dos dedos) ou 
fazer alterações personaliza-
das de acordo com as defor-

mações (joanetes, dedos em 
garra, etc.);

Cuidados na compra,  
uso e manutenção

 • Comprar calçado confortá-
vel. Compre de preferência 
ao final do dia quando o pé 
se encontra com seu maior 
volume ou com edema;

 • Deverá experimentar o sapa-
to em pé, caminhando um 
pouco;

 • Quando os sapatos são no-
vos, nos primeiros dias não 
efetuar caminhadas longas;

 • Inspecionar diariamente os 
sapatos, usando sempre com 
meias 100% algodão, poden-
do ser de pura lã (apenas no 
Inverno);

 • Sacudir antes de os calçar, 
colocando as mãos no seu 
interior procurando objetos;

 • Arejar sempre o sapato de-
pois de o calçar e estar aler-
ta para as zonas de desgaste 
que surjam e que poderão 
levar a posicionamentos vi-
ciosos dando origem a le-
sões, sabendo que é normal 
o calcanhar desgastar do 
lado lateral externo e a plan-
ta gastar uniformemente.

Fonte: Revista Viver em Equilíbrio  
nº 48 - APDP

PODOANAD

Sandra R. Oliveira Prado e Luzinete P. Silva
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Departamento de Atividade Física da ANAD
DAFANAD APOIO:PATROCÍNIO

Há muitas razões 
para começar a fazer 
atividade física. 
Conheça algumas 
coisas que a 
atividade física pode 
fazer por você.

 • Diminuir a glicose 
no sangue, a 
pressão arterial e  
o colesterol.

 • Diminuir o risco 
de desenvolver 
Diabetes, doenças 
cardíacas e 
derrame cerebral.

 • Aliviar o stress.

 • Fortalecer o 
coração, músculos 
e ossos.

 • Melhorar a 
circulação e 
tornificar os músculos.

 • Manter flexíveis o corpo e as 
articulações.

Mesmo se você nunca fez 
exercícios antes, pode encontrar 
formas de incorporar a atividade 
física no seu dia e notará os 
benefícios sem fazer grandes 
mudanças.

Comece devagar e logo o 
exercício se converterá em uma 
parte da sua rotina.

Como começar

No começo você deve traçar 
metas.

 • Fazer ao menos 30 minutos de 
atividade física, na maioria dos 
dias da semana.

Se você for muito sedentário, pode 
começar com 5 ou 10 minutos 
diários e ir aumentando. Também 
pode partir a atividade diária em 2 
ou 3 etapas, começando com uma 
caminhada rápida de 10 minutos, 3 
vezes ao dia.

Algumas das atividades 
aeróbicas são:

 • Aumentar sua atividade normal 
ao longo do dia.

 • Manter-se ativo durante o dia, 
ajuda a queimar calorias e há 
muitas maneiras de fazê-lo.

 • Caminhe, ao 
invés de andar 
carro.

 • Se for de carro, 
estacione longe de 
onde vai.

 • Use escadas ao 
invés de elevador.

 • Caminhe 
enquanto fala ao 
telefone.

 • Trabalhe no 
jardim, recolha 
folhas e regue 
plantas.

 • Lave você 
mesmo, o seu carro.

 • Brinque com as 
crianças.

 • Como você vê há 
muitas formas de se exercitar.

Fonte: ADA – Check-up América

Como começar a fazer atividade física

Horário das aulas:
Prof. Ed. Fís. Luiz Américo Bravo
4ª-Feiras: as 8:30, 10:30 e 15:00

Sábados as 9:00. 
Inscrições na Secretaria

Coordenadores e Colaboradores: 
Prof. Ed. Fís. e Psic.Claúdio Cancelli-
ni, Prof. Ed. Fís. Pedro Bortz, Prof. Dr. 
Mário M. Bracco, Profa. Ed. Fís. Ms. 
Denise O. Alonso, Profa. Ed. Fís. Dra. 
Cláudia Forjaz, Profa. Ed. Fís. Tereza 
Bartholomeu, Prof. Ed. Fís. Dr. William 
Komatsu.
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     ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES

LEI Nº 12.428, DE 22 DE AGOS-
TO DE 2012. INSTITUI A OBRI-
GATORIEDADE NOS BARES, RES-
TAURANTES, RESTAUARANTES 
POPULARES, LANCHONETES, 
EM EVENTOS SOCIAIS E FESTAS 
ORGANIZADAS POR BUFFET’S A 
DISPONIBILIZAR PELO MENOS 
DOIS TIPOS DE BEBIDAS SEM 
AÇUCAR NAS MESMAS APRESEN-
TAÇÕES QUE OS DEMAIS REFRI-
GERANTES E PELO MENOS UM 
TIPO DE SOBREMESA DIET. O 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
JOÃO PESSOA, ESTADO DA PA-
RAÍBA, FAÇO SABER QUE O PO-
DER LEGISLATIVO APROVA E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 
1º Fica instituído no âmbito da Ci-
dade de João Pessoa que todos os 

bares, restaurantes, restaurantes 
populares, lanchonetes, eventos so-
ciais e festas organizadas por buffets 
que disponibilizem pelo menos 
dois tipos de bebidas sem açúcar 
nas mesmas apresentações que os 
demais refrigerantes e pelo menos 
um tipo de sobremesa diet. Art. 2º 
As sobremesas dietéticas industria-
lizadas deverão conter informações 
exigidas pela ANVISA em seus rótu-
los. Art. 3º As sobremesas dietéticas 
confeccionadas ou manipuladas no 
próprio estabelecimento comercial, 
no cardápio também deverão con-
ter as informações solicitadas pela 
ANVISA, assim como o nome do 
profissional qualificado responsá-
vel que deverá ser um nutricionista 
ou químico de alimentos. Art. 4º O 

estabelecimento que não cumprir 
com o estabelecido no caput do ar-
tigo anterior, estará sujeito a multa 
bancária que ficará a cargo da vigi-
lância Sanitária. Art. 5º Caso voltem 
a infringir a Lei terão suas ativida-
des suspensas e persistindo nesta 
prática poderão ter encerradas suas 
atividades. Art. 6º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. 

PAÇO DO GABINETE DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 
em 22 de agosto de 2012. Autoria 
do Vereador Benilton Lucena.

A FENAD parabeniza a iniciativa.

Associação dos Diabéticos de João Pessoa
A ADJP nos envia cópia de Lei Municipal em João Pessoa que beneficia  

os portadores de diabetes. Leia abaixo.

Casa do Diabético 
de Santa Barbára 
D’Oeste

Escola da Saúde
A Associação através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, realizou 
no Serviço de Obra Social, reu-
nião com os portadores de Dia-
betes para falar de plantas medi-
cinais e suas contra indicações, 
como forma de esclarecimento, 
mais informação e motivação.

Após o evento foi servido lanche 
diet.

Houve também comemoração 
dos aniversários do trimestre e 
atividades recreativas.
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A ABAD realizou a “Tarde Doce 
sem açúcar” para comemorar o 
dia das crianças em outubro.

A equipe multiprofissional pre-
parou atividades educativas e 
de lazer para crianças com Dia-
betes e seus amiguinhos, focan-
do em alimentação saudável, 
cuidados e inclusão, através de 
jogos e desenhos. As crianças 
ganharam lanche e presentes.

A ABAD também realizou cursos 
sobre Obesidade e Hipertensão 
Arterial “Sabor na Medida Certa”, 
com duração de um dia, desen-
volvendo a culinária diet experi-
mental, em parceria com o SESI. 
Neste ano já ocorreram 3 cursos.

Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético

Associação de 
Diabéticos de Foz 
do Iguaçu 
Em outubro, ocorreu mais uma 
grande ação educativa realiza-
da pela ADIFI, que recebeu um 
grande público para algumas ati-
vidades como:

 • Palestra “Cuidados na alimen-
tação dos diabéticos para pre-
venir a insuficiência renal”.

 • Visitas domiciliares feitas pela 
equipe multiprofissional da 
ADIFI

 • Orientação sobre preenchi-
mento do diário do diabético 

 • Educação através do MAPA 
DE CONVERSAÇÃO da IDF

 • Lanche Diet
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     ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES

Associação 
Cearense de 
Diabetes e 
Hipertensão
A ACEDH promoveu o Dia D, 
com as seguintes atividades:

 • Palestra Educativa

 • Exames de Colesterol

 • Exames de Glicemia

 • Avaliação de Estresse

 • Yoga

 • Aferição de Pressão Arterial

 • Avaliação de Índice de Massa 
Corporal

 • Avaliação de Pé Diabético

 • Massoterapia

 • Relaxamento

Os resultados foram:

 • De 307 testes de glicemia, 
encontrou-se 48 resultados 
alterados

 • De 200 testes de colesterol, 56 
apresentaram resultados fora 
dos parâmetros desejados.

COLABORE COM A ANAD

Ajude a Anad a ajudar a quem precisa.

Seja um doador. Deus te abençoou com saúde, com bens? 
Então ofereça um agradecimento a ELE, em forma de doação 

a quem precisa:

Banco Bradesco

Agência: 0108-2

C/C: 161.161-5

Fav.: Anad
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 ATIVIDADESANAD

A empresa Diatt e a ANAD, 
preocupadas com o bem 
estar da população de nossa 
cidade, desenvolveram um 
programa chamado “Respeito 
ao Diabético” que visa levar 
informação e esclarecimento 
para a população, sobre 
Diabetes, situação crônica que, 
infelizmente, vem crescendo 
exponencialmente a cada 
ano que passa. A ANAD levou 
sua equipe para ministrar 
palestras, orientação 
e testes de glicemia. 
Foram realizados 
100 testes na loja 
Chocolândia do 
bairro do Ipiranga, 
onde foram 
encontrados 18 
resultados suspeitos. 
A nutricionista Aline 
Valente palestrou 

a respeito de alimentação e 
hábitos saudáveis, e a psicóloga 
Camila Valério orientou e tirou 
dúvidas dos participantes.

Campanha de detecção e orientação em diabetes 

ANAD, Diatt e Chocolândia

ATIVIDADE 
GRATUITA

Grupo Coral
Em função do afastamento da nossa voluntária em 
canto e técnica vocal, Salomé Parísio, o grupo vem 
sendo conduzido pela psicóloga Camila Valério, que 
utiliza música para trabalhar aspectos cognitivos 
como atenção e memória. Após o encontro, que 
acontece às sextas-feiras às 14 horas, realizamos uma 
atividade educativa a respeito do diabetes e do auto-
cuidado, com o apoio de um questionário pré e pós 
intervenção educativa, que nos permite verificar a 
compreensão do conteúdo ministrado. Para participar 
de nosso grupo, não existe restrição alguma: venha e 
participe dessa atividade ANAD!
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Tecnologia para mudar a vida 
de quem tem diabetes.

O primeiro sistema que integra infusão de insulina 
e monitorização contínua da glicose em TEMPO REAL.1

Paradigm® REAL-Time é a nova tecnologia que proporciona 
muito mais liberdade para quem tem diabetes:

•  Ajuda a prevenir a hipo e/ou a hiperglicemia;

•  Combina o controle da glicose em TEMPO REAL, com 
a moderna tecnologia inteligente de infusão contínua de insulina;

•  Permite o acompanhamento dos hábitos diários
de quem tem diabetes com melhor controle glicêmico.

0h  6h  12h  18h  0h0h  6h  12h  18h  0h0h  6h  12h  18h  0h0h  6h  12h  18h  0h
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Alarme sonoro: fazer glicemia capilar 
e tomar medida preventiva.

Evita possível 
hiperglicemia.

Evita possível Evita possível 
hipoglicemia.hipoglicemia.

