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Expediente

Assim também acontece com os pacientes que chegam até aqui. Uns pensam que seu Diabetes é um 
fardo terrível que eles não podem carregar e realmente se vergam sob o peso das dificuldades que 

vem do Diabetes.

Ao contrário, outros entendem que o seu Diabetes é só mais um problema, como todos os outros, e que 
esse fato não atrapalha sua vida porque ele não deixa que o Diabetes o domine e, sim, ele domina o 

Diabetes.

Com isso vemos que realmente a pessoa encontrará na sua condição, exatamente aquilo que ela 
carrega dentro de si.

Não se deixe vencer. Seja você o vencedor!
Um abraço

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente

Um jovem chegou à beira de um oásis junto a um povoado e, aproximan-
do-se de um velho, perguntou-lhe...

- Que tipo de pessoa vive neste lugar ?
- Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? perguntou por sua 

vez o ancião.
- Oh, um grupo de egoístas e malvados - replicou o rapaz,  estou satisfeito 

de haver saído de lá.
A isso o velho replicou:
- A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui.
No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e 

vendo o ancião perguntou-lhe:
- Que tipo de pessoa vive por aqui?
O velho respondeu com a mesma pergunta:
- Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem?
O rapaz respondeu:
- Um magnífico grupo de pessoas, amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de deixá-las.
- O mesmo encontrará por aqui - respondeu o ancião.
Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho:
- Como é possível dar respostas tão diferente à mesma pergunta?
Ao que o velho respondeu :
- Cada um carrega no seu coração o meio ambiente em que vive.
Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por 

aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Somos todos viajantes no tempo e o 
futuro de cada um de nós está escrito no passado. Ou seja, cada um encontra na vida exatamente aquilo 
que traz dentro de si mesmo. O ambiente, o presente e o futuro somos nós que criamos e isso só depende de 
nós mesmos”. 

Viajantes do Tempo
(autor desconhecido)
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Escolha	da	seringa	e	agulha	adequadas
ao	tratamento	com	insulina

A evolução tecnológica vem proporcionando maior 
flexibilidade, conforto e comodidade para as pessoas 
que utilizam insulina como forma de tratamento do dia-
betes. Hoje, encontramos seringas descartáveis, com 
diferentes capacidades e escalas, agulhas mais finas, 
siliconizadas e de diversos tamanhos, inclusive a menor 
agulha do mercado brasileiro – com 5 mm de compri-
mento para uso com canetas de insulina. Com esta di-
versidade de produtos torna-se fundamental conhecer 
e saber escolher a seringa e a agulha corretas para 
uma auto-aplicação segura e confortável. E como fazer 
isto?

Alguns pontos devem ser analisados com atenção 
no momento da escolha da seringa: a capacidade da 
seringa, a escala de graduação e o comprimento da 
agulha são alguns deles.

Capacidade da seringa – existem 3 tipos: Seringa de 
30 unidades, Seringa de 50 unidades e Seringa de 100 
unidades. Verifique a dose de insulina prescrita pelo mé-
dico e utilize a seringa de 30 unidades caso a prescrição 
seja de até 30 unidades de insulina por aplicação. A se-
ringa de 50 unidades é indicada para prescrições entre 
30 e 50 unidades de insulina por aplicação e a seringa 
de 100 unidades para aplicações entre 50 e 100 unida-
des de insulina.

Escala de graduação da seringa – as linhas que mar-
cam o cilindro da seringa são as linhas de dosagem. As 
linhas de dosagem formam a escala da seringa. Em al-
gumas seringas uma linha equivale a 1 unidade de insuli-
na, em outras uma linha será igual a 2 unidades, como é 
o caso da seringa de 100 unidades. Escolha a seringa de 
acordo com a dose prescrita pelo médico. Por exemplo, 
se você utiliza 19 unidades de insulina, considere como 
uma boa opção a seringa de 30 unidades.

Comprimento da agulha – hoje é possível escolher 
entre uma agulha de 12,7 mm ou uma agulha curta 
com 8 mm de comprimento. A agulha deve ser escolhi-
da de acordo com o seu tipo físico e as características 
de cada região do corpo recomendada para auto-
aplicação.

Uma análise especial para escolha da agulha ade-
quada deve ser feita para pessoas acima do peso ou 
obesas e que tenham pouco tecido subcutâneo na 
com coxa e/ou no braço, gestantes e atletas. Esta aná-

lise, na maioria das vezes, permite o uso das agulhas de 8 
mm para estas pessoas.

Para que a insulina seja absorvida de forma grada-
tiva e eficaz, ela deve ser aplicada no tecido subcutâ-
neo – que fica entre a pele e o músculo. Desta forma, 
é essencial que a agulha usada para a aplicação seja 
adequada ao seu tipo físico. 

As orientações para a escolha da agulha para cane-
ta seguem este mesmo raciocínio, ou seja, é necessário 
avaliar o tipo físico e as características de cada região 
do corpo recomendada para auto-aplicação.

Assim, as agulhas de 12,7 mm são indicadas para as 
pessoas obesas ou acima do peso. Os adultos com tipo 
físico normal ou magros, crianças e adolescentes podem 
utilizar as agulhas para caneta de 8 ou de 5 mm, lem-
brando que a agulha de 5 mm de comprimento dispen-
sa a prega subcutânea. As pessoas acima do peso ou 
obesas e que tenham pouco tecido subcutâneo na com 
coxa e/ou no braço, gestantes e atletas necessitam de 
uma análise especial e, geralmente, esta análise permite 
o uso das agulhas de 8 ou de 5 mm para estas pessoas.

Consulte um profissional da saúde antes de escolher 
os produtos que serão utilizados para a aplicação da 
insulina. Cabe a este profissional analisar suas caracte-
rísticas individuais, preferências e hábitos e oferecer um 
tratamento individualizado, de forma que seu principal 
objetivo seja alcançado: a manutenção da glicemia o 
mais próximo da normalidade.

Texto elaborado por: Luciana Santini – Consultora do Centro BD de edu-
cação em Diabetes
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CAFFREY, Rose Marie; SELEY, Jane Jeffrie. How to to take 
your best shot. 2004. Disponível em :< http://www.diabe-
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2007. Disponível em : <http://www.diabetes.org/diabe-
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13 mar.2007.

A agulha de 8 mm
de comprimento
é indicada para:
crianças, adolescentes, 
adultos com tipo físico magro 
e normal.

A agulha de
12,7 mm de compri-
mento é indicada para 
adultos que estão acima 
do peso e obesos.
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INSULINA	INALÁVEL
PASSO	A	PASSO	

USO	DO	INALADOR
PREPARAÇÃO DO INALADOR PARA A 

ADMINISTRAÇÃO DA INSULINA INALÁVEL
INTRODUÇÃO DO BLÍSTER COM A DOSE 

NECESSÁRIA DE INSULINA NO INALADOR

PRESSURIZAÇÃO DO INALADOR PARA A 
NEBULIZAÇÃO DA INSULINA

NEBULIZAÇÃO DA INSULINA EM PÓ PARA INALAÇÃO

INALAÇÃO DA DOSE RECOMENDADA DE INSULINA CUIDADOS COM O INALADOR APÓS CADA 
INALAÇÃO

Uso sob prescrição médica. 
         Procure um endocrinologista para saber se você também pode utilizar o aparelho
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Programação:  

Todas as Segundas-feiras 
�4h00..... Grupo Corpo e Mente
�5h00..... Grupo de educação em 

Diabetes

Todas as Terças-feiras
�5h00..... Grupo Coral

Todas as Quartas-feiras
�4h00..... Oficina de Artes: Tricô, 

Crochê e Pintura em Tela

Todas as Sextas-feiras
�0hs ....... Oficina de Memorização
�4h30..... Dança de Salão
�6h00..... psicoterapia em grupo

Toda última Quinta-feira de cada mês
Grupo de Crianças e Orientação a Pais
�4h00   3�/05  �8/06  

 �6/07  30/08  
 �7/09  �5/�0  
 �9/��

A cada dois meses 
Grupo de Novos Associados
�5h00 e �8h00 �6/06
    �8/08
    30/�0

O Departamento de Psicologia abre inscrição para você ser um 
VF: VOLUNTÁRIO FELIZ!

