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EDITORIAL

Depois de algum tempo você 
aprende a diferença, a sutil 
diferença, entre dar a mão e 
acorrentar uma alma.

E você aprende que amar não 
significa apoiar-se e que companhia nem 
sempre significa segurança. 

E começa a aprender que abraços não são 
contratos e que presentes não são promessas.

E aprende a construir todas as suas estradas 
no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto 
demais para os planos, e o futuro tem o 
costume de cair em meio ao vão.

E aprende que não importa o quanto você se 
importe, algumas pessoas simplesmente não se 
importam... 

Aprende que verdadeiras amizades continuam 
a crescer mesmo a longas distâncias...

Aprende que não importa em quantos pedaços 
seu coração foi partido, o mundo não pára 
para que você o conserte.

Aprende que o tempo não é algo que possa 
voltar para trás. Portanto, plante seu jardim 
e decore sua alma, ao invés de esperar que 
alguém lhe traga flores.

E você aprende que realmente pode suportar...
que realmente é forte, e que pode ir muito mais 
longe depois de pensar que não se pode mais.

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem 
perder o bem que poderíamos conquistar, se 
não fosse o medo de tentar!

Sheakespeare 

Pois é, para tudo nesta vida temos que APREN-
DER, aprender a conviver com as pessoas, a en-
tender seus sentimentos e os nossos, a reagir 
diante dos acontecimentos.

Aprender quando é hora de lutar e quando é 
mais eficaz recuar para recuperar forças e voltar 
à luta para ganhar.

Aprender a conhecer o hoje, a trabalhar sua vida 
hoje, mas não porque o amanhã é incerto, mas 
sim para fazê-lo certamente a seu favor. Para quem 
tem diabetes o ontem, não importa mais, porém 
o hoje é o caminho consciente que o levará a um 
futuro seguro, tranquilo e sem complicações.

É preciso lembrar que todos os dias aprendemos 
um pouco mais.

Então aprenda:

as diferenças e as semelhanças •

a amar, a apoiar e pedir apoio, buscar e dar  •
companhia e segurança

a ser amigo do tempo •

a ser e fazer amigos •

a não se importar porque  o mundo não pára  •
para você

a plantar seu jardim, decorar sua alma, mas  •
também a oferecer e esperar flores

a saber que você é forte, é forte porque se cui- •
da, se trata e se protege

a tentar, tente sempre e mais uma vez •

E principalmente SE IMPORTE, se impor- •
te sempre, não desista de se importar com 
as pessoas e principalmente com você, pois 
quando você se importa, você luta, enfrenta 
tudo e ...vence!

Abraços, 

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho 
Presidente

Aprendendo...
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      LEMBRETE EDUCATIVO Coordenação: Profª. Educ. Lílian Fanny de Castilho 
Colaboradores: Pedagoga Maria Salete B. Lima e Pedagoga Claudete Gioielli

Recomendação do Departamento de Educação da ANAD - DEANAD

APOIO: FONTE:

Como descartar  
Agulhas e Lancetas

Evite que outras pessoas se machu- •
quem;

Proteja-se e proteja as pessoas ao re- •
dor;

Evite que crianças tenham acesso à  •
este material.

Verifique o descarte correto das lan- •
cetas e agulhas conforme legislação 
local em recipiente próprio e reco-
mendado. 

Algumas dicas de segurança:

Nunca descarte agulhas ou lancetas  •
no vaso sanitário;

Nunca jogue em rio, lago, córregos  •
ou em lixo comum;

Nunca compartilhe o uso de agulhas  •
ou lancetas com outras pessoas, pois 
pode disseminar doenças;

Não deixe agulhas, lancetas nem me- •
dicamentos ao alcance de crianças;

Pergunte se a clínica, hospital ou farmá- •
cia que você freqüenta aceita agulhas e 
lancetas utilizadas para descarte.

Dicas de Viagem
Sempre leve consigo insulina, supri- •
mentos para teste de glicemia e me-
dicamentos;

Leve uma lista com a relação de to- •
dos os medicamentos e suprimentos 
que você utiliza;

Sempre use sua identificação de por- •
tador de diabetes;

Verifique seu nível glicêmico antes  •
de dirigir.

Como portador de diabetes, você deve 
se planejar antes de viajar:

Pergunte ao médico sobre as mudan- •
ças de alimentação, insulina, medica-
mentos e fuso horário dos diferentes 
locais;

Peça a seu médico que faça prescri- •
ções com o nome do medicamento 
para levar consigo;

Ligue para a companhia aérea e per- •
gunte o regulamento para levar insu-
lina e medicamentos e peça alimen-
tação especial se for o caso;

Tenha insulina e medicamento sem- •
pre à mão, bem como açúcar de ação 
rápida e uma barrinha ou lanche;

Mantenha todo medicamento nos  •
frascos ou caixas de origem com seus 
rótulos;

Armazene a insulina em local fresco.  •
Não congele;

Leve consigo lancetas e agulhas e  •
certifique-se que estão devidamente 
protegidas com a tampa;

Sempre use sua identificação de Por