Fig. 2 - Paradigm® REAL-Time revela 
cenário completo dia e noite.
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Meta 
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Ligue 0800 773 9200 ou escreva para:
atendimento.diabetes@medtronic.com

O controle remoto permite que o paciente controleO controle remoto permite que o paciente controle
a bomba quando precisar de insulina ou quandoa bomba quando precisar de insulina ou quando

não precisar, sem olhar ou tocar na bomba.
Discreto e fácil de usar com total comodidade.
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 ATIVIDADESANAD

Dia Mundial do Diabetes
14 de Novembro

Para marcar a data, a ANAD realizou uma campanha com testes de 
glicemia no Conjunto Nacional, à Av. Paulista.

Oferecemos 1000 testes à população, com patrocínio da Roche 
Diagnóstica. Os testes foram realizados com o aparelho Active. Ti-
vemos 164 pessoas que já sabiam ser diabéticos e dos 836 restantes, 
10% apresentaram resultados alterados.

A equipe composta pelas psicólogas Camila Valério, Cláudia Cher-
nishev, a nutricionista Aline Valente e as estagiárias Camilla Bernava 
Fiora, Gisele Fernandes Araújo Cardoso e Thiene de Freitas Uliana, 
que com quatro auxiliares de enfermagem, atendeu, orientou e en-
caminhou os casos suspeitos e os já portadores de Diabetes.

A Rede Globo e outras emissoras estiveram presentes para cobrir o 
evento.

 ATIVIDADESANAD

PATROCÍNIOO
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ATIVIDADE 
GRATUITA

Grupo de Reflexão
O departamento de psicologia 
da ANAD oferece um espaço 
para discussão e reflexão a 
respeito de temas diversos, 
como por exemplo qualidade 
de vida, família e o próprio 
manejo do diabetes. Ao final 
do encontro realizamos uma 
atividade educativa, onde 
contamos com a aplicação de 
um questionário pré e pós 
intervenção educativa, que nos 
permite verificar quanto pode 
ser compreendido. O grupo 
de reflexão acontece toda 
segunda-feira, às 14 horas e não 
é necessário se inscrever: é só 
aparecer por aqui e participar!

Grupo de 
reflexão em 
ação!

O grupo 
realizando 
atividade 
educativa

No dia 23 de Outubro, o 
departamento de Psicologia 
da ANAD organizou para os 
associados uma visita à “Caixa 
Cultural São Paulo” que estava 
exibindo a exposição Gepetos 
de Praga, mostrando a arte e a 
tradição secular da confecção 
e manipulação de marionetes 
da República Tcheca. A mostra 
reunia cerca de 100 peças de 
diferentes artistas clássicos 
e contemporâneos do país, 

que realizaram seus 
trabalhos desde a 
primeira metade do 
século XIX até os 
dias de hoje. Logo 
após a exposição, 
fomos conduzidos 
pelo Museu da Caixa 
Econômica Federal, 
que encantou a todos 
com suas peças do 
século passado.Também 
tivemos a oportunidade de 
participar de uma oficina 
artística para o “resgate da 
criança interior”, onde os 
associados da ANAD foram 
convidados pelo artista Hugo, 
a realizar jogos e atividades 
de expressão corporal. Foi uma 
tarde recheada de corporal e de 
divertimento!

Visita: Caixa Cultural São Paulo
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Visita: 
Pinacoteca
O departamento de 
Psicologia reuniu alguns 
associados para visitar a 
Pinacoteca. Fomos em 
um número reduzido de 
pessoas, mas mesmo assim, 
a visita foi muito animada e 
interessante, principalmente 
para os associados que 
nunca haviam visitado o acervo. Fique atento para 
novas datas de passeios promovidos pela ANAD: são 
gratuitos e temos certeza de que será de grande valor 
para você!

A proposta deste grupo, que acontece todas as quartas, 
às 14 horas, é proporcionar aos associados um momento 
de lazer e integração social, aliados a estímulos quanto 
à criatividade e produtividade. O enfoque educacional 
está presente através de atividades educativas com temas 
voltados ao diabetes e ao auto-cuidado, com apoio de 
textos e questionários pré e pós intervenção educativa 
que nos permite verificar a compreensão do conteúdo 
aplicado. Essa atividade é coordenada pela psicóloga 
Camila Valério. Sinta-se a vontade para se juntar a nós e 
participar desse grupo!

Oficina de Artesanato

ATIVIDADES 
GRATUITAS

Atividade educativa no grupo de 
artesanato: como dosar e aplicar 

a insulina corretamente.

Oficina de 
artesanato: 
associadas 

buscando 
inspiração 
em revistas 
e dividindo 

Técnicas!

 ATIVIDADESANAD

Viva sua 
liberdade.
Bayer Diabetes Care
bayerdiabetes.com.br • 0800 723 1010

L.BR.DC.2012-04-16.0139

• Autocodifi cação, dispensa o uso de código manual

• Tiras reagentes embaladas individualmente em discos 
com 10 unidades

• Calcula automaticamente a glicemia média 
de 1, 7, 14 ou 30 dias

JOB Nº: BY_001/12 - CAMPANHA BREEZE

MATERIAL/NOME DO ARQUIVO:

FORMATO:
MÍDIA:
IMAGEM/RETOQUE: 

                                             AF_BY00112_AN_21x28cm
               .indd
     21x28cm

FINALIZADOR:
DIR. ARTE:
REDATOR:
PRODUTOR GRÁFICO/EXEC.:
REVISÃO:
ATENDIMENTO:
CLIENTE:      

DATA: 23/04/12 SAÍDA: 23/04/12

FICHA DE
APROVAÇÃO

TEL.: 2196 4700          Fernando Nascimento
RENATA / SARA
         
             Silvana
PATRICIA
      FRANSCISCO

ASSINATURA AO LADO DO NOME

Praticidade no seu dia a dia

AF_BY00112_AN_21x28cm.indd   1 04/05/12   11:07
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 ATIVIDADESANAD

No
ta

 1
0AS SOCIADO DIET

Associado:  
Fulvio Traldi
Torta prática 
de peito de  
peru com  
queijo branco 

Ingredientes
Massa: 

 • 4 ovos; 
 • 2 xícaras de leite desnatado; 
 • ½ xícara de óleo de canola; 
 • 1 xícara de farinha de trigo;
 • 1 xícara de farinha de trigo integral;
 • 50 grs de queijo light ralado;
 • 1 colher de sopa de fermento  
em pó;

Recheio:
 • 150 grs de peito de peru;

Tempo de preparo:  
45 minutos

Rendimento:  
35 porções de 30g

Informação Nutricional:
Valores nutricionais  
por porção:

Calorias: 146,8kal

Carboidratos: 14,4g

Proteínas: 6,8g

Lipídios: 7,5g

Avaliação de 
conhecimentos pré  
e pós orientação.

Tema: Importância do 
Cálcio na Alimentação

 • 100grs de queijo branco;
 • 1 tomate sem pele e sem sementes  
cortados em cubos

 • 100grs de milho verde em conserva  
(escorrido);

 • Sal, salsa e óregano a gosto;

Modo de preparo
Bata no liquidificador todos os ingredientes da 
massa; Misture todos os ingredientes do recheio 
em um recepiente; Coloque numa forma, untada 
e enfarinhada, uma camada de massa, o recheio 
e outra camada de massa; Leve para assar por 
aproximadamente 30 minutos

ATIVIDADES 
GRATUITAS

Às 6ª. Feiras das 8h às 9h, com palestra sobre 
alimentação das 9h às 10h.

Objetivo: orientar para escolhas mais saudáveis 
e conscientizar os associados sobre a impor-
tância de uma alimentação equilibrada para o 
controle do diabetes. De maneira descontraída, 
além de oferecer três modelos diferentes para 
café da manhã, no qual o associado escolhe um 
conforme sua preferência após a explicação da 
importância dos alimentos que foram utilizados 
em sua composição.

Temas abordados no bimestre:

 • Zinco

 • Selênio

 • Cromo

 • Alimentação Saudável

Oficina de Café da manhã
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Chá da 15h 
Organização 
e Execução: 
Departamento  
de Nutrição 

Às 4ª. Feiras  
5h às 16h

Supervisora: 
Nutricionista  
Aline Valente Barbosa 

Estagiárias: Camilla 
Bernava Fiora, 
Celina Hae Jin Kim, 
Daniella Mascarello, 
Gisele Fernandes 
Araújo Cardoso, Solange R. P. 
Sant’Anna e Thiene de Freitas 
Uliana

Objetivo: Tem a finalidade de 
dar continuidade ao processo 
de sensibilização e educação 
alimentar aos diabéticos, 
visando proporcionar uma 
melhor qualidade de vida aos 
nossos associados.

Palestras e dinâmicas  
do bimestre:

 • A importância das fibras 

no controle da Diabetes 
- Dinâmica “tabuleiro da 
Nutrição” que visava analisar 
o conhecimento e a ingestão 
de fibras pelos participantes.

 • Benefícios da ingestão 

de Soja - Orientações e 

dinâmicas em torno do tema 
soja e seus benefícios

 • 10 passos para uma 
alimentação saudável - 
Através das respostas à algumas 
questões sobre alimentação 
saudável, os participantes 
preenchiam a um jogo de 
palavras cruzadas e iam 
conhecendo os 10 passos para 
uma alimentação Saudável. 

ATIVIDADE 
GRATUITA
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C U L I N Á R I A  D I A T T  R E C E I T A S

Cajuzinhos de  
Chocolate Diatt 
Ingredientes

•	 1 receita de leite condensado light
•	 200g de chocolate DIATT ao leite 
•	 150g de leite desnatado
•	 60g de leite desnatado em pó
•	 15g de margarina
•	 100g xerém de caju
•	 5g de cacau em pó
 
Modo de preparo
Em uma panela acrescente todos os 
ingredientes e mexa sem parar até 
aparecer o fundo da panela deixe es-
friar e enrole em forma de cajuzinhos. 
 
Rendimento: 45 porções de 10g.

Informações nutricionais por porção:
Calorias: 51,70kcal
Carboidratos: 4,95g
Proteínas: 2,17g
Gorduras totais:                     2,04g
Fibra alimentar:                      0,22g

Mini Tortinhas  
de Chocolate

Ingredientes 
Massa 
•	 1 xícara de chá de farinha integral
•	 1 xícara de chá de farinha de trigo 

branca
•	 4 colheres de sopa de óleo de 

gergelim
•	 Água o suficiente para dar a liga na 

massa
 
Recheio
•	 150g de chocolate DIATT branco
•	 150 ml de iogurte natural desnatado
•	 Rodelas de banana prata 
 
Modo de preparo
Misture os 3 primeiros ingredientes em 
uma tigela e amasse até ficar uma faro-
fa. Aos poucos adicione a água até ficar 
uma massa homogênea, deixe descan-
sar por 15 minutos. Abra a massa com 
o rolo de massa e forre forminhas de 
empadas, coloque a rodela de banana, 
e leve ao forno (180ºC) por 15 minutos 
ou até assar. Retire do forno, deixe es-
friar e faça a mistura do chocolate com 
o iogurte, aqueça até ficar um creme, 
distribua sobre a massa com banana e 
leve a geladeira por hora. Sirva gelado.
Rendimento: 50 mini tortinhas 

Informações nutricionais por porção:
Calorias: 54,17kcal
Carboidratos: 5,16g
Proteínas: 0,99g
Gorduras totais:                      2,41g
Fibra alimentar:                     0,35g

Suco de Iogurte  
e Ameixa
Ingredientes

•	 Iorgurte natural desnatado
•	 30g de ameixa secas sem 

caroço
•	 15g de aveia em flocos
•	 10g de germe de trigo
•	 100ml de leite desnatado 
•	 Adoçante (opcional)
Modo de preparo
Bata tudo no liquidificador e sirva 
em seguida.