Descubra como você pode ajudar a nossa associação a sempre 
crescer junto com você.

 “o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu inte-
resse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu 
tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de ati-
vidades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros 
campos...” 

Dia 28 de agosto: dia do voluntariado!

Curiosidade: a nossa Psicóloga Gisa, começou aqui na ANAD 
como voluntária!!!!  

“O que você faz bem, pode fazer bem para alguém!”

Em todas as nossas oficinas oferecemos lanche de confraterniza-
ção. O cardápio é elaborado pela Nutr. Márcia Braz Heigasi. 

Com o apoio da Abbott, fazemos a medição de glicemia gratuita 
para os associados. Utilizamos o aparelho OPTIUM XCEED.

Pensando sempre em você e na melhoria da sua qualidade de vida!
o Departamento de psicologia além da educação em Diabetes que é o seu principal objetivo, 

oferece durante toda semana, apoio psicológico e oficinas ocupacionais para todos os associados. 
Associe-se na ANAD para usufruir de toda essa programação que trará benefícios para o seu 
cotidiano.

Supervisão e Direção:
Psic. Gislene Giuliano Lopes (Gisa)

Coordenação:
Vol. Psic. Carlos Augusto Guimarães

Colaboradores:
Ped. Claudete Gioielli
Dent. Dra. Ana Miriam Gebara
Vol. Psic. Nina Norie Kawabata
Vol. Nut. Márcia Braz Heigasi 
Vol. Est. Nut. Anna Karolina Teles Guima-
rães
Vol. Psic. Silvia Beraldi

Estagiária de Psicologia:
Vol. Est. Psic. Mayra Christina C. Lima

“Quando você ao acordar, 
abrir a janela, olhar o céu, e 
contemplar o brilho do sol, 
imagine que o seu dia terá 
um brilho muito maior do 
que este, porque você as-
sim o deseja, assim o quer. 
E mesmo que não consiga 
ver este brilho com os olhos, 
o sentirá refletido em você 
na sua alma, pois ele nada 
mais é que a sua felicidade, 
ou sua vontade de lutar, 
para encontrá-la.” 

Autor Desconhecido

Novidade :  O Departamento de Psico-
logia conta agora com um aparelho de 
pressão digital automático, doado pela 
BD. Oferecendo mais controle e segu-
rança aos nossos associados.
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Autor desenho:
Alexandre Carolino Ribeiro

Este foi um grupo 
especial para crianças 

junto com seus pais.

Foi coordenado pela psicóloga 
Gisa que convidou a nutricionista 
Corina para explicar a Pirâmide 

Alimentar.

Depois da aula pais e filhos 
tiveram a oportunidade de 
por em prática seus novos 
conhecimentos, montando 

refeições saudáveis.

Grupos	de	Crianças

Todos 
receberam 
lanchinho 

LOWÇÚCAR.
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Campanha	de	Conscientização	nas	
Estradas	da	SEST/SENAT

Mariana Vasconcellos de Souza Bakhirisen 
é aluna do curso de arquitetura e urbanismo 
da UniFiam-Faam e está desenvolvendo um 
trabalho sobre centro de referência para dia-
béticos.

Mariana foi recepcionada pela psicóloga 
Gisa que lhe proporcionou todas as informa-
ções para executar com êxito o seu traba-
lho.

Esta foi sua escolha proposta à Faculda-
de porque Mariana é diabética tipo1 há 21 
anos.

Visita	na	Anad

A ANAD mais uma vez esteve presente a 
esta campanha pela prevenção de diabe-
tes em caminhoneiros.

Realizamos testes de glicemia no pos-
to de pesagem de caminhões na Rodovia 
Anhanguera, local estratégico, pois cami-
nhoneiros obrigatoriamente param seus veí-
culos no local.

Sabe-se da alta prevalência de diabetes 
entre os caminhoneiros o que ficou prova-
do em questionário realizado onde foi infor-
mado que eles ficam mais de 8 horas sem 
comer por falta de tempo e quando o fa-

zem não é uma alimentação saudável, o 
sedentarismo é outro importante fator nesta 
realidade.

Esta é a primeira das 3 ações que a ANAD 
e SEST/SENAT realizarão nas estradas em 
2007.

Encontramos na população testada mais 
de 10% de casos de hipoglicemia para os 
quais foi dado o “glinstan” – nosso açúcar 
líquido da Lowçúcar.

Realizamos os testes com o glicosímetro 
Optium Xceed da Abbott e a equipe foi co-
ordenada pela psicóloga Gisa.

Patrocínio:
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2.º	Encontro	de	ONG’s	e	
Associações	de	Pacientes	Saúde	

Brasil

Mais uma vez a ANAD estava lá com a 
equipe de nutrição e psicologia; Corina, 
Márcia e Gisa.

Nosso coral e o grupo de dança de salão 
foram convidados para se apresentar e fize-
ram muito sucesso.

Nossos profissionais fizeram orientação 
em diabetes para os freqüentadores do en-
contro.
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Campanha	Saúde	em	DIA

Os parceiros SOCESP, Shopping Paulista, Roche Diagnótica, Sanofi 
Aventis e ANAD realizaram a Campanha “Saúde em Dia”.

O evento ocorreu no Shopping paulista com o patrocínio da Ro-
che Diagnósticos e da Sanofi Aventis, numa promoção da SOCESP, 
como parte das atividades de seu Congresso.

A ANAD ficou encarregada de organizar a Campanha e com 
uma equipe de 12 profissionais de saúde realizou 
testes de glicemia e colesterol, aferição de Pres-
são Arterial, medição de peso, altura para defini-
ção de Índice de Massa Corpórea (IMC) e medida 
de circunferência abdominal para verificação de 
risco cardiovascular. Nossos profissionais também 
realizaram a orientação e em alguns casos mais 
graves o encaminhamento para atendimento hos-
pitalar.

A coordenada da Campanha foi à psicóloga 
Gisa Lopes e contamos com a presença das en-
fermeiros: Edna, Jorge, 
Samuel, Lilian e Sueli, do 
fisioterapeuta Fernando, 
da nutricionista Márcia e 
das estagiárias Karol, Ta-
tiane e Bárbara.
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Visita	no	Departamento	de	Nutrição	da	ANAD

Ana Paula Souza P. O. Alves, aluna do cur-

so de nutrição da Faculdade São Camilo veio 

conhecer a atuação do Departamento de 

Nutrição da ANAD (D.N.A.) para subsidiar seu 

trabalho  “Importância do Nutricionista para 

o Tratamento do Diabetes”.

Ana Paula foi recepcionada pela nutricio-

nista Corina que é diretora do D.N.A. e a es-

colha do tema para seu trabalho se deve ao 

fato de ela também ter Diabetes.
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Campanha	CPTM

Visita	–	Hospital	DIA

A CIA. Paulista de Trens Metropolitanos realizou 
seu evento anual de “Promoção de Saúde e Qua-
lidade de Vida”.

A ANAD, como sempre, esteve presente na reali-
zação de testes de glicemia com equipe de enfer-
magem e com a coordenação educativa a cargo 
da psicóloga Gisa.

O patrocínio da Campanha foi da ABBOTT e o 
glicosímetro usa-
do foi Optium 
Xceed.

5% da popula-
ção testada, que 
indicou não ter 
Diabetes, apre-
sentou resultados 
alterados e rece-
beu orientação e 
encaminhamen-
to.

Recebemos a visita da Dra. Rosa T. Reyna, 
Dr. Eduardo F. Apolinário e Enfermeira Fabia-
na R. Moller. 

Eles vieram de Indaiatuba, do Hospi-
tal Municipal Dia, Centro de Especialidade 
avançada. 

Participaram do “Dia de Vivência” e pu-
deram conhecer as atividades educativas 
para levar e empregar em sua cidade.

Eduardo, que tem diabetes, se associou à 
ANAD.

Patrocínio:
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Curso	de	Treinamento

O laboratório Eli 
Lilly do Brasil pediu 

para que a ANAD de-
senvolvesse um treina-

mento para 7 funcionários 
que vão trabalhar no Call Center da Indústria.

Dessa forma preparamos um programa de treina-
mento onde os funcionários ficaram em “imersão em 
Diabetes” durante 10 dias.

Foram testados antes do início e após o encerra-
mento do curso para avaliação de seu aproveita-
mento. Conviveram com os pacientes e, todas as ati-
vidades educativas e de lazer aqui na sede. Também 
foram treinados para acessar sites e pesquisar livros 
específicos para que aprofundem seu aprendizado.

Os conceitos em diabetes foram transmitidos pelos 
profissionais da ANAD com o seguinte programa;

Educação em Diabetes e Material Educativo – Prof. Lílian 
Fanny de Castilho;
O que é Diabetes – Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho;
Podologia em Diabetes – Enfermeira Maria das Graças 
Pereira dos Santos;
Insulinas no Brasil – Enfermeira Paula Pascali.
Glicosímetros – Abbott, Johnson & Johnson e Roche;
Bombas de Insulina e CGMS – Roche Diagnóstica e Me-
dtronic;
Rótulos: Produtos Diet e Light – Nutricionista Aline Valente 
Barbosa;
Psicologia em Diabetes – Psicóloga Gislene Giuliano Lo-
pes;
Odontologia em Diabetes – Dr. Walmyr Ribeiro de Mello;
O Olho Diabético – Dr. Paulo Henrique Morales;
Atividade Física e Diabetes – Professor Claudio Cancellieri;
Procedimentos de Laboratórios – Enfermeira Edna P. Mo-
raes;
Nutrição em Diabetes – Nutricionista Corina Padilha;
Seringas, Agulhas, Descarte e Pressão Arterial – Enfermei-
ra Márcia de Oliveira;
Antidiabéticos Orais – Dra. Márcia Kelman.

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Patrocínio:
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Grupo	de	Novos	Associados

Visita	UNIFIEO

Os novos associados ao chegar à ANAD 
são recebidos pela nossa psicóloga Gisa.

Com uma acolhida especial são introduzi-
dos nas ações aqui desenvolvidas.

O objetivo desse grupo é oferecer infor-
mações básicas sobre Diabetes e fazer com 
que se sintam em casa, como parte de uma 
grande família, além de incentivá-los a par-
ticipar das atividades educativas que ofere-
cemos.

Todas ganham um glicosímetro Optium 
Xceed ABBOTT.

Estavam presentes também a nossa nutri-
cionista Márcia e a estagiária Karol Guima-
rães, que comentaram sobre a “Pirâmide 
Alimentar”

Os estudantes das Faculdades escolhem fazer seus trabalhos na 
ANAD pela estrutura da organização, pela boa acolhida e pela pos-
sibilidade de conhecer mais sobre Diabetes.

Os alunos da UNIFIEO (Centro Universitário Fundação Instituto de 
Ensino de Osasco) desenvolveram uma pesquisa antropológica, num 
curso de “design digital”.

Conheceram nossos produtos e se propuseram a desenvolver mate-
riais para ANAD como trabalho do curso.

Três dos estudantes têm pais com Diabetes e a visita também os aju-
dou a compreender melhor os seus familiares com Diabetes.

Foram recebidos pela psicóloga Gisa.
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Grupo	educando	com	a	ANAD	2007

ANAD e BD, em parceria de-
senvolveram um projeto de en-
contros educativos em 2007.

Os encontros educativos já 
ocorridos tiveram como tema:

 - Diabetes e Insulinização e 
Pressão Arterial: a parte práti-
ca foi feita com o rodízio dos 
locais de aplicação de Insulina 
e aprendendo a medir a pres-
são arterial.

Além do lanche de confra-
ternização, os participantes re-
cebem certificados e ganham 
prêmios. Inscreva-se com a 
psicóloga Gisa na ANAD.

Temos sempre a coordena-
ção dos educadores da B.D. 
Igor Manana e Luciana Santi-
ni, e claro, patrocínio B.D.
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Feira	da	Saúde

A ANAD participou da 7ª Feira da Saúde da Associação 
Comercial de São Paulo, no Páteo do Colégio, Centro de 
São Paulo, que reuniu cerca de cinco mil pessoas.

A equipe da ANAD realizou 2.114 testes de glicemia nes-
te evento que também contou com aferições de pressão 
arterial, testes de colesterol, IMC (Índice de Massa Corpó-
rea), exame de rim, catarata, avaliação odontológica, en-
tre outros.

Os exames de glicemia foram realizados com o aparelho 
Accu – Chek Active, da Roche Diagnóstica e 8% dos resulta-
dos estavam alterados. A equipe da ANAD foi coordenada 
pela Enfermeira Elaine Pecchia.

Patrocínio:

Aos sábados palestras gratuitas às 10 horas. Não perca!
A cada semana um tema diferente é abordado.

Inscreva-se na ANAD.
Sorteio de um glicosímetro Optium Xceed da Abbott. 

Prof. Dr. Alexandre Fraige

Psicólogo Carlos Augusto Guimarães

Nutricionista Márcia Heigasi

Dra. Arieth Belíssimo

Patrocínio Abbott

PALESTRAS	EDUCATIVAS	NA	ANAD
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Dra. Arieth Belíssimo
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ADNORTE
Na sede de Montes Claros ocorreu a pos-

se da nova diretoria da ADNORTE – Associa-
ção de Diabéticos do Norte de Minas, com 
a recondução da sra. Maria Ferreira de Brito 
ao cargo de presidente para o próximo tri-
ênio.

A Associação foi fundada em 1991 e con-
ta com 1800 associados.

A estimativa da presidente é de que haja 
32 mil pessoas com Diabetes no Norte de 
Minas Gerais.

Parabéns e sucesso na nova gestão.

Lions	Clube	-	RJ	-	Campo	Grande
Em evento do Lions Clube e ADIJAL foi rea-

lizada Campanha Gratuita em Diabetes, de 
detecção, orientação, educação e preven-
ção das complicações na sede do Lions Clu-
be.

Com 13 voluntários, atenderam 62 pessoas 
das quais 5 eram hiperglicêmicos e 5 hiper-
tensos no mês de abril, tendo ocorrido outra 
em maio.

A ADAR – Associação dos Diabéticos 
de Atibaia e Região – realizou um evento 
educativo no auditório do Hospital Nova 
Atibaia e destaca a presença como pa-
lestrante do psicólogo Haroldo de Miran-
da.

Psicólogo Haroldo e Ângela Gebara

Maria Ferreira de Brito
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Programa	de	Doenças	Crônicas
A Dra. Fabiana de Medeiros Leite, coordena o projeto 

de Doenças Crônicas de Barra do Piraí no Rio de Janeiro 
e nos envia imagens do evento organizado para seus 
pacientes.

A ANAD parabeniza a ação e acredita que este pro-
jeto só trará benefícios no tratamento 

do Diabetes.
Ações:

 - Palestras educativas;
 - Filmes;

 - Peça de teatro;
 - Grupo musical;

 - Lanche diet
 - Glicemia capilar
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ACD	–	PB	
Associação	Campinense	de	Diabéticos

Para comemorar os 20 anos, a ACD – PB realizou o 
1.º Seminário Multidisciplinar em  Diabetes para discutir 
problemas do Diabetes na realidade local do Municí-
pio de Campina Grande, na Paraíba.