Informações nutricionais por porção:
Calorias: 251,80cal
Carboidratos: 33,01g
Proteínas: 13,93g
Gorduras totais:                         2,77g
Fibra alimentar:                           2,52g
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MANJAR COM CALDA DE 
AMEIXA (ZERO AÇÚCAR) 

Ingredientes

Calda

•	 5 ameixas picadas (25g)
•	 1 colher (sopa) de ADOÇANTE 

CULINÁRIA LOWÇUCAR (8g)
•	 ½ xícara (chá) de água (100ml)
•	 Manjar
•	 4 colheres (sopa) de amido de 

milho (40g)
•	 2½ xícaras (chá) de leite 

desnatado (500ml) 
•	 2 colheres (sopa) de coco ralado 

sem adição de açúcar (10g)
•	 ¼ xícara (chá) de leite de coco 

light (50ml)
•	 4 colheres (sopa) de ADOÇANTE 

CULINÁRIA LOWÇUCAR (32g)
 
Modo de Preparo

Calda - Em uma panela, misture todos 
os ingredientes e leve ao fogo até ferver. 
Reserve. 

Manjar - Coloque todos os ingredientes 
em uma panela e leve ao fogo mexen-
do sempre até engrossar. Porcione em 
taças e leve para gelar até adquirir con-
sistência. Adicione a calda e sirva em 
seguida.

Rendimento: 12 porções de 60g

Informações nutricionais por porção:
Calorias: 51kcal
Carboidratos: 9,6g
Proteínas: 1,4g

TORTA MOCACCINO 
(ZERO AÇÚCAR) 
Ingredientes
Base
•	 1 embalagem de WAFER 

LOWÇUCAR ZERO AÇÚCAR 
SABOR CHOCOLATE (115g)

•	 2½ colheres (sopa) de margarina 
culinária (50g)

 
Recheio
•	 2 embalagens de PÓ PARA 

PREPARO DE MOUSSE 
LOWÇUCAR ZERO AÇÚCAR 
SABOR CHOCOLATE (150g)

•	 3 colheres (sopa) de CAPUCCINO 
MAGRO GOURMET (20g)

•	 1 envelope de gelatina em pó 
incolor e sem sabor (12g)

Modo de Preparo
Massa - Em um recipiente pique os bis-
coitos, acrescente a margarina e mis-
ture bem. Forre o fundo de uma forma 
de aro removível de 23x7cm e reserve.
Recheio - Hidrate a gelatina e reserve. 
Prepare a mousse conforme as instru-
ções da embalagem, acrescente a ge-
latina, o cappuccino e bata por mais 2 
minutos.

Montagem - Coloque a mousse sobre a 
massa e leve para gelar por aproximada-
mente 1 hora. Se preferir salpique com o 
cappuccino e decore com as raspas de 
chocolate diet.

Rendimento: 22 porções de 40g

Informações nutricionais por porção:
Calorias: 74kcal
Carboidratos: 6,4g
Proteínas: 2,6g

BOLO PRESTÍGIO  
(ZERO AÇÚCAR)
Ingredientes - Massa

 • 4 ovos (200g), 2 embalagens de Mistura 
para BOLO LOWÇUCAR ZERO AÇÚCAR 
SABOR CHOCOLATE - 1½ xícara (chá) 
de leite desnatado (300ml) 
Recheio

 • 2½ xícaras (chá) de leite desnatado 
(500ml) - 1 colher (sopa) de ADOÇANTE 
CULINÁRIA LOWÇUCAR (8g) - 5 colheres 
(sopa) de amido de milho (50g) - 220g 
de Pó para preparo de sobremesa sabor 
LEITE CONDENSADO LOWÇUCAR ZERO 
AÇÚCAR - 1 embalagem de creme de leite 
light (200g) - 2 xícaras (chá) de coco em 
flocos sem adição de açúcar (150g) 
Cobertura

 • 2 colheres (sopa) de margarina 
culinária (40g) - 5 colheres (sopa) 
de ACHOCOLATADO NEW CHOCO 
LOWÇUCAR DIET (50g) - 3 colheres 
(sopa) de leite desnatado - 2 colheres 
(sopa) ADOÇANTE CULINÁRIA 
LOWÇUCAR (16g)

Para Decorar: Coco em flocos sem adição 
de açúcar
Modo de Preparo: Massa - Na batedeira 
coloque todos os ingredientes e bata por 
aproximadamente 5 minutos até formar um 
creme fofo. Unte uma fôrma de 28cm de 
diâmetro, untada e polvilhada e leve para 
assar em forno pré-aquecido à 180ºC por 
aproximadamente 30 minutos. Retire do 
forno e deixe esfriar. Reserve. Recheio - 
Coloque todos ingredientes em uma panela 
e leve ao fogo baixo mexendo até obter um 
creme homogêneo. Retire do fogo, acres-
cente o creme de leite mexendo bem. Cubra 
com um filme plástico e leve à geladeira até 
o momento de rechear o bolo. Cobertura - 
Leve ao fogo todos os ingredientes, mexen-
do até derreter. Espalhe sobre o bolo ainda 
quente. Montagem - Corte o bolo já frio em 
duas partes, espalhe o recheio e cubra com 
outra parte do bolo, espalhe novamente o 
recheio e termine com a última camada, em 
seguida coloque a cobertura e decore com 
coco em flocos. Sirva a seguir. 

Rendimento: 42 porções de 45g
 
Informações nutricionais por porção:
Calorias: 104,3kcal
Carboidratos: 11,9g
Proteínas: 3,5g
Lipídeos: 4,7g

C U L I N Á R I A  L O W Ç U C A R  R E C E I T A S
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 DATAS COMEMORATIVAS

PROFISSIONAIS
Cardiologia

 • Dr. Antônio Carlos Brilha
 • Dr. Eduardo Lopes Palacios
 • Dr. José Marcos de Góes

Cirurgia Vascular
 • Equipe do Dr. Bonno Van Bellen
 • Prof. Dr. Nelson de Luccia
 • Equipe do Dr. Wolfgang Zorn

Dermatologia
 • Dr. Leonardo Abrucio

Fonoaudiologia 
 • Ana Luisa Ornellas Borges de Oliveira
 • Paula Vulcan Gomes

Feridas em Pé Diabético
 • CLIPÉS – Clínica Integrada para 
Prevenção e Tratamento dos Pés

 • Enfª. Vera Ligia Lellis

Geriatria
 • Drª. Eneide P. de Moura

Ginecologia/Obstetrícia
 • Dr. Mauro Sancovski

Hepatologia / Gastro Clínica e 
Cirúrgica

 • Dr. Rogério Renato Peres

Neurologia
 • Dr. Ricardo de Carvalho Nogueira

Oftalmologia
 • Dr. Arnaldo Gesuele
 • Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha
 • Dra. Juliana M. Ferraz Sallum
 • Dr. Marco Antônio Albhy
 • Dr. Paulo H. Morales

Otorrinolaringologia
 • Clínica Dr. Osvaldo Leme

Optica
 • Qualitá Occhiali

Ortopedia
 • Centro Marian Weiss
 • Dr. Fábio Batista

Urologia
 • Dr. Paulo Rodrigues (andrologista)
 • Dr José Carlos Truzzi

Entidades
 • Amil Total Care
 • Biomecânica USP – Fac. Educação 
Física (grátis)

 • Clínica Croce (atendimento médico e 
imunizações)

 • Foccus Medicina Diagnóstica
 • Instituto de Moléstias Oculares – IMO 
(oftalmo)

 • Senac – podologia (grátis)

 • CAENF – LISF – UNIFESP  
Enfª Monica Gamba

 • Universidade Mackenzie  
– genética (grátis)

 • USP (odonto) CAPE – Centro de 
atendimento a pacientes especiais (grátis)

 • Centro de preservação e adaptação de 
membros de São Paulo (calçados especiais, 
próteses, órteses e podobarometria).

 • Centro de Saúde Vila Mariana
 • Escola Paulista de Medicina /Olho 
diabético

 • Farmácia Magistral - Biofarma (de 
manipulação) Paraíso, Lapa, Pinheiros, 
Osasco e Santana.

Laboratórios
 • Laboratório de Análises Clínicas 
Endonucleum

 • Laboratório Maximagem
 • Criesp Laboratório - 3 unidades
 • SAE Laboratório – Unidade Central e 
mais 9 unidades (consulte endereços

 • OMNI Medicina Diagnóstica
 • Militello - Laboratório de Análise 
Clínicas

Pneumologia
 • Sare - Serviço de Assistência 
Respiratória S/C

Convênios da Anad 
Para melhor atender nossos associados continuamos conveniados com especialistas

Consultas e exames com tabelas reduzidas (AMB) para sócios. Venha marcar na recepção

Aniversariantes da Anad
03/12 Tatiana Burgos

12/12 Yolanda Maria Rossi

Aniversariantes da Diretoria
09/11 Dra. Cynthia Cury Mello

17/11 Sr. Nelson Freire Napoleão

29/11 Prof. Enf. Sonia Aurora Alves Grossi

30/11 Prof. Dr. Laércio Joel Franco

03/12 Sra. Laurena Correia de Almeida

17/12 Jorn. Zélia Xedich Prado

22/12 Prof. Dr. Paulo H. de Anila Morales

Novembro
01/11 Dia da Prevenção Contra as Doenças 

Cardíacas

14/11 Dia Mundial do Diabetes

20/11 Dia do Biomédico

22/11 Dia Nacional Contra a Dengue

25/11 Dia do Doador de Sangue (Voluntário) 
Dia Universal do Doador de Sangue

Dezembro
02/12 Dia Panamericano da Saúde

04/12 Dia da Podólogo

08/12 Dia da Família

20/12 Dia da Bondade

25/12 Natal

31/12 Reveillon
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Todos os meses 
nossos associados 
comemoram seu 
aniversário na 
ANAD, com bolo 
diet da OFNER!

Novembro
 
01/11 - Maria Kikue Ezure 
06/11 - Joana França
08/11 - Luiza Camargo
15/11 - Rita de Cássia Delfino
15/11 - Ângela Maio Algaves
22/11 - José Adauto Botelho
26/11 - Eunice S. Correia Ricardo
27/11 - Vincenza Lamarca

Dezembro
 
02/12 - Carlos Salmeiron  
04/12 - Ellen Silva 
05/12 - Oswaldo Uliam 
12/12 - Débora C. Dalla de Souza 
12/12 - Floriza Costa 
13/12 - Maria Helena Sarti Alves 
13/12 - Raquel França 
13/12 - Julia Yamazato  
23/12 - Nair Costa

PATROCÍNIO: ATIVIDADE 
GRATUITA

Aniversários na ANAD
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C Á L C I O

O cálcio é um mineral de grande im-
portância no organismo, participa de 
várias funções metabólicas, porém 
sua principal função é relacionada a 
saúde óssea, onde participa em sua 
formação.

A deficiência do cálcio no sangue 
leva a necessidade de retirada deste 
mineral dos ossos para que o corpo mantenha seu funcionamento ideal, porém 
isto pode acarretar na diminuição da densidade óssea. A osteoporose é a patolo-
gia que possui como característica a redução da densidade óssea, causando fra-
turas, devido a fatores como redução da eficiência de absorção do cálcio, níveis 
séricos inadequados de vitamina D e fatores hormonais.

O cálcio está significativamente presente em um pequeno número de alimentos,  
sendo considerada a fonte mais importante o leite e seus derivados.