Estiveram presentes o Secretário de Educação e a 1.ª 
dama do Município.

Nossos parabéns ao presidente Daniel F.G. Oliveira 
pela iniciativa. 

Uma das associações mais atuantes da Ar-
gentina é a CUI.D.AR. Vejamos algumas de suas 
ações:

“Os jovens tem a palavra” – Para crianças e 
adolescentes de 10 a 20 anos e seus irmãos;
“Pais, filhos e Diabetes” – Reflexão e inter-
câmbio;
“Aspecto legal do Diabetes”;
“Diabetes TEAM” – Atividade física, recrea-
ção e caminhadas;
“Curso de Culinária” – Para crianças e ado-
lescentes;
“Curso prático de Diabetes para Pais”;
“Pequenos grandes Chefs” – observar, expe-
rimentar e criar na cozinha.

•

•

•
•

•

•
•
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ADHEC	–	CE
A Associação dos Diabéticos e Hipertensos do Estado do Ceará realizou mais uma 

campanha pública em 2007 sob a coordenação do presidente 
da ADHEC, sr. Elenilson G. Bezerra e da coordenadora de saú-
de, enfermeira Ivânia Costa Silva.

Esta campanha foi pelo 
Dia Nacional de Comba-
te a Hipertensão Arterial e 
atendeu aproximadamen-
te 600 pessoas tendo sido a 
ocasião ideal para divulga-
ção na mídia.
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PROAFIDI	–	Doce	
Desafio

A equipe do PROAFIDI (Pro-
grama Orientado de Ativida-
des Físicas para Diabéticos) 
– Doce Desafio (diabetes, 
educação em saúde, ativi-
dades físicas orientadas) da 
Universidade de Brasília, parti-
cipou do Congresso Mundial 
de Diabetes da IDF na África 
do Sul, onde apresentou 12 
trabalhos sob o comando da 
professora Jane Dullius.

Profissionais
Atividade Física
 Pró-Heart
Cardiologia
 Dr. Antônio Carlos Brilha
 Dr. Eduardo Lopes Palacios
Cirurgia Vascular
 Equipe do Dr. Bonno Van Bellen 
 Prof. Dr. Nelson de Luccia
 Equipe do Dr. Wolfgang Zorn
Dermatologia
 Dr. Luis J. Fagundes
 Dr. Leonardo Abrucio
Fisioterapia
 Francisco Antônio M. Paiva
Fonoaudiologia
 Juliana Wolfenson Coutinho
 Aloha Lutfi
 Cintia Gioielli Basso
Geriatria
 Drª. Eneide P. de Moura
Nefrologia
 Dra. Graziella Malzoni Leme
   Dra. Patrícia Ferreira Abreu
Nutricionista
 Celeste E. Viggiano

Oftalmologia
 Dr  Alexandre S. Tupinambá
 Dr. Arnaldo Gesuele
	Dra. Juliana M. Ferraz Sallum 
 Dr. Marco Antônio Albhy
 Dr. Paulo H. Morales 
Otorrinolaringologia
 Clínica Dr. Osvaldo Leme
Ortopedia
	Centro Marian Weiss
	Dr. Fábio Batista
Urologia
 Dr. Paulo Rodrigues (andrologista)
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
Santana
Laboratórios
 Laboratório de Análises Clínicas Endonucleum
 Laboratório Maximagem
 Criesp Laboratório - 3 unidades
 Diagnósticos da América S.A
 78 unidades em São Paulo(consulte endereços)
 Laboratório Jablonka
 Laboratório Muller Hinton
 SAE Laboratório
 Unidade Central  

e  mais 9 unidades (consulte endereços).
 OMNI Medicina Diagnóstica
 Pneumologia
 Sare - Serviço de Assistência Respiratória S/C

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

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

Nossos parabéns à equipe.
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Agita	São	Paulo	
saúde	mais	10	do	que	nunca

O programa Agita São Paulo comemorou 10 
anos de existência e depois da caminhada em 
prol ao dia Mundial da Atividade Física, realizou 
também em abril o Encontro de Boas Práticas para 
o balanço desses 10 anos.

A ANAD prestigiou o Encontro que contou tam-
bém com a presença do Secretário da Saúde de 
São Paulo, Dr. Luiz Roberto Barradas Barata.

A ANAD parabeniza a todos os adeptos da ati-
vidade física regular e os coordenadores do Agi-
ta São Paulo, Dr. José da Silva Guedes e Dr. Victor 
Matsudo pelo maravilhoso trabalho ao longo des-
ses 10 anos.

Congresso	Pre-diabetes	em	Barcelona
2nd	International	Congresso	on	PRE-DIABETES	and	the	Metabolic	Syndrome

Dr. Fadlo Fraige Filho, Dra. Karen Voloch (Merck S.A.) e 
Prof.ª Lilian Fanny de Castilho

Dr. Fred Eliaschevitz, Dr. Saulo Cavalcanti, Dr. Ruy Lira, Dr. Luís 
Turati, Dr. Raimundo Sotero, Dra. Karen Voloch, Dr. Fadlo Fraige 
Filho, Prof.ª Lílian Fanny de Castilho e Dra. Adriana Costa e Forte

Dr. Victor Matsudo Dr. José da Silva Guedes

Este 2.º Congresso foi realizado em Barcelona 
e é uma iniciativa da IDF – International Diabetes 
Federation.

Um pequeno grupo de médicos brasileiros es-
teve presente ao Congresso e entre eles o nosso 
presidente Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho.
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Projeto	FENAD/WDF	–	Formação	de	Capacitadores	em	Diabetes	
na	Rede	SUS

Iniciamos o projeto piloto 
em julho de 2006 capaci-
tando os médicos de 6 cida-
des durante o Congresso da 
ANAD.

Na 2.ª fase do projeto, es-
ses médicos retransmitiram o 
conhecimento adquirido aos 
profissionais de saúde do Pro-
grama da Saúde da Família 
que por sua vez capacitam 
os agentes de saúde de ma-
neira que estes estejam aptos 
a levar orientação em Diabe-
tes às casas da população 
de cada cidade, durante 18 
meses. Essa orientação será 
feita por meio das histórias em Quadrinhos da 
ANAD que serão levadas de casa em casa.

Para a realização da 2.ª fase do projeto o 
coordenador Prof. Dr. Paulo Henrique Morales 
acompanhou os trabalhos que foram supervi-
sionados pela pedagoga Maria Salete Barbo-
sa Lima, encarregada da orientação didática 
e pedagógica dos profissionais de saúde. 

As cidades envolvidas nessa fase foram: Ca-
jamar (SP), Pirapora (MG), Teresina (PI), Marília 
(SP), Montes Claros (MG) e Janaúba (MG).
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LANÇAMENTO	INSULINA	INALÁVEL	

Esta insulina foi testada em 6,7 mil pacien-
tes entre 18 e 75 anos em pesquisa da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Insulina deve ser inalada dez minutos 
antes das refeições. Após inalada, a insulina 
chega aos pulmões, onde é absorvida pela 
corrente sangüínea e passa a agir como as 
outras insulinas de ação rápida. É recomen-
dada para pacientes com diabetes tipo 2, 
que não obtêm o controle adequado da 
doença com medicações orais e, portanto, 
precisam de terapia com insulina. Também 
é indicado para pacientes com diabetes 
tipo 1, complementando o tratamento com 
insulina injetável basal.

De acordo com o diretor médico da Pfizer, 

Lançada no Brasil, a Insulina Inalável produzida pela Pfizer. 
Dr. João Fittipaldi a intenção é acabar com 
a rejeição que alguns pacientes têm à insu-
lina. “A insulina Inalável é um complemento 
ao tratamento, uma importante ferramenta 
no combate ao diabetes”, comentou.