Fontes de cálcio por porção de alimentos:

Alimento Medidas caseiras/ g Mg
Requeijão 1 colher de sopa cheia 169,5
Queijo minas 1 fatia média 205
Leite desnatado 1 copo 240 ml 297,6
Iogurte 1 unidade 200 ml 240
Sardinha em conserva 100g 402

Recomendação de ingestão: 1200mg/dia

Fonte: www.sbd.com.br, www.tudosobrediabetes.com.br

O Departamento de Nutrição da ANAD  
é formado pelos profissionais:

SUPERVISÃO: 
Nutri. Aline Valente Barbosa

Colaboradoras:  
Nutri. Marlene Valença 
Nutri. Neide Silva

 DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA ANAD

Associado Diet 
Inscreva-se para 
apresentar sua receita. 
Você será a “estrela” 
do dia e todos poderão 
conhecer uma nova 
delícia.4

Programa de Atividades para 2012 - Ligue para se informar sobre os temas do mês: (11) 5572-6559

Lembramos aos nossos associados que o departamento de nutrição da ANAD (DNA)  
continua atuando de segunda-feira a sábado, com as seguintes ações:

 • Consultas individuais

 • Consultas de sala de espera

 • Associado Diet

 • Grupos de orientação 
nutricional

 • Grupos de dinâmica

 • Café da Manhã Diet

 • Dia de vivência
 • Cursos de Culinária

 • Orientação dietética

EQUIPE DNA

Aline Valente, Marlene 
Valença e Neide da Silva

ATIVIDADES 
GRATUITAS

ATIVIDADE 
GRATUITA

MESES Vivência 
O dia todo

Café da manhã 
Sextas às 8h

Associado Diet  
às 14h

Chá da Tarde 
Quartas às 15h

Culinária Diet  
Lowçucar às14h

Culinária Diet 
Diatt às14h

NOVEMBRO 08 23 e 30 29 14 13 e 27 06

DEZEMBRO 06 FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS 11 18

JANEIRO FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS

Café da Manhã e Oficinas – Seguido de Palestras Educativas - “DATAS SUJEITAS À ALTERAÇÕES”
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Atividades Desenvolvidas pelas 

estagiárias durante o período de estágio 

na ANAD:
 • Dia da Vivência (Quinzenalmente)

 • Associado Diet (última quinta-feira do mês)

 • Café da Manhã do Associado (Todas as 
sextas-feiras)

 • Chá da tarde (Todas as quartas-feiras)

 • Plantão de dúvidas nutricionais aos 
associados

Atividades Extras
 • Participar de eventos como Campanhas de 

Diabetes

 • Criar novas atividades: criando Jogos 
Educativos, confeccioná-lo e escrever as 
regras para ser aplicado no DNA, dando 
continuidade ao trabalho de educação 
continuada em diabetes.

Convênio com Faculdades: São Camilo e UNICSUL

AS NOSSAS ESTAGIÁRIAS DESTE BIMESTRE SÃO:

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
 • Camilla Bernava Fiora

 • Celina Hae Jin Kim

 • Gisele Fernandes Araújo Cardoso

 • Thiene de Freitas Uliana

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
 • Daniela B. da Silva Mascarello

 • Solange R. P. Sant’Anna

Coordenadoras do curso  
de Nutrição das entidades:

 • São Camilo: Profª. Andrea Polo Galante

 • UNICSUL: Profª. Lígia Lopes Simões Baptista

 
Supervisoras do curso  
de Nutrição das entidades:

 • São Camilo: Profª. Maria do Carmo A. Leung

 • UNICSUL: Profª. Vera Novaes
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Atividades: Alongamento, Caminhada, 

Palestra Equipe Nutrição: “Índice glicê-

mico dos alimentos”, Jogo: “Adivinhe 

qual é o alimento!”, Oficina de Artes: 

“Montando seu chapéu de Bruxa”, Bin-

go, Doces e Travessura da Nutrição. 

Colaboradores: Lowçucar, Jasmine e 

Saborama.

Café da Manhã:  
Vitamina de morango, pão integral light 
com peito de peru e cream cheese light

Colação: Maçã

Almoço:  
Entrada: Salada de acelga e repolho roxo

Prato Principal:  
Filé de frango com molho branco  

e espinafre

Acompanhamento:  
Arroz integral com cenoura

Guarnição:  
Tomate recheado com queijo branco

Sobremesa: Pudim diet de morango

Bebida: Suco de abacaxi

Lanche da tarde: Chá, torrada light com 
geléia diet de morango 

TOTAL DO CARDÁPIO
Energia (Kcal): 972,91kcal 

CHO: 127,84g - PTN: 64,74g
LIP: 22,51g

CARDÁPIO

PATROCÍNIO:

RECEITA MAIS APRECIADA  
Surpresinha  
de tomate
Ingredientes:

 • 6 tomates;
 • 1 dente de alho picado;
 • 2 colheres de sopa óleo;
 • 2 colheres de sopa de cebola 
picada;

 • ½ xícara de chá de aveia em flocos 
finos;

 • 1 xícara de chá de queijo branco 
em cubos;

 • 1 colher se sopa de manjericão;
 • Sal a gosto.

 
Modo de preparo:
Lave os tomates e corte as 
tampinhas; Em seguida, retire os 

miolos e bata no liquidificador com 
um pouco de água. Reserve;
Em uma panela aqueça o óleo, 
doure o alho e a cebola. Acrescente 
o miolo do tomate, a aveia, o queijo, 
o sal e por ultimo o manjericão. 
Mexa ate formar um creme e reserve; 
Recheie os tomates com este creme e 
coloque-os em uma assadeira, cubra 
com papel alumínio e leve para assar 
por 10 minutos, retire o papel e asse 
por mais 5 minutos. 

Rendimento: 6 porções de 120g

Valores nutricionais  
por porção:
Calorias: 148kcal 
Proteínas: 5,82g  
Carboidratos: 22,50g   
Lipídeos: 3,97g

Dia de Vivência

ATIVIDADE 
GRATUITA
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PATROCÍNIO:

RECEITA MAIS APRECIADA  

Nuvem de  
Morango 
Ingredientes:

 • 1 embalagem de gelatina sabor 
morango diet

 • 3 claras

 • ½ xícara (chá) de creme de leite 
light

 • 1 colher (sopa) de suco de limão

Modo de preparo:
Acrescente aos poucos a gelatina 
em 4 colheres de sopa de água (60 
ml), misture bem e deixe hidratar 
por 1 minuto. Leve ao microondas 

em potência média (50%) por 20 

segundos até derreter.

Bata as claras em neve e adicione a 

elas o creme de leite delicadamente. 

Misture a gelatina derretida e o 

suco de limão. Coloque o creme em 

potinhos e leve à geladeira por pelo 

menos 3 horas para firmar.

Rendimento: 4 porções de 60g

Calorias: 59,5 kcal

Proteínas: 4,2 g

Carboidratos: 2,3 g

Lipídeos: 3,1g

Dia de Vivência

ATIVIDADE 
GRATUITA

Atividades: Alongamento e Caminhada 

da Saúde, Jogo de Mímica, Palestra: 

Escolhendo melhor seu alimento, Jogo 

da Nutrição: Passa a Bola, Dinâmica: 

Qual é o seu Talento? Motivação: Bexi-

gas da Terceira Idade. Bingo, Colabora-

dores: Lowçucar, Juxx e Wow Nutrition.

Café da manhã: 
 Café com leite desnatado, Torrada sem 

adição de açúcar com geléia de uva 
diet, Rolinho de presunto magro e queijo 

mussarela light, Melão Orange com 
granola diet

Colação: 
Banana prata com aveia

Almoço:
Entrada: Salada verde (alface, rúcula, 
acelga) com Molho campana (tomate, 

cebola, vinagre, sal e azeite)

Prato principal:  
Macarrão de milho puxado na manteiga 

com brócolis e tiras de filet mignon

Acompanhamento: Paella de arroz 
integral com legumes

Sobremesa: Nuvem de morango 
Bebida: Suco de ameixa diet

Lanche da tarde:  
Suco de laranja diet, Torta integral  

de escarola

TOTAL

Energia (Kcal) 1225,1 - CHO: 203,6g  
PTN: 47,2g - LIP: 25,9g

CARDÁPIO
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 NOTÍCIAS

Corra para Fugir 
do Diabetes

Se você é daqueles que nunca 
têm tempo para começar a fazer 
exercícios físicos, tome cuidado.
Não é nenhuma novidade que 
o sedentarismo cria condições 
para que diversas doenças 
atinjam o indivíduo, a exemplo 
de problemas cardíacos, pressão 
alta e muitos outros. Mas, 
recentemente pesquisadores 
da Northwestern University, de 
Chicago, nos EUA, chegaram à 
conclusão que indivíduos que 
não se exercitam na fase adulta, 
correm também sério risco de 
contrair Diabetes Mellitus. Os 
cientistas analisaram 3989 pessoas 
e chegaram à conclusão que nas 
pessoas que não se exercitavam 
a partir dos 20 anos, ou seja, 
quando já entravam para a fase 
adulta, o surgimento da doença 
era maior. Os casos eram menos 
frequentes nas mulheres na faixa 
dos 40 anos do que nos homens.

Os indivíduos se submeteram a 
três testes ergométricos e foram 
acompanhados durante 20 anos. 
Eles tiveram a sua aptidão física 
analisada em vários momentos 
de sua vida. Para os cientistas, a 
explicação está no índice de massa 

corporal (IMC). Os indivíduos 
sedentários, com baixa aptidão 
física, apresentavam esse índice 
maior.

Fonte: Canal Aberto da Pharma  
Nostra - Ano 6 nº 22

Mais Magro e 
Mais Inteligente
Uma equipe de pesquisadores 
da Universidade de Kent, nos 
Estados Unidos, chegou a uma 
conclusão surpreendente: pessoas 
que perdem peso têm ganhos em 
termos de memória e capacidade 
de concentração. Estudo feito 
por eles mostra que pacientes 
submetidos à cirurgia bariátrica 
apresentaram uma melhora 
significativa na memória, doze 
semanas após a cirurgia. John 
Gunstad, um dos integrantes da 
equipe, conta que os resultados 
dos pacientes em testes cognitivos 
passaram do nível “ligeiramente 
deficiente”, antes da cirurgia, para 
“normal”, depois da cirurgia. “A 
principal motivação para estudar 
esses pacientes é que sabemos 
que eles perdem muito peso 
em um curto espaço de tempo, 
então é um bom grupo para 
estudo”, disse Gunstad. “Esse é o 
primeiro indício de que, ao passar 
por essa cirurgia, as pessoas 
podem melhorar sua memória, 
concentração e capacidade de 
resolução de problemas”.

De acordo com o site Diário da 
Saúde (www.diariodasaude.com.
br), os cientistas consideram 
que os resultados dão muitas 
razões para otimismo porque, 
ao contrário de outras condições 
médicas, a obesidade pode ser 
cuidada e revertida. “Muitos 
dos fatores que acompanham a 

obesidade - tais como pressão 
alta, diabetes tipo 2 e apneia 
do sono - podem danificar o 
cérebro, mas são de certa forma 
reversíveis”, disse Gunstad. “Como 
esses problemas desaparecem, o 
funcionamento da memória fica 
melhor”.

Ao mostrar que os efeitos da 
obesidade também são reversíveis, 
as pessoas podem encontrar 
razões mais fortes que as levem a 
lutar contra o excesso de peso - a 
melhoria do funcionamento da 
mente, com eventuais melhorias 
no rendimento nos estudos, no 
trabalho, ou mesmo no dia a 
dia, parece ser uma razão forte o 
bastante.

A equipe agora vai acompanhar 
os participantes do estudo por 
dois anos, aferindo se os ganhos 
cognitivos se mantêm, se voltam a 
cair ou mesmo se melhoram ainda 
mais com o passar do tempo. 
“Uma das coisas que nós sabemos 
é que, conforme os indivíduos se 
tornam mais saudáveis do ponto 
de vista cardiovascular, a saúde 
do seu cérebro também melhora”, 
conclui Gunstad.