Dr. João Fittipaldi, dir. médico 
da Pfizer

Edson Duarte Moreira Jr, 
pesquisador da Fiocruz
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DOANAD

Campanha	de	Diabetes	–	SESC	ODONTO

Dr. Cleber Blanco, Dra. Ana Mirian Gebara, Dr. Waldir Scalzitti e Dr. José Paulo Bersan

O Sesc Odontologia – uni-
dade Rego Freitas convidou 
a ANAD para realizar Cam-
panha em sua unidade.

A Dra. Ana Mirian Geba-
ra realizou palestra para os 
colegas dentistas sobre a im-
portância desse  profissional 
no controle metabólico do 
paciente diabético.

Também realizou palestras 
para os pacientes da unida-
de e testes de diabetes.

Diretoria da ANAD
Presidente
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Vice Presidente
Dr. Marivaldo Medeiros
Vice Presidente Honoris Causa
Sra. Maria Emilia M. Machado
Diretor Médico
Dra. Márcia Jablonka Kellman
Primeira Secretária
Dra. Ana Mirian Gebara Carboni
Segunda Secretária
Sra. Dulce Santos Dolcemascolo
Primeiro Tesoureiro
Sr. César Dolcemascolo
Segundo Tesoureiro 
Paulo Koiti Sayama
Diretora de Relações Públicas
Jornalista Zelia Xedich Prado
Diretora Educação e Orientação
Profa. Enf. Odete de Oliveira
Diretor de Assistência Social
Dr. Walmyr R. de Mello

Conselho Fiscal - Efetivos:
�º Dr. Fernando Jablonka

Suplentes:
�º Sr. Rufino Gomes Soares Neto
�º Dr. João Sergio Almeida Neto

Conselho Consultivo:
Desembargador Dr. Carlos Eduardo Carvalho
Dr. Alexandre Fraige
Dr. Arual Augusto Costa
Dr. Fred Eliaschewitz
Dr. Geraldo J. Medalha
Dr. João Roberto de Sá
Dr. Márcio Krakauer
Dr. Roberto Betti
Dr. Uriel Maldonado
Dr.Vicente Amato Neto
Enf. Marcia Camargo de Oliveira
Prof. Dr Bernardo Leo Wachenberg
Prof. Dr Laércio Joel Franco
Prof. Claudio Cancellieri
Prof. Dr Domingos Malerbi
Prof. Dr. Paulo Henrique de Anila Morales
Prof. Dr. Sérgio A . Dib
Prof. Dr. Simão Lottenberg
Prof. Dra. Nutr. Ana Maria Pita Lottenberg
Prof. Enf. Sonia Aurora  Alves Grossi
Sr. Reginaldo Ramos
Sr. Renato Borges
Sr. Antonio Nasser
Sr. Paulo Roberto Quartim Barbosa
Sr. Nelson Freire Napoleão
Sr. Nelson Vieira Barreira

Sr. Ronaldo Braga
Sra. Laurena Correia de Almeida
Sra. Anna M. Ferreira
Sra. Luciana Zilioli
Sra. Sandra Alves
Sr. Eduardo Katz
Prof. Décio  dos  Santos Pinto Junior
Dr. Gilson José de Oliveira

Conselho de Voluntários:
Sra. Maria Aparecida Miguel
Sra. Maria Luiza S Sayama
Enf. Paula M de Pascali Honório
Sra. Maria de Fátima Borges
Sra. Júlia Maria da Silva

Administração da ANAD
Diretora Executiva
Educ. Lílian F. de Castilho

Farmacêutico Responsável
Dr. Luís Flávio de Freitas Leite

Assistência Jurídica 
Dra. Adriana Daidone
Dra. Cynthia Maria Bassotto Cury
Dra. Fernanda Tavares
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www.anad.org.br

Venha surfar no 
site da ANAD

Agora ficou muito mais fácil você 
acessar o site da ANAD ou nos es-
crever via e-mail. De maneira mais 
rápida e mais simples você poderá 
solicitar informações e tirar suas 

dúvidas com nossos profissionais.

ANAD ENTREGA
Receba em casa o que você precisa.

Ligue para a ANAD, faça sua 
encomenda e entregaremos em sua 

casa. Consulte a taxa.

Telefone: 5572-6559

e-mail: anad@anad.org.br

Nossos parabéns a esses valorosos 
profissionais da saúde!

Aniversariantes - ANAD

Maria de Fátima Mota de Souza  ................................7/5
pedagoga Claudete Gioielli  ......................................13/5
Dra. evelise Valadão  ................................................19/5
psi. Gislene Giuliano Lopes  .....................................30/5
Dra. Lílian Cristina Macedo bara  .............................25/6

Aniversariantes da Diretoria

Dr Geraldo J. Medalha ................................................2/5
Dr. Arual Augusto Costa ..............................................3/5
Sr. paulo roberto Quartin barbosa ...........................12/5
Dr. Walmyr r. de Mello ..............................................28/5
enf. paula M. de pascali Honório ..............................15/6
Sra. Luciana Zillioli ....................................................15/6
psic. paulo Koiti Sayama ..........................................25/6

05 Dia mundial do meio ambiente
09 Dia da imunização
12  Dia dos namorados
21 Início do inverno
24 Dia de São João

JUNHO

MAIO 12 Dia da enfermagem
31 Dia mundial sem tabaco
07 Dia do oftalmologista
15 Dia do assistente social
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Maio:     
�0/05 Vivência Dia das Mães
�4/05 Vivência Meio Ambiente      
3�/05 Associado Diet                                     
Junho:     
�4/06 Vivência Inverno
��/06 Vivência São João          
�8/06 Associado Diet                                     
Julho  Férias não haverá Vivência, café da manhã 

e nem associado diet
Agosto:  
09/08 Vivência Dia dos Pais
�3/08 Vivência Dia Nacional da Saúde                    
30/08 Associado Diet                                     
Setembro:    
06/09 Vivência da Primavera
�0/09 Vivência Dia da Música Popular Brasileira    
�7/09 Associado Diet                                    
Outubro:     
04/�0 Vivência Circo Feliz
�8/�0 Vivência Halloween         
�5/�0 Associado Diet                                     
Novembro:        
08/�� Vivência Verão
��/�� Vivência Dia do Cinema Brasileiro   
�9/��  Associado Diet                                     
Dezembro:    
06/��  Vivência de Natal   

Café da manhã: toda sexta-feira. 
Inscreva-se na secretaria

Programa de 
Atividades 2007

Supervisora: 
Nutricionista Corina Padilha Magalhães

Coordenadoras Nutricionistas:
Aline Valente Barbosa
Érica Cristina da Silva Lopes
Estela Maria Freitas Santos
Marcia Braz Heigasi

O Departamento de Nutrição da ANAD 
é formado pelos profissionais:

Dicas de Nutrição
Recomendações	Nutricionais

1 –  Faça de 5 a 6 refeições por dia, de 3 em 3 horas;
2 –  Prefira consumir alimentos integrais como pão integral, 

pois as fibras ajudam no controle da glicemia;
3 –  Coma devagar, mastigando bem os alimentos;
4 –  Não utilize açúcar, mel, glucose, melaço, dextrose e/ou 

sacarose;
5 –  Observe os rótulos dos alimentos para ver se contém 

açúcar / sacarose;
6 –  Utilizar com moderação alimentos como arroz, batata, 

mandioca, macarrão e pães, não repetindo na mesma 
refeição.