Fonte: Canal Aberto da Pharma  
Nostra - Ano 6 nº 22
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Encontro Latino Americano  
“Construindo Tratamentos Inovadores”

Dr. Andrew Boulton (Inglaterra),  
Prof. Dr. Fadlo Fraige (Brasil), Dr. Hugo Lisboa 
(Brasil) e  Prof. Dr. James Davidson (EUA)

Reuniram-se na cidade do México, em outubro, 

lideres de opinião em Diabetes, da América 

Latina, para discutir problemas inerentes à 

patologia, nessa região, bem como debater 

sobre a nova classe de medicamentos, 

os inibidores da enzima SLGT2, que faz a 

recaptação da glicose no rim. Através da 

glicosúria estes medicamentos virão somar ao 

arsenal terapêutico dos diferentes pontos de 

ação dos antidiabéticos existentes. O simpósio 

foi coordenado pela World Wide Diabetes, cujo 

presidente é o Prof. Dr. James Davidson, e é 

uma fundação sem fins lucrativos para prover 

educação e informação aos gestores de saúde.
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DOE SUA NOTA FISCAL PARA A ANAD CNPJ:  

51.602.654.0001/26

A cada compra que você fizer, você pode ajudar a Anad. É só informar à caixa, na 

hora do pagamento, que você está doando sua nota fiscal e pedir que coloque na 

nota o nº. do C.N.P.J da Anad.

CONTAMOS COM A SUA COLABORAÇÃO

 NOTÍCIAS

Durante o XX 
Congresso Brasileiro 
de Prevenção 
da Cegueira e 
Reabilitação Visual, 
organizado pelo 
Conselho Brasileira 
de Oftalmologia 
- CBO, no Palácio 
das Convenções do 
Anhembi, foi entregue 
o prêmio de 1º lugar, 
melhor trabalho, de 
oftalmologia, do 17º 
Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar em Diabetes, 
da Anad.

O premiado é o Dr. Rafael 
Ernane Andrade, com o 
trabalho “Abordagem 
do Diabetes através da 
Implementação de Modelo 
Estratégico de Atendimento 
Multidisciplinar - Mutirão 
do Diabético”.

Este trabalho é o resultado das 
atividades do Dr. Ernane no 
Hospital Beira Rio, em parceria 
com a ASDITA (Associação dos 
Diabéticos de Itabuna) em 
Itabuna - Bahia.

Colaboraram para este 
trabalho: Leonardo de Freitas 
Nascimento, Diego Moreira 
Arruda, Paulo Henrique 

Prêmio Tema Livre de Oftalmologia

Dr. Rafael  
Ernane  
Andrade

Dr. Paulo Henrique 
Morales, Profa. 
Lilian Fanny de 
Castilho e Dr. Rui Rey 
(Presidente da CBO)

Morales, Roseane Montargil, 
Marcelo Araujo e Rubens 
Belfort Junior.

Esta foi uma parceria da Anad 
com o CBO, no estímulo ao 
estudo da Oftalmologia em 
Diabetes Mellitus.
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Inovação e Facilidade 
em um só produto

Veja como o monitoramento de glicemia 
com FreeStyle Lite é muito fácil:

Dispensa codifi cação

Liga automaticamente 

ao inserir a tira teste

Já vem com data e hora 

pré-programados

Insira a tira 
no monitor

Encoste a gota 
de sangue

Pronto!

Sempre que precisar, conte com a Abbott Diabetes Care.

V
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N
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2

ABBOTT ON-LINE CARE
0800 703 0128
De 2ª a 6ª, das 8h às 20h
www.abbottdiabetes.com.br www.abbottdiabetes.com.br

FreeStyle é uma marca registrada Abbott Diabetes Care Inc. 
Kit FreeStyle Lite - Reg. ANVISA 80146501734. 

Tiras Teste FreeStyle Lite com 50 - Reg. ANVISA 80146501707.

AnuncioFacil_Abbott_FreeStyleLite_DiabetesCare_21x14cm.indd   1 6/13/12   10:09 AM

 
Matrículas Abertas em Dezembro

 • Cursos de um ano - 360h/aula + 3 meses para entregar monografia
 • Pela internet

 • Aprovado pelo MEC
 • Único a fornecer certificado de Educador em Diabetes

 • Para profissionais da Saúde com nível universitário e pedagogos
Informações e Inscrições:
Telefone: 0800-010-9000 

Site: http://www.unipinterativa.com.br
 Veja no link “localidades” o pólo UNIP mais próximo da sua residência 

Ao se matricular nele, você fará as provas presenciais e defender a monografia perante a banca examinadora

Curso de Pós Graduação “Latu Senso”  
para Formação de Educadores de Diabetes
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 TIRA-DÚVIDASANAD

PERGUNTA: Meu nome é Ade-
lina Gomes da Silva, tenho 49 
anos, 1,49 de altura, 122 kilos 
e sou diabética desde 1996. Es-
tou com sérios problemas de 
saúde, mas apareceu a suspeita 
de neuropatia diabética. Gos-
taria que me enviassem o que 
puderem sobre tratamento de 
terapia anódina, se por acaso 
já trabalham com esse tipo de 
tratamento, e também gostaria 
de saber se podem me ajudar a 
conseguir a cirurgia bariátrica 
pelo SUS, pois não tenho con-
vênio médico, e no momento 
não possuo nenhuma renda 
satisfatória que eu possa usar, 
pois estou sem emprego, e pre-
ciso com urgência dessa cirur-
gia. O meu endocrinologista 
me deu encaminhamento de 
urgência, mas ainda não conse-
gui nada. Conforme instrução 
dele, não posso nem ao menos 
tentar emagrecer sozinha, pois 
o perigo que eu perca 1 kilo 
sequer, e engorde de volta o 
que perder e algumas gramas a 
mais, tornou-se mais prejudicial 
do que tudo. Não sei o que fa-
zer. Podem por favor me ajudar? 
Agradeço antecipadamente, e 
aguardo uma resposta ansiosa, 
mesmo que não seja favorável, 
embora, peço a esse “DEUS” 
que tudo pode, em nome de 
Vosso filho Amado Nosso Se-
nhor “Jesus Cristo”, que pos-
sam realmente me ajudar. Obri-
gada por tudo. 

Adelina Gomes da Silva 
São Paulo - SP

RESPOSTA: Boa Noite Adelina,

A Neuropatia diabética é uma 
doença que afeta os nervos 
causada pelo diabetes, e pode 
ter inicio desde as fases ini-
ciais da doença. Os sintomas 
da neuropatia incluem ador-
mecimento e às vezes dor nas 
mãos, pés e pernas. Os danos 
nos nervos causados pelo dia-
betes também podem conduzir 
a problemas com órgãos inter-
nos, tais como o trato digesti-
vo, coração, e órgãos sexuais, 
causando indigestão, diarréia 
ou constipação, vertigem, in-
fecções na bexiga, e impotên-
cia. A neuropatia pode desen-
volver-se nos primeiros 10 anos 
de diagnosticada a doença e o 
risco de neuropatia em desen-
volvimento aumenta ao longo 
do tempo de diabetes. Alguns 
estudos recentes mostram que:

 • 60 % dos pacientes com 
diabetes têm alguma forma 
de Neuropatia, mas na 
maioria dos casos (30 a 
40 %), não há nenhum 
sintoma.

 • 30 a 40 % dos pacientes 
com diabetes têm sintomas 
que sugerem Neuropatia, 
comparados com 10 por 
cento das pessoas sem 
diabetes.

O Tratamento ajuda a aliviar 
o desconforto e prevenir danos 
de tecido adicional. O primei-
ro passo é o controle glicêmico 
adequado. Embora os sinto-
mas às vezes possam piorar a 
princípio com o controle glicê-

mico, quando mantemos níveis 
controlados, a dor ou perda 
de sensação que a Neuropatia 
pode causar melhoram. Outra 
parte importante do tratamen-
to envolve especial cuidado 
dos pés que são propensos a 
problemas. São usados vários 
medicamentos e outras medi-
das para aliviar os sintomas 
da Neuropatia diabética. Para 
queimação, formigamento, 
ou adormecimento, o médico 
pode sugerir um analgésico ou 
drogas antiinflamatórias que 
devem ser usadas com precau-
ção em pessoas com doença 
renal. Medicamentos antide-
pressivos e medicamentos para 
nervos podem ser úteis.

Resumidamente o tratamento 
baseia-se no controle da glicê-
mico em primeiro lugar, man-
tendo os níveis da HBA1 sem-
pre menores do que 7,0 %, alem 
do tratamento sintomático da 
dor, com:

 • antidepressivos tricíclicos;

 • anticonvulsivantes.

 • opióides;

 • drogas de uso tópico

Quanto a cirurgia bariátrica 
infelizmente não conseguimos 
encaminhá-la para tal procedi-
mento.

Atenciosamente

Dra. Maria            
Fernanda  
Cambrea 
Médica  
Endocrinologista
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PERGUNTA: Bafômetro. Qual a 
realidade do diabético? Alguns 
dizem que a cetona produzida 
pelo diabético traz problemas 
nos testes. Como proceder? 
Obrigado.

Eduardo Monteiro 
São Paulo - SP

RESPOSTA: Olá Eduardo, boa 
noite. 

Os aparelhos usados detectam 
especificamente a presença de 
álcool etílico no ar que sai dos 
pulmões. Somente em uma si-
tuação específica, quando o 
individuo está em um quadro 
de cetoacidose diabética, situ-
ação em que o paciente deve 
estar internado em unidade de 
terapia intensiva e que poderia 
alterar o resultado do teste, po-
rém um paciente nesta situação 
não poderia em hipótese algu-
ma estar dirigindo, pois estaria 
com muito desconforto respira-
tório, e com alterações do nível 
de consciência e desta forma 
não conseguiria dirigir, nem se 
quisesse. Somente por ter diabe-
tes, não alteraria o resultado.

Atenciosamente,

Dra. Maria  
Fernanda Cambrea 

Médica Endocrinologista
............................... 
PERGUNTA: Sou diabética tipo 
1, tenho 31 anos, casada, 1 filho 
de 3 anos, e tenho um problema/
dúvida a ser resolvida sobre meus 
direitos quanto diabética. Utilizo 
diariamente a insulina NPH e Re-
gular (sem custo), porém há al-

guns meses essas insulinas vem 
deixando de fazer o efeito dese-
jado em meu organismo. Por não 
existir em minha cidade médico 
endocrinologista especialista em 
diabetes e no AME mais próximo 
a demora é inevitável, procurei 
uma médica particular, fiz exa-
mes, e a mesma me de deu um 
laudo para que eu solicitasse ao 
município outro tipo de insulina, 
para a melhora de minha saúde 
e de minha qualidade de vida - 
Insulina Glargina Lantus e Insu-
lina Lispro em caneta descartável 
kwikpen - pelo que me informei 
o custo mensal destas insulinas 
sairia em torno de 500,00, o que 
para mim é um alto custo. Ao pro-
curar a as sistente social do muni-
cípio ela informou que como mi-
nha família tem renda maior que 
um salário mínimo por pessoa eu 
não tenho direito de receber este 
medicamento gratuitamente. Por 
favor, me orientem sobre meus 
direitos e quais providências 
devo tomar para conseguir este 
medicamento. Aguardo retorno 
e agradeço a atenção.

Cássia Garcia e Silva Oliveira 
Ilha Solteira - SP

RESPOSTA: Prezada Cássia,

De fato as insulinas conside-
radas de alto custo que lhe fo-
ram prescritas por sua médica 
não são fornecidas nos postos 
de saúde, por não integrarem 
a lista de disponibilização de 
medicamentos prevista na Por-
taria nº 2853/07. Por outro lado, 
você, na qualidade de cidadã 
brasileira, tem direito ao acesso 
ao tratamento de diabetes, seja 

por conta da previsão legal con-
tida em nossa Constituição Fe-
deral, seja em função da Lei nº 
11.341/06, que beneficia especifi-
camente os portadores de diabe-
tes residentes no Brasil.