Associada: Lourdes Isabel Fernandes
Nota: 8,5  
Receita: fácil
Tempo de preparo: � hora
Rendimento:  �� porções
Valor nutricional por porção:
Calorias: �8 por fatia

Ingredientes: 
2 ovos
1 colher (sopa) cheia margarina light
1 maçã em pedaços
2 colheres (sopa) cheias aveia
2 colheres (sopa) cheias de farinha de tri-
go integral
2 colheres (sopa) cheias de nozes
3 colheres (sopa) cheias de adoçante Ste-

•
•
•
•
•

•
•

Nutricionista coordenadora: Mirella Bini Egli

vita forno e fogão
1 colher (sopa) cheia fermento em pó
1 colher (café) canela

Modo de Preparo:
Bata todos os ingredientes, na ordem, no li-
quidificador, até formar uma massa homo-
gênea. Leve ao forno em fôrma untada por 
aproximadamente 45 minutos.

•
•

RECEITA: Bolo de Nozes e Maçã
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Bom Bom de colher
Receita mais apreciada pelos associados no dia da 

vivência
Ingredientes:
Creme:
� xícaras (chá) de leite em pó desnatado 
� xícaras (chá) de leite desnatado
� colher (chá) de essência de baunilha
� colheres (sopa) de amido de milho

Recheio:
� xícaras (chá) de uvas sem sementes

Cobertura:
� xícara (chá) de creme de leite light
�00g de chocolate dietético picado
Raspas de chocolate diet para decorar (opcional)

MODO DE PREPARO:
Creme: Bata os ingredientes do creme no liquidificador e 
leve ao fogo até engrossar. Reserve.
Cobertura: Coloque os ingredientes em um refratário e 
leve ao fogo, em banho-maria, até derreter bem. Espere 
esfriar.
Montagem: Coloque metade do creme em uma taça grande, 
distribua as uvas por cima e complete com o restante do 
creme. Cubra com a cobertura de chocolate. Se quiser, 
decore com raspas de chocolate diet.

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

Atividades:
lúdicas – educativas – avaliação 
– lazer

Palestrantes:
Odontologia: Dr. Alexandre Fraige
Psic. Carlos A. Guimarães
Nutricionistas Estagiárias

Colaboradores:
Valda - Lowçúcar - Hué - Nestlé

Nutricionistas coordenadoras: 
Nutr. Corina Padilha Magalhães
Nutr. Márcia Braz Heigasi
Nutr. Estela Maria

Estagiárias:
Elaine Oliveira
Gleice Freitas
Juliana Melo
Nádia A. Carvalho
Patrícia Gomes
Tatiana Hadch

•
•
•
•
•
•

Patrocínio:

Informações:
Tempo de preparo: �5 min. Rendimento: �� porções

Valores nutricionais por porção
Calorias: �0� Kcal  Carboidratos: �4 g
Proteínas: �0 g  Gorduras Totais: 9 g
Fibra Alimentar:  0,4 g
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Macarrão ao molho branco e brócolis
Receita mais apreciada pelos associados

Ingredientes:
500 gramas de macarrão tipo gravata
5 litros de água
� colher de sobremesa de sal

Molho:
� colher de sopa de margarina light
� cebola pequena ralada
�00 gramas de presunto magro em cubinhos
�00 gramas de brócolis cozido
� xícara de chá de creme de leite light
� colheres de sopa de salsinha picada
Sal a gosto

Preparo:
Cozinhe a massa em água fervente e sal. Escorra e man-
tenha aquecida.
Em uma panela derreta a margarina, doure a cebola, 
junte o presunto magro, o brócolis cozido e refogue por 3 
minutos. Acrescente o creme de leite, a salsinha e tempe-
re com sal.
Sirva a massa acompanhada do molho e decore com 
uma folha de salsinha.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Atividades:
lúdicas - educativas - avaliação - lazer 
- vídeo

Palestrantes:
Maria das Graças Pereira dos Santos 
– Podóloga 
Gleice Freitas – Estagiária de Nutrição 
(Dinâmica de Grupo)
Jorge, Corina e Salomé – Show de 
Música MPB

Nutricionistas orientadores:
Nutr. Corina Padilha Magalhães
Nutr. Érica Lopes
Nutr. Márcia Braz Heigasi

Colaboradores:
Valda - Dietorelle -  Nestlé

Estagiárias:
Elaine Oliveira; 
Gleice Freitas; 
Juliana Melo; 
Nádia A. Carvalho; 
Patrícia Gomes; 
Tatiana Hadch.

•
•
•
•
•
•

Patrocínio:

Informações:
Tempo de preparo: ��0 min. Rendimento: 04 porções
Classificação: fácil

Valores nutricionais por porção
Calorias: �69 kcal   Carboidratos: 48 g
Proteínas: 6 g   Gorduras totais: 4 g
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Dra. Adriana Daidone
Dra. Cynthia Cury
Dra. Fernanda Tavares

Assessoria Jurídica

sição do veículo, que pode chegar a 
cerca de 30%.

O portador de diabetes pode apo-
sentar-se por invalidez?

A aposentadoria por invalidez é um benefício 
concedido aos trabalhadores que, por doen-
ça ou acidente, forem considerados incapaci-
tados para exercer suas atividades profissionais 
ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sus-
tento pela perícia médica da Previdência So-
cial. Significa dizer que o fato de ser portador 
de diabetes não dá direito ao benefício; é pre-
ciso que o paciente esteja incapacitado para 
o trabalho, o que pode ocorrer em decorrên-
cia de alguma complicação da doença.

O portador de diabetes tem direito a trans-
porte gratuito?

Não. O portador de diabetes apenas po-
derá ser isento do pagamento de transporte 
público caso venha a ser acometido por com-
plicações, tais como insuficiência renal ou defi-
ciências físicas. De qualquer forma, para tanto 
deverá comprovar sua carência financeira.

O portador de diabetes tem direito a receber 
medicamentos gratuitamente?

O fornecimento gratuito de medicamentos e 
insumos é garantido acima de tudo pela Cons-
tituição Federal, podendo ser cumprido pela 
própria União, pelos Estados ou Municípios.

Em algumas localidades a distribuição tem 
sido espontânea. Para saber se esse procedi-
mento administrativo é eficaz, quais os locais 
de retirada e as quantidades ou tipos de me-
dicamentos/insumos fornecidos, é necessário 
comparecer a uma unidade do SUS. Caso não 
saibam informar ou informem que não há esse 
tipo de distribuição, a opção é o ingresso de 
uma ação judicial para exigir o cumprimento 
da Lei, cujo primeiro passo é consultar um ad-
vogado, que pode ser público, através dos ór-
gãos da Defensoria Pública, ou particular.

O portador de diabetes 
pode ser considerado “defi-
ciente”?

Existem várias definições 
de deficiência de acordo 
com o tipo de limitação 
constatada, se auditiva, física, mental, visual ou 
múltipla. De qualquer forma, e para fins gerais, 
válido é aquele conceito contido no artigo 2º, 
inciso II, do Decreto nº 1.744/95, que trouxe a 
regulamentação da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgâni-
ca da Assistência Social – LOAS), considerando 
como pessoa portadora de deficiência “aque-
la incapacitada para a vida independente 
e para o trabalho em razão de anomalias ou 
lesões irreversíveis de natureza hereditária con-
gênitas ou adquiridas, que impeçam o desem-
penho das atividades da vida diária e do tra-
balho”.

Ou seja, o paciente com diabetes não é 
considerado deficiente apenas pela sua con-
dição de portador da doença. Apenas se do 
diabetes lhe sobrevierem condições incapaci-
tantes para a prática das atividades diárias e 
para o trabalho.

É possível a compra de carro com “descon-
to” para portador de diabetes?

A legislação brasileira garante esse tipo de 
benefício apenas aos portadores de necessida-
des especiais, também chamados de “deficien-
tes”. Nesse caso, o termo “deficiente” é empre-
gado para as pessoas com alguma limitação 
física grave, a exemplo dos amputados.

Porém há algumas outras doenças que tam-
bém ensejam o direito referido, mas são pou-
cas, como no câncer de mama. O diabetes por 
si só não gera esse benefício ao seu portador, 
salvo quando acometido por complicações, 
tais como cardiopatia ou neuropatia graves e 
perda de membro.

Em todo caso não se trata de “desconto” e 
sim de isenção de IPI [Imposto sobre Produto In-
dustrializado] e de ICMS [Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços] na compra do 
automóvel. A soma dessa isenção é que aca-
ba por configurar um valor a menor na aqui-
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Bazar da ANAD

Fácil de usar
Rápido

Delicado com os 
dedos

•
•

•

*	a
té	
o	fi

na
l	d
o	e

sto
qu
e

*	a
té	
o	fi

na
l	d
o	e

sto
qu
e

Accu-Chek Active: O monitor com 6 
lugares alternativos para testes - LAT

Optium Xceed™

Simplicidade todos os dias

Akildia Creme Protetor 

Creme revitalizante para pés ressecados;
Contém ácidos graxos saturados e insatura-
dos;
Contém centelha asiática;
Contém LIMOLENATO DE GLICERILA e  PAL-
MITOIL (proteína de trigo);
 Embalagens de 150 ml;
 Produtos com selo de qualidade e confian-
ça ANAD;
 A venda em nosso bazar;

•
•

•
•

•
•

•

Grátis 
�0 tiras 
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Bazar da ANAD

 

Prestigie o bazar da Anad. 
Mais de 600 produtos 
adequados ao consumo. 
Suas compras no bazar 
ajudam na manutenção 
do bazar e nossas ativida-
des filantrópicas.

Chocolate à base de soja
Sem lactose e sem glúten

Livre de gordura trans
Não contém adição de açúcar

Mais um produto com selo da ANAD

•
•

•
•

•

• Produtos sem adição de açúcar;
• Chocolates da marca La Nouba, importados da Bélgica;
• Adoçados com maltitol;
• Encontrados em barras de 42 g 

nos sabores: Chocolate amar-
go; Chocolate com coco; Cho-
colate ao leite; e nos sabores 
chocolate recheado com cre-
me de baunilha e com creme 
de coco, em embalagens de 
18 g; 

CREME PHYTOS 
Shinsei

Novo produto da grife ANAD
“CANETA DA ANAD”. 

Prática e bonita ela vai ajudar a arrecadar 
fundos para melhorias na nossa entidade. 

Já a venda no Bazar da ANAD

Creme Alta Hidratação:

Evita ressecamento e de-
sequilíbrio da umidade na-
tural da pele
Auxilia na recuperação de 
fissuras do calcanhar
Amacia e hidrata, aumenta 
a textura elástica e protege 
a pele
Local de uso: calcanhar, per-
nas e pés, mãos, cotovelos e 
joelhos
Contém Aloe Vera e Calên-
dula que são hidratante, rege-
nerativas e cicatrizantes
Bisnaga de 30g
Produto com selo ANAD. 

Venha adquirir em nosso bazar

•

•

•

•

•

•
•

Chocolates Belga da Stal

• Com selo Qualidade e Confiança da ANAD;
• Venha conhecer em nosso Bazar
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Cantinho do Leitor

Escreva para a ANAD. 
Queremos saber sua opinião sobre o nosso jornal, sobre o 
nosso atendimento, dúvidas, críticas ou sugestões.
Aguardamos seu contato por e-mail: mkt@anad.org.br, pelo 
telefone ou fax: (��) 557�-6559, pessoalmente ou por carta; 
Rua Eça de Queiróz, �98 – Vila Mariana, São Paulo, cep: 
040�� – 03�.
Mande sua opinião e os temas que você quer ver sendo discuti-
dos aqui no jornal. Tudo isso é muito importante para fazermos 
um trabalho ainda melhor para os portadores de diabetes. 
A Anad agradece a sua colaboração.

Prezado Dr. Fadlo,

Quero agradecer a ANAD por esse maravilhoso 
serviço prestado, principalmente aos diabéticos que 
assim como eu, podem usufruir de uma saúde me-
lhor. 

Sou associado e depois que passei com a douto-
ra Lilian Bara estou tendo uma convivência em paz 
com meu diabetes, seguindo sua orientação. 

Parabéns Dr. Fadlo e a todos os que trabalham 
pela conscientização dos diabéticos. DEUS os aben-
çoe.

Dárcio 
por e-mail

“O programa do Dr. Fadlo é muito educativo e ajuda as fa-
mílias a ter orientação sobre saúde. Peço que o programa 
nunca saia do ar.”

Maria Amália 

“Queremos parabenizar o Programa educação em Diabe-
tes na radio Trianon e na TV, pois nos orienta em relação ao 
controle do Diabetes e em muitas outras situações. Agra-
decemos ao senhor, Dr. Fadlo e a todos os funcionários da 
ANAD pela gentileza e companheirismo”.

Neusa Rufino Castro e Edson Castro

“Dr. Fadlo seu programa é de grande utilidade às pesso-
as portadoras de diabetes e também para aqueles que 
tenham esses problemas na família. Tenho aprendido mui-
tas coisas com o senhor. Torço para que continue sempre 
assim”.

João Batista Bartolomeu

“Tenho conversado com amigos e parentes e insistindo 
para que eles ouçam e assistam ao programa Educação 
em Diabetes. Agradeço ao Dr. Fadlo e aos funcionários da 
ANAD, pois educação e simpatia é o que não faltam”.

Francisco Ap. Sanches

“Eu e minha esposa Vera Lúcia somos seus ouvintes e so-
mos gratos por informações valiosas para nossa qualidade 
de vida”.

Paulo Roberto Gouveia
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Programa

Este é um moderno e eficiente modelo de EDUCAÇÃO POPULACIONAL  
através de mídia de massa.

Desta forma atingimos um número incalculável de pessoas que além de 
aprender sobre Diabetes passam a ser também multiplicadores desses conhe-
cimentos.

ABRANGÊNCIA:
TV	Comunitária	São	Paulo
- Canal 09 Net e 72 TVA – Sábado 16h
TV	Comunitária	Curitiba
- Canal 05 Net e 72 TVA – Sábado 15:30h
- reprises na 2ª feira – 8 h, 3ª feira – 10h – 4ª 
feira - 12:30h, 5ª feira – 10:30h e domingo 23h.
TV	Comunitária	Brasília
- Canal 11 Net Brasília – 3ª feira – 23 h – reprise 
na 5ª feira – 9h
TV	Cidade	Taubaté
-Canal 99 – VIVAX – 3ª feira – 12:30h – reprise 
6ª feira – 17 h
TV	Cruzeiro
-Canal 32 UHF – 3ª e 5ª – 9 h

TV	Comunitária	de	Bauru
-Canal 13 Net – 5º feira – 20:00h – reprise 
sábado – 17:30h
TV	Comunitária	Vila	Velha
-Canal 16 Big TV – Paraná – Sábado 15h- 
reprise 2ª feira – 20h, 4ª feira – 23 h.

Prefeitura	Municipal	de	Janiópolis ( PR) 
– TV
Prefeitura	Municipal	do	Congo       (PB) 
– Rádio Comunitária
Prefeitura	Municipal		de	Campos	de	
Goitacazes    (RJ) - TV
Prefeitura	Municipal	Guarabira	      (PB)  
- Rádio Comunitária e TV

Contemplados nos últimos programas

Ganhadores do Sorteio para os ouvintes do 
Programa de Rádio “Educação em Diabetes” 

Para participar do Programa 
ligue para o telefone do ouvinte 
da Rádio Trianon 3253-4845 ou 
3289-3580, pelo fax da  ANAD 
5572-6559, através do e-mail 
anad@anad.org.br ou por carta, 
para Rua Eça de Queiróz, 198 
- Vila Mariana CEP 04011-031 
- São Paulo - SP.