Assim, você pode buscar o for-
necimento dos medicamentos 
junto à Secretaria Estadual da 
Saúde de São Paulo através do 
procedimento administrativo 
criado exatamente para esse 
fim. Para tanto, você deverá pe-
dir à sua médica que preencha 
o formulário próprio, que será 
assinado por você, sua médica e 
a instituição (pública ou priva-
da) perante a qual  ela se encon-
tra vinculada. Além disso deve-
rão ser providenciadas cópias de 
seus documentos pessoais (RG, 
CPF, cartão do SUS e comprovan-
te de endereço com CEP) e recei-
ta médica em 02 (duas) vias, 
encaminhando então toda essa 
documentação à Secretaria da 
Saúde para análise pela deno-
minada Comissão de Farmaco-
logia (Rua Dr. Enéias de Carva-
lho Aguiar, 188, Cerqueira César, 
São Paulo/SP, Cep: 05403-000). A 
resposta a esse pedido lhe será 
encaminhada por telegrama 
no prazo de 30 dias. Mais infor-
mações você poderá obter junto 
ao site da Secretaria de Saúde  
(www.saude.sp.gov.br), clicando 
em Comissão de Farmacologia 
da SES/SP, após em Solicitação 
de medicamento ou nutrição 
enteral por paciente (de ins-
tituição de saúde pública ou 
privada). Caso esse pedido seja 
indeferido, você poderá ingres-
sar com uma ação judicial com 
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a mesma finalidade. Nesse caso, 
você poderá ser representada por 
um advogado público (através 
do órgão de Defensoria Pública 
de seu Município) ou particular 
de sua confiança. Se lhe convir, 
poderá ainda optar pelo procedi-
mento do Juizado Especial da Fa-
zenda Pública, onde inicialmen-
te não precisa ser representada 
por advogado, somente no caso 
de recurso após a de sentença.

Esperando tê-la auxiliado de 
alguma forma, permaneço à 
disposição para qualquer outro 
esclarecimento.

Dra. Fernanda         
Tavares 
Advogada  
Voluntária  
da Anad
............................... 
PERGUNTA: Bom dia, desde 
18/10/2012 tenho o diagnostico 
de Diabetes tipo 2. 

Mudei toda a minha vida, e te-
nho mantido os índices de gli-
cemia bem controlados. Graças 
à Deus. Ocorre que tenho tido 
dificuldades em obter insumos 
da Prefeitura. Sou cadastrada no 
Posto de Saúde do Cambuci, e 
todos os meses vou lá buscar fi-
tas para medição. Ocorre que a 
pessoa encarregada sempre me 
entrega 50 fitas menos do que o 
necessário para eu fazer as 3 me-
dições por dia, mesmo eu tendo 
o formulário médico preenchido 
com a determinação de eu medir 
3 vezes ao dia. O que é que eu 
faço?

Tenho medo de brigar e ser ainda 
mais prejudicada. Eu fico muito 
insegura com a falta de medição. 
Gostaria de medir 4 vezes ao 
dia, para me sentir tranquila, 
mas encontro dificuldades mes-
mo. Vocês podem me ajudar de 
alguma forma? Desde já, agra-
deço a atenção.

Um abraço.

Denise Casado 
São Paulo - SP

RESPOSTA: Cara Denise,

De acordo com a previsão da 
Lei nº 11.347/06, regulamenta-
da pela Portaria nº 2.583/07, 
ao portador de diabetes tipo 
2 somente serão disponibili-
zadas tiras e lancetas para os 
testes diários de glicemia no 
caso de serem usuários de in-
sulina. Acredito que esse seja o 
seu caso. Nessa hipótese, sugiro 
que você peça ao seu médico 
um relatório justificando a sua 
necessidade de fazer os testes 
de glicemia - tantos quantos ele 
entender cabíveis ao dia - apre-
sentando-o ao posto de saúde 
onde já é atendida. Se ainda 
assim você não for atendi-
da em sua exata necessidade, 
oriento-a a buscar a obtenção 
das tiras e lancetas excedentes 
junto a Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo, mediante 
o procedimento administrativo 
próprio. Todas as informações 
a respeito desse procedimento 
administrativo, recentemente 
modificado, você encontrará 
no site da Anad, através do se-
guinte link: http://www.anad.

org.br/Noticias/Indexinterna.
asp?Textos_ID=2915

Boa sorte!

Dra. Fernanda Tavares 
Advogada Voluntária  

da Anad

............................... 
PERGUNTA: Tenho uma filha de 
09 anos que está com diabetes 
tipo 1, descobri há 11 meses. Movi 
uma ação para receber as medica-
ções dela, mas só fui informada 
que ela já podia receber os remé-
dios porque fui na farmácia, mes-
mo assim os remédios que foram 
solicitados, toda vez que eu vou 
buscar não tem. Só recebi duas ve-
zes porque a pessoa me falou que 
era de um outro paciente mas ela 
iria me ceder uma das insulinas. 
Estou precisando de um remédio 
para dependentes, falta. Isso é um 
absurdo, gostaria de receber uma 
orientação de vocês, me ajudem, 
estou desesperada.

Muito obrigada pela atenção.

Rosana Soares da Silva 
Arcoverde - PE

RESPOSTA: Prezada Rosana,

Há algumas formas de vocês re-
clamarem o não fornecimento 
de medicamentos de sua filha. 
Sendo o benefício decorrente de 
uma ação judicial - conforme 
por você informado, é possível 
reclamar a falta de qualquer 
dos itens junto à Ouvidoria da 
Secretaria de Saúde responsável 
pela entrega. Você pode ainda 
chamar a polícia no local de re-
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tirada - quando for fazer a reti-
rada de medicamentos e notar a 
ausência de qualquer dos itens 
do tratamento - e fazer um Bo-
letim de Ocorrência, para a pre-
servação do direito envolvido.

Além disso, é possível fazer a 
reclamação no próprio proces-
so judicial onde foi pleiteado 
o direito de receber os medica-
mentos. Nesse caso, você deve-
rá procurar o advogado que a 
representou na ação judicial, 
contando-lhe esses fatos, opor-
tunidade em que o profissional 
poderá informar tudo no proces-
so, pedindo ao juiz que intime a 
Secretaria de Saúde a cumprir 
a decisão judicial já vigente, 
requerendo ainda a fixação de 
multa judicial pelo atraso na en-
trega, remessa dos documentos 
para o Ministério Público para 
investigação de crime de deso-
bediência ou ainda, e em casos 
extremos, a prisão do Secretário 
de Saúde obrigado pelo cumpri-
mento da ordem judicial.

Esperando tê-la auxiliado de al-
guma forma, permaneço à dis-
posição.

Atenciosamente,

Dra. Fernanda Tavares 
Advogada Voluntária da 

Anad
............................... 
PERGUNTA: Por que a glicose 
não é sempre igual, sobe em al-
guns dias e em outros não?

João Hipólito 
Crato / CE

RESPOSTA: Prezado João,

É comum haver variação nos 
valores da glicemia mesmo que 
você ache que fez tudo igual em 
todos esses dias.

O certo é que a glicemia “flutua” 
permanentemente durante o dia 
e a cada dia e essa flutuação se 
deve ao tipo de alimento ingeri-
do, condições de saúde, medica-
mentos e atividade física, além 
de emoções, sustos e estresse.

Se a pessoa tiver outras doenças, 
também poderá vir a ser um fa-
tor de flutuação da glicemia.

Na pessoa que não tem Diabetes, 
a Insulina consegue se adaptar 
aos fatores citados e portanto 
consegue adequar essas varia-
ções para manter os valores nor-
mais.

Em quem tem Diabetes é dife-
rente, justamente porque a In-
sulina não consegue ter a mes-
ma ação igual a na pessoa sem 
Diabetes,daí a necessidade de 
tomar medicamentos para aju-
dar a compensar essa insuficiên-
cia de Insulina.

Atenciosamente,

Profa. Lilian            
Fanny de Castilho 
Presidente da 
Anbed
............................... 
PERGUNTA: Dr. Fadlo,

Fiz exames e o médico me disse 
que tenho hipercolesterolemia 
e hipertrigliceridemia. Passou 
remédio, mas não explicou e eu 
quero saber o que é isso e afinal 
o que eu tenho?

Larissa Andrade 
Natal - RN

RESPOSTA: Prezada Larissa, 

Hiper quer dizer muito. As-
sim as 2 palavras definem um 
aumento, no sangue, destas 2 
gorduras que são, o colesterol 
e os triglicérides.

O Colesterol é necessário ao 
organismo, pois é matéria 
prima da membrana celular, 
para constante renovação, 
além de ser o precursor dos 
hormônios sexuais masculino 
e feminino.

O problema existe quando 
o organismo produz valores 
aumentados, que se somam a 
aqueles que chegam por ali-
mentos gordurosos. Este au-
mento acarreta um depósito 
de gordura nos vasos (atero-
mas) que provoca entupimen-
to (aterioesclerose), originan-
do enfarto do miocárdio e 
“derrame cerebral” (AVC I) e 
tromboses.

A mesma situação ocorre com 
relação aos triglicérides, que 
são gorduras presentes em 
quase todos os óleos e gordu-
ras naturais.

Algumas doenças como o Dia-
betes e doenças do fígado, 
podem aumentar a produção 
dos triglicérides pelo organis-
mo, que quando presentes e 
junto com o aumento do coles-
terol, potencializam aquelas 
complicações já mencionadas.

Estas são as principais causas 
de morte, atualmente e por 
esta razão devem ser comba-
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tidas e tratadas com muita 
atenção.

O tratamento deve ser contí-
nuo e pelo resto da vida, com 
controles periódicos clínicos e 
laboratoriais.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Fadlo       
Fraige Filho 
Médico  
Endocrinologista 
Presidente Anad
............................... 
PERGUNTA: Gostaria de saber 
se preciso tomar cálcio, porque 
tenho muitas dores nos ossos, 
tenho artrose na coluna, hérnia 
de disco e fibromialgia.

Obrigada,

Maria Iris - São Paulo / SP

RESPOSTA: Maria Iris,

Primeiramente você deve ser 
avaliada por um reumatologis-
ta, que irá solicitar exames de 
sangue para medir seus níveis 
de cálcio e outros sais mine-
rais, hormônios relacionados 
e também uma densitometria 
óssea. Com esses exames será 
possível determinar se há ne-
cessidade ou não do uso suple-
mentar de cálcio.

Atenciosamente,

Dra. Vivian F. D.     
de França Arruda 
Médica  
Endocrinologista
............................... 
PERGUNTA: Olá Bom dia! Eu 
sou diabético T2 e tenho neuro-

patia nos dois pés, há dois anos 
fiz uma bolha na parte debaixo 
do dedão e tornou-se uma feri-
da, desde então tenho feito lim-
peza e curativos com uma po-
dóloga de minha confiança aqui 
em Ribeirão Preto, o dedo está 
bem mas mês a mês tenho que 
retornar pois cresce um calo 
nas laterais da ferida e começa a 
sangrar, enfim vocês poderiam 
me ajudar, eu sou associado e 
na época, a enfermeira podó-
loga Maria da Graça tratou do 
mesmo pé uma ferida pareci-
da e me curou, minha glicemia 
está oscilando de 220 à 360!

Obrigado por vossa atenção es-
tou ao dispor.

Roneido Galdino Carneiro 
Ribeirão Preto - SP

RESPOSTA: Prezado Roneido, 

A neuropatia diabética é uma 
complicação crônica do diabe-
tes, o que significa que uma vez 
presente, você conviverá com ela 
definitivamente. Isto usualmente 
acontece porque o controle do 
diabetes não é adequado, como 
parece ser o seu caso. Seus níveis 
glicêmicos estão fora de controle 
e isto faz a neuropatia se agravar 
assim como aparecer outras com-
plicações. Portanto, o primeiro 
passo é procurar o mais breve 
possível  um endocrinologista, 
para melhorar e controle do seu 
diabetes, e também pressão arte-
rial e lipídeos. 