Kit de produtos Valda Glicosímetro Accu-Chek Go, 
da Roche

Kit de produtos Lowçucar

Glicosímetro One Touch Ultra, 
da Johnson & Johnson

Chocolate Diet Talento, da Garoto Glicosímetro Optium Xceed, 
da Abbott

Cappuccino Diet, da 
Cacique
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Dentistas Médicos Podólogos Enfermeiras Nutricionistas Psicólogas e outros 

profissionais

2ª
 fe

ir
a

Dra. Patrícia Cassino
9h às 11h

13h às 16h30

Fundo de Olho
11h30

Dr. Paulo H. Morales

Cardiologista
Dr. Augusto Santo-

mauro
9h às 11h00

Supervisão da
Enf. Graça

8h às 16h15
Enf. Edna
8h às 17h

Nutr. Estela
8h às 11h30

Nutr. Aline
13h às 14h 
17h às 18h

“Grupo	Mente	e	
Corpo”
às 14hs

Psic. Gisa
Psic. Nina

“Grupo	Educação	
em	Diabetes”

às 15hs
Nutr. Márcia

3ª
 fe

ir
a

Dra. Francini Nos-
chang

13h30 às 16h30

Dra. Arieth Belíssimo 
- 8h30 às 10h40

(quinzenal)

Supervisão da Enf. 
Graça

atendimento gratuito 
das 8 às 11hs e das 

13h às 16h

Enfª Edna
8h às 17h

Exame de CGMS
Enfª Edna

Nutr. Márcia
8h às 11h30

Nutr. Mirela
14h às 16h30

Nutr. Aline
13h às 14h 
17h às 18h

“Aconselhamento	
genético”

(Mackenzie e São 
Judas)

2ª à 6ª - 8h às 17h

“Grupo	Coral”
às 15hs

Psic. Gisa
Grupos	de	Nutrição	

às 13h30 
RPG

8 às 15h30
Fisiot. Alexandra

4ª
 fe

ir
a Dra. Patrícia Cassino

9h às 11h30

Dr. Walmyr de Mello
13h às 16h30

Dra. Daniela de 
Miranda

14h às 16h40
Enf. Graça

8h às 16h15
Enfª Edna
8h às 17h

Nutr. Corina
8h às 10h00

Nutr. Érica
14h30 às 16h30

Nutr. Aline
13h às 14h 
17h às 18h

“Grupo	Tricô	e	
Crochê”
às 14h

Psic. Gisa
“Oficina de Artes”

às 15h30
Psic. Gisa

5ª
 fe

ir
a Dra. Patrícia Cassino

9h00 às 11h30

Dra. Ana Miriam 
Gebara

14h às 16h30

Dra. Márcia Kelman
8h30 às 10h30

(quinzenal)

Dra. Lilian Bara
13h20 às 16h00

Supervisão da
Enf. Graça

atendimento gratuito
8 às 11h

Enfª Edna
8h às 17h

Nutr. Márcia
8h às 11h30

Nutr. Mirela
14h às 16h30

Nutr. Aline
13h às 14h 
17h às 18h

“Dia	de	Vivência”
(quinzenal)

Informe-se no Atendi-
mento

“Grupo	de	Crianças” 
e “Orientação a Pais

(mensal)
Psic. Gisa

Psic. Carlos
“Grupo	Novos	As-

sociados”
Psic. Gisa (bimestral)

6ª
 fe

ir
a

-

Dra. Evelise Valadão
13h - 16h

Dra. Vivian Delgado 
(Quinzenal) 

13h30 às 16h30

Enf. Graça
8h às 16h15

Enfª Edna
8h às 17h

Exame de CGMS
Enfº Edna

Nutr. Corina
8h às 10h00

Nutr. Márcia 
16h às 16h30

Nutr. Aline
13h às 14hs 
17h às 18hs

“Grupo	Dança	de	
Salão”	às 14h30 
Psic. Gisa/Carlos
“Psicoterapia	em	

Grupo”	às 16h
Psic. Carlos/Gisa

“Café	da	Manhã	na	
Anad”

8h - Inscreva-se
9h Palestra Nutrição

Sá
ba

do Dr. Rodolfo Borges
8h às 10h40

Dra. Vivian Delgado
8h às 12h

Enf. Graça
8h às 11h40

Enfª Edna
8h às 12h

Nutr. Márcia
Nutr. Mirela
Nutr. Estela

A cada sábado uma 
delas estará aten-

dendo
8h às 11h30

Palestras Multiprofis-
sionais

das 10h - 11h

RPG
8h às 11h

Fisiot. Alexandra

Confira a nossa programação diária
Horários de atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às �7 - Sábados, das 8h às ��h

Grupos de nutrição de 3a feira e 6a feira - 5 estagiárias de nutrição de 2a à sábado - Plantão de dúvidas (orientação nutricional)
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PALESTRAS 2007 
Todos os sábados às 10hs

 2007
MAIO

05 “Depressão e diabetes”
Psico Nina Norie Kawabat

12 “Educação nutricional”
Nutricionista Mirella Bini Egli

19 “Palpitação no Paciente Portador de Diabetes”
Dr. Augusto Santomauro

26 “Influência do Diabetes no Movimento do Corpo”
Fisiot. Francisco Magalhães Paiva

JUNHO
02 “Alimentos Funcionais”

Nutricionista Márcia Braz Heigasi

09 “Prevenção dos Fatores de Risco para a Doença Cardiovas-
cular”
Dr. Ricardo Pavanello

16 “Viva Feliz com o seu Diabetes”
Dra. Marcia Jablonka

23 “A mulher nas suas várias etapas de vida e o Diabetes”
Dr. Mauro Sancovski

JULHO
07 “ Bate papo com o dentista”

Dent. Dr Alexandre Fraige Filho
14 “Ansiedade e Diabetes”

Psic. Gislene Giuliano Lopes
21 “Exercite-se nas férias”

Ed. Físico: Igor Mariano Nuevo
28 Congresso	da	ANAD

não	haverá	palestra

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO 

CONSUMIDOR

ABBOTT.........................0800 703 0128
ASTRAZENECA .............0800 14 55 78
BAYER...........................0800 12 10 10
BIOLAB .........................0800 11 15 59
B.D. ...............................0800 11 50 97
ELI LILLY ........................0800 7010444
GSK ..............................0800 7012233
JOHNSON ....................0800 7015433
MEDLEY ........................0800 13 06 66
MERCK .........................0800 26 59 00
NOVARTIS PHARMA ....0800 8883003
NOVARTIS NUTRITION .0800  236776
NOVO NORDISK ..........0800 14 44 88
ROCHE .........................0800 7720126
SANOFI-AVENTIS .........0800 703 0014
SANOFI PASTEUR .........0800 11 90 20
SERVIER ........................0800 7033431
ZAMBON ......................0800-0177011

Mutirão do olho diabético
Parceria ANAD / Instituto da Visão 

- UNIFESP
Coordenador:
Prof. Dr. Paulo Henrique Morales
Rua Botucatu, 820
Horário: 8h às 12h

ATENÇÃO

Trate seu Diabetes com um 
especialista.

Procure um ENDOCRINOLOGISTA.

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: Pague sua pequena mensalidade em 
dia.
Faça doações: 
Banco Bradesco 
Agência: 0108-2 c/c: 161.161-5

A responsabilidade social é de todos

A Gisa é delicada, gentil, aten-
ciosa, educada, prestativa, simpá-
tica, risonha, amiga, bem humora-
da, agradável ... e além disso tudo 
é também uma ÓTIMA profissio-
nal, admirada pelos colegas e pe-
los pacientes.

parabéns para ela e para a 
ANAD por tê-la entre seus mem-
bros.Gislene Giuliano Lopes 

psicóloga

30 de junho
25 de agosto
27 de outubro

•
•
•

24 de novembro•

Funcionária do Bimestre

Grupos de nutrição de 3a feira e 6a feira - 5 estagiárias de nutrição de 2a à sábado - Plantão de dúvidas (orientação nutricional)
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