Além disso, é necessário uma 
avaliação médica do seu pé, para 
avaliar a circulação arterial nos 

membros inferiores, o grau de 
comprometimento neuropático 
e presença de deformidades. É 
também necessário a confecção 
de calçado especial sob medida, 
com palmilhas adequadas para 
o seu problema. Não serve cal-
çado comercial. O senhor tam-
bém deve evitar caminhadas e 
ficar muito tempo de pé, visto 
que isto dificulta a cicatrização de 
sua úlcera.  Deve ser excluída a 
possibilidade de haver infecção 
no osso subjacente à úlcera, pois 
isto é outra causa de dificuldade 
de cicatrização, e a infecção mui-
tas vezes é inaparente. O médico 
que lhe acompanha deve fazer 
isso. Por último, os cuidados com 
a ferida, limpeza, debridamento 
correto, e hidratação são funda-
mentais para ajudar a cicatrizar. 
Lembre que só o cuidado local 
não é suficiente. É preciso cum-
prir todas as recomendações, e 
caminhar o menos possível.

Atenciosamente,

Dra. Geísa              
Macedo  
Médica  
Endocrinologista
............................... 
PERGUNTA: Boa Tarde! Meu 
nome é Tathiana, mãe do Pedro 
Henrique de 10 anos, diagnosti-
cado com diabetes Mellitus tipo 
1 em 12 de outubro de 2012.

Estamos convivendo com o dia-
betes há uma semana e ontem fa-
lei com a Paula que me orientou. 
O Pedro Henrique está tomando 
insulina glargina e Aspart, ambas 
em caneta. Demos entrada com 
pedido de todo medicamento 
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no SUS, mas eles só liberam as 
caixas descarpack, a tarja para 
medir a glicemia, lancetas e um 
aparelho Accu-Chek. Porém o 
SUS não libera as insulinas aci-
ma em caneta, nem mesmo a 
agulha para caneta, mesmo com 
pedido médico. Existe alguma 
possibilidade em conseguirmos 
esse medicamento via ANAD, so-
licitando ao Ministério Público? 
Aguardo retorno. Obrigada! 

Tathiana Freire 
São Paulo - SP

RESPOSTA: Prezada Tathiana,

Não consegui compreender se 
você obteve uma negativa do 
posto de saúde próximo à sua re-

sidência, ou da Secretaria de Saú-
de.  Se a negativa veio do posto 
de saúde, faça a solicitação admi-
nistrativa, através de laudo médi-
co fundamentado, à Secretaria de 
Saúde. Solicite lá o formulário e a 
lista de documentos que devem 
instruir seu pedido – endereço: 
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 
188 - São Paulo - Fone (11) 3066-
8000 - CEP 05403-000.

Se essa fase já foi (ou vier a ser) 
superada, você pode sim colocar 
a situação ao Ministério Público. 
A Anad não faz essa intermedia-
ção, mas você pode procurar pes-
soalmente o órgão.

Lembro ainda que você tem ou-
tras opções: se sua renda familiar 

for de até 03 salários mínimos, 
pode se valer de um advogado 
público, pago pelo Estado. Nesse 
caso, consulte a Defensoria Pú-
blica. O Fórum mais próximo de 
sua região pode lhe passar todas 
as informações sobre endereços 
e horários de atendimento.

Se sua renda familiar for acima 
desse valor, consulte um advo-
gado particular. O trabalho de-
senvolvido será o mesmo, mas o 
custo desse profissional não será 
pago pelo Estado.

Dra. Cynthia           
Maria Bassotto  
Cury Mello 
Advogada  
Voluntária da Anad
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BAZARANAD

FLORMEL 
Goiabada Cremosa

 • Apresentação: Doce Cremoso

 • Edulcorantes: Sorbitol; 

 • Sabor: Goiaba 

 • Embalagem: Pote de  
vidro contendo  
210g;

 • Sem adição  
de açúcar

 • Com selo de  
qualidade e  
confiança ANAD.

TIVVA 
Massa Alimentícia de Milho

 • Apresentação: Massa Alimentícia de 
Milho

 • Embalagem: Pacote com 500g

 • Sabor: Original

 • Sem Glúten

 • Sem adição de  
açúcar

 • Com selo de  
qualidade e  
confiança ANAD.

SÃO LOURENÇO 
Cocada diet 

 • Apresentação: Doce Cremoso
 • Edulcorantes: Sorbitol e sucralose; 
 • Sabores: Coco e chocolate, coco e 

abacaxi, coco e morango, coco e maracujá, 
coco e ameixa 

 • Embalagem: Potes contendo 210g e 610g;
 • Sem adição de açúcar
 • Com selo de qualidade e confiança ANAD.

NESTLÉ 
Chocolate para cobertura  

Classic Zero
 • Apresentação: Barra de Chocolate para 

cobertura

 • Edulcorantes: Maltitol e Sucralose; 

 • Embalagem: 500g;

 • 0% Lactose

 • 50% Cacau

 • Sem adição de açúcar

 • Com selo de qualidade e confiança 
ANAD. 
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FREESTYLE 

R$ 52,00

Kit com 1 Monitor 
1 Lancetador 
10 Lancetas 

10 Tiras

ONE TOUCH 
R$ 55,00

Kit com 1 Monitor 
1 Lancetador 
10 Lancetas 

10 Tiras

ACCU-CHEK 
Performa Nano 

R$ 79,90

Kit com 1 Monitor 
1 Lancetador 
10 Lancetas 

10 Tiras

BREEZE2 
R$ 54,90

1 Medidor 
1 Lancetador 
10 Lancetas 

10 Tiras
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Agradecimentos dos ouvintes e telespectadores

 RÁDIOANAD

�
Caro, Dr. Fadlo.

Seu programa é o que há de melhor em ma-
téria de informação sobre Diabetes, seu jeito 
simples e claro de se comunicar com seus 
ouvintes tira todas as nossas dúvidas e nos 
ensina a viver melhor.

Sou muito grata ao senhor e a sua equipe 
que nos trata com respeito e atenção. Dese-
jo-lhe muita saúde e muito sucesso em seus 
projetos, continue conosco sempre.

Um abraço,

Maria Rosa - Jaraguá

Boa tarde! Dr. Fadlo e equipe.

É com imenso carinho que lhe escrevo. Amo 
o seu programa Educação em Diabetes. Pos-
so até dizer, o quanto me sinto honrada, em 
participar deste programa maravilhoso, em 
que tiro todas as minhas dúvidas.

Parabenizo-o por ser essa pessoa simples e 
muito carinhosa com todos os que partici-
pam pedindo uma orientação. Fico ansiosa, 
esperando o horário do seu programa sema-
nal e na TV. Que Deus abençoe o seu traba-
lho e a sua vida. Beijos ao senhor e a todos 
da sua equipe da Rádio Trianon e ANAD.

Atenciosamente,

Alzeriona Correia - Vila Carrão

Prezado Dr. Fadlo,

Muito obrigada por este maravilhoso progra-
ma que, nos ajuda muito, não só no diabe-
tes, mas em muitas coisas mais. O senhor 
é muito paciente com os ouvintes e ainda 
oferece brindes que nos ajudam, como os 
aparelhos. Eu já ganhei e fiquei muito feliz. 

Deus lhe abençoe. Seu ouvinte de sempre.

Um abraço,

Hercília

Ao Dr. Fadlo Fraige,

Sou ouvinte sua de muito tempo, meu nome 
é Inajá Almeida Saraiva, posso afirmar que 
sou sua fã. Não perco nenhuma dica que o 
doutor dá na rádio.

É um programa maravilhoso, digo isso por 
mim e pelos outros ouvintes.

Pura informação valiosa, quem não diz que o 
doutor já não salvou várias pessoas tanto na 
rádio como na ANAD.

O doutor é bom, porque gosta do que faz. 
Sabe juntar profissão com religião, que o 
torna um profissional completo.

Informação é poder e o doutor é poderoso.

Termino esta cartinha agradecendo pelo 
doutor existir.

Que Deus o faça sempre melhor.

Inajá Almeida Tavares 
São Paulo
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Orlando Conceição Vieira 
Glicosímetro Abbott Free Style

 

Luiz Carlos Ribeiro Martins 
Glicosímetro Bayer Breeze 2

Geralda Melo Marques 
Kit Diatt

 
 

Alserina Correia Farias 
Kit Lowçucar

 

Dolores Navarro Trigueiro  
Glicosímetro J & J  

One Touch Ultramini

 

Norma da Cunha 
Kit Kopenhagem

 

José da Rocha 
Kit Jasmine

 
Fabio Goncalves de Lima 

Kit GOLD
Maria Íris Ribeiro 

Glicosímetro Accu Check Roche

P R E M I A D O S  D A  R Á D I O
Estes são ouvintes que ligaram e ganharam prêmios. Ligue e Participe:  

3253-4845 / 3289-3580 Rádio Trianon: 740 AM: 2af, 4af e 6af às 16h. 
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 TVANAD

Presidente 
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Vice Presidente 
Dr. Marivaldo Medeiros
Vice Presidente Honoris Causa 
(In memorian) 
Dr. Cristovan Benedicto Borges
Diretora Médica  
Dra. Maria Fernanda Cambrêa
Primeira Secretária 
Dra. Ana Miriam Gebara
Primeiro Tesoureiro 
Prof. Dr. Paulo Henrique Morales
Segundo Tesoureiro 
Psic. Paulo Koiti Sayama
Diretora de Relações Públicas 
Sra. Zélia Xedich Prado
Diretora Educação e Orientação 
Enfa. Profa. Dra. Odete de Oliveira
Diretoria de Assitência Social 
Sr. Nelson Freire Napoleão
Conselho Fiscal - Efetivos  
Sr. César Dolcemascolo 
Sr. Sérgio Noschang 
Dr. João Sergio Almeida Neto
Conselho Fiscal -Suplentes 
Sr. Rufino Gomes Soares Neto 
Dr. Carlos E. Carvalho 
Dr. Geraldo J. Medalha 
Conselho Consultivo: 
Dra. Adriana Daidone
Dr. Alexandre Fraige
Nutr. Profa. Dra. Ana Maria P. Lottenberg
Sr. André Pedrosa
Sr. Argeu Villaça Filho

Dr. Arual Augusto Costa
Prof. Dr. Bernardo Leo Wajchenberg
Sr. Bruno Casselli
Prof. Ed. Fís. Claudio Cancellieri
Dra. Cynthia Maria Bassotto Cury Mello
Dr. Domingos Malerbi
Sr. Edson Mazzeto Jr.
Sr. Eduardo Katz
Sra. Fernanda Villalobos
Prof. Dr. Fredy Eliaschewitz
Prof. Dr. João Roberto de Sá
Farm. Laurena de Almeida Magnoni
Sra. Luciana Zilioli
Dr. Luiz Flávio de Freitas Leite
Enfa. Márcia Camargo de Oliveira
Dr. Márcio Krakauer
Sr. Nelson Vieira Barreira
Enfa. Paula M. de Pascali Honório
Sr. Paulo Del Rio
Sr. Paulo Roberto Quartim Barbosa
Sr. Reinaldo Bertagnon
Sr. Reginaldo Ramos
Prof. Dr. Roberto Betti
Sr. Roberto Pisciteli
Sr. Ronaldo Braga
Farm. Sandra Alves
Dr. Simão Lottenberg
Enfa. Profa. Dra. Sônia A. Alves Grossi
Sr. Thomas Gierse
Sr. Toshihiro Assamura
Dr. Uriel Maldonado
Prof. Dr. Vicente Amato Neto
Dr. Walmyr Ribeiro de Mello
Conselho de Voluntários: 
Sra. Alice Miranda da Silva 
Sra. Angela Odete G. Rico 
Sra. Assunta Catarina C. Petonine
Sra. Beatriz Dias Gonçalves
Sra. Carmen Nascimento

Sra. Cleoffle C. de Capitani
Sra. Dulce de Jesus Oliveira
Sra. Elza Cassoni Magwitz
Sr. Fernando Augusto Gonçalves
Sr. Fulvio Traldi 
Sra. Maria Ilka Ribeiro Silva
Sr. Joaquim dos Santos
Sra. Judith Soares Fidelis
Sr. Kazue Miyamoto
Sr. Litsuko Y. Camargo
Sra. Lucilla Schuett de Moraes
Sra. Luiza Gomes de Andrade
Sra. Maria Aparecida Miguel
Sra. Maria Bernardino Rosa
Sra. Maria Cleusa C. de O. Pinto
Sra. Maria Fornielles das Chagas
Sra. Maria Helena Cassoni
Sra. Maria Kikue Ezure
Sra. Maria Luiza S. Sayama
Sra. Maria Rufino Freire
Sr. Mateus Tobias da Silva 
Sra. Neide de Lourdes Martins Barreto
Sr. Oscar T. Hirano
Sra. Rosa Teixeira
Sra. Sophia Maduar Collaltto

DIRETORIA DA ANAD

Administração da ANAD

Superintendente 
Educ. Profa. Lilian F. de Castilho
Farmacêuticos Responsáveis 
Dr. Alexandre Delgado 
Dr. Luís Flávio de Freitas Leite
Assistência Jurídica 
Dra. Adriana Daidone 
Dra. Cynthia Cury 
Dra. Fernanda Tavares
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História da vida real...

Camila Oliveira Santos
       Nossa homenageada desta edição nasceu em 21 de maio de 1989, em 
Santo André, mas mudou-se ainda pequena para a cidade de São Paulo, 
onde mora até hoje com seus pais, irmã e também seu cachorrinho.
      Quando pequena, fez ballet clássico, jazz e natação, até a adolescência. 
Participou de várias competições nessas três atividades, onde ganhou troféus 
pelo ballet, juntamente com o grupo do qual fazia parte, e uma medalha de 
prata na natação, competindo na modalidade de nado peito.
      Camila conta que “Sempre falei que queria ser médica, especificamen-
te cardiologista”. Após algumas tentativas de ingressar no curso de medi-

cina, acabou optando por uma segunda opção de curso, a Odontologia. 
“Estou cursando o segundo ano, e em momento nenhum me arrependi de 
ter mudado de opção, já que me encontrei na Odontologia”. Camila es-
tagia na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, pois essa 

é sua escolha para especialização.
     O diabetes entrou em sua vida aos 5 anos de idade. Camila conta que 

ficou internada por um tempo, em coma, na UTI infantil e desde o primeiro 
contato com o médico, ele sempre foi muito cuidadoso e realista com ela, o 

que, no ponto de vista de Camila, contribuiu para que ela se acostumasse 
com as “regras” do diabetes desde cedo. Há 4 anos faz uso da bomba de 

insulina, e desde então começou a frequentar alguns dos serviços profissio-
nais da ANAD, o que também colabora para o bom controle e cuidados com 

o diabetes. Camila nos conta também que “com a bomba de insulina o con-
trole do diabetes tem se mostrado muito melhor, porém ainda não 100%. 
Mas o foco é sempre o melhor controle possível, para isso sempre fazendo 
ajustes nas doses diárias de insulina e alimentação, com a orientação do 
endocrinologista, e de toda a equipe médica com a qual faço acompanha-
mento. Além é claro de contar sempre com o apoio, incentivo e cuidados 
dos meus pais e da minha irmã, bem como de meus amigos, colegas de 
classe e professores, desde o Jardim da Infância até hoje, na faculdade”.
         Hoje em dia, Camila voltou a praticar natação, já que exercício 
físico também é fundamental nesse controle. Hoje, aos 23 anos, nossa 
homenageada diz que leva uma vida normal, como qualquer outro 
jovem. Camila é muito segura e serena em relação ao seu diabetes tipo 
I. “Só tenho a agradecer a Deus pela vida que tenho e por sempre conse-
guir seguir firme na luta pelo bom controle glicêmico, tentando evitar 
ao máximo que as complicações comecem a aparecer. O diabetes nun-
ca impediu que eu fizesse algo. Desde pequena fui educada para saber 
que não é porque eu tenho essa doença que deveria me sentir doente. 
Pelo contrário, era pra eu levar uma vida normal, como qualquer outra 
criança, adolescente ou como qualquer outra pessoa, independente da 
minha idade. E foi isso que eu fiz, e venho fazendo. 
       Faço faculdade, pratico esportes, saio para passear, viajo. E tenho 
sempre em mente que, se a medicação, incluindo a insulina, junto com ali-
mentação adequada, exercícios e tudo o mais que é necessário para o bom 
controle do diabetes garantem a minha saúde, então não tenho motivos 
para reclamar, mas sim procurar fazer tudo certinho, já que tenho uma vida 
inteira me esperando, cheia de possibilidades e sonhos a realizar!”

Camila e sua irmã, Juliana

Seus pais, Maria José e Cícero

Formatura do 
terceiro colegial
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Família inteira reunida: sua irmã Juliana (esq.),  
seu pai Cícero e sua mãe Maria José (a dir.)

Primeira comunhão

Festa de 15 anos

Na clínica da faculdade de Odontologia

Camila aos 5 anos, na pré-escola, pouco antes de descobrir o diabetes

Camila e seu  
cachorrinho 
Xandy
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Dentistas Médicos Podólogos Enfermeiras Nutricionistas Outros Profissionais

2a  F
ei

ra Dra. Maria do
Socorro O.
Sousa
14h às 16h

Dra. Vivian Fanny
8h às 16h30
 

Luzinete P. Silva 
8h às 16h

Enfa. Edna  
P. Moraes
8h às 17h 

Nutri. Marlene 
Valença 
8h às 11h  

Aconselhamento 
Genético 
8h às 11h
GRATUITO 
 

3a  F
ei

ra Fundo de Olho
11h30 com
Dr. Paulo Henrique
Morales
Dra. Maria Fernanda
Cambrea
13h às 16h

Luzinete P. Silva
8h às 16h

Enfa. Edna  
P. Moraes
8h às 17h
CGMS 
 

Nutri. Neide
Francisco
10h às 14h

Aconselhamento 
Genético
8h às 11h 
GRATUITO

4a  F
ei

ra Dra. Maria do
Socorro O.
Sousa
9h às 12h

Luzinete P. Silva 
8h às 16h

Enfa. Edna  
P. Moraes
8h às 17h 
 

Nutri. Neide
Francisco
13h às 16h40

Aconselhamento 
Genético 
8h às 11h 
 
Educação Física  
Prof. Luiz Americo Bravo  
8h30 às 15h 
GRATUITO

5a  F
ei

ra Dra. Maria do
Socorro O.
Sousa
14h às 16h

Dra. Debora Nazato
8h40 às 11h40

Luzinete P. Silva
8h às 16h

Enfa. Edna  
P. Moraes
8h às 17h 
 

Aconselhamento 
Genético 
8h às 11h 
GRATUITO
Fisioterapia
Fisiot. Jéssica Tiscar
8h às 16h

6a  F
ei

ra Dra. Debora Nazato
8h40 às 11h40

Sandra
Rohdrigues
8h às 16h
(Semanal)
GRATUITO

Enfa. Edna  
P. Moraes
8h às 17h
CGMS 
 

  
Aconselhamento 
Genético 
8h às 11h
GRATUITO
 
Psic. Camila Valério
10h às 16h

S
áb

ad
o Dr. Alexandre

Fraige
8h às 11h

Dra. Debora Nazato 
(quinzenal)
8h às 11h

Enfa. Edna  
8h às 12h

Nutri. Neide
Francisco
9h às 11h

Palestras 
Multiprofissionais:
10h 
GRATUITO

TODAS AS 6as FEIRAS PREPARO E APLICAÇÃO DE INSULINA COM CONSULTORA DA B.D.

PROGRAMAÇÃOANAD



A Anad é uma entidade de Utilidade Pública e tem 
programas sociais, assistenciais, educativos visando 

os portadores desprovidos de recursos.

Ajude a Anad a ajudar os mais necessitados. 
Colabore: Faça sua contribuição.

Faça doações:  
Banco Bradesco 

Agência: 0108-2 / C/C: 161.161-5

A responsabilidade social é de todos!

ATENÇÃO
Trate seu Diabetes com um especialista.
Procure um ENDOCRINOLOGISTA.4

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR
ABBOTT ........................................................................  
ASTRAZENECA .............................................................. 
BAYER ...........................................................................  
BD .................................................................................  
ELI LILLY ....................................................................... 
GSK ............................................................................... 
JOHNSON ..................................................................... 
MEDLEY........................................................................  
MEDTRONIC .........................................................
MERCK .......................................................................... 
NOVARTIS PHARMA ...................................................... 
NOVARTIS NUTRITION .................................................  
NOVO NORDISK ...........................................................  
ROCHE ..........................................................................  
SANOFI-AVENTIS .......................................................... 
SANOFI PASTEUR.......................................................... 
SERVIER........................................................................ 
ZAMBON ....................................................................... 

0800 703 0128
0800 14 55 78
0800 12 10 10
0800 11 15 59
0800 7010444
0800 7012233
0800 7015433
0800 13 06 66
0800 773 9200
0800 26 59 00
0800 8883003
0800 236776
0800 14 44 88
0800 7720126
0800 703 0014
0800 11 90 20
0800 7033431
0800 0177011

 

Enf a. Jaqueline Aguiar
Queremos deixar 

registrada nossa 

homenagem e admiração 

pela pessoa e pela 

profissional que é, um exemplo a ser 

seguido e dizer... Ah! Se todos fossem igual 

a você! Com certeza a vida seria muito 

mais feliz e  

fácil de ser vivida. 

Profissional do Bimestre

Tratamento 
Oftalmológico
Você que é associado 
Anad, poderá marcar consulta 
oftalmológica e exames de FUNDO DE 
OLHO com Prof. Dr. Paulo Henrique 
Avila Morales

Recomendações: Não ir em jejum e levar 
acompanhante. 
ATENDIMENTO: todas a terças-feiras às 
12h30 É necessário chegar 11h30m para 
preparação do exame (dilatação das pupilas)

UTILIDADE PÚBLICA 
SERVIÇOS GRATUITOS ATIVIDADE 

GRATUITA

NOVEMBRO

03/11 Feriado

10/11
“Você sabe qual é a maneira  
mais correta de alimentar-se?” 
Nut. Giovana Morbi

17/11
“Aprenda a aplicar Insulina sem utilizar agulhas!”  
Cintia Cunha - Especialista de produto Hemocat  
e Nutr. Aline Zorzim

24/11
“Pé diabético: O que é e como cuidar?” 
Dr. Hugo Yamashiro e Dr. Flavio Rocha

DEZEMBRO

01/12
“Tire suas dúvidas sobre o diabetes com o Dr. Fadlo Fraige” 
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho

08/12
“Diabetes e as alterações na postura e movimento: O que 
a fisioterapia pode fazer por você.”-  
Fisiot. Jéssica Oliveira Tiscar

15/12
“Aplicação de Insulina” 
Enfa. Jacqueline Aguiar

JANEIRO

05/01
“Entenda mais sobre as insulinas” 
Dr. Marcio Krakauer

12/01
“Higiene e problemas gengivais” 
Dra. Andréia Montanhani

19/01
“A importância da hidratação dos pés no diabético” 
Pod. Andréia Faranha

PALESTRAS 2012 
Todos os sábados às 10hs Aberto ao público 
em geral prestação de serviços gratuitos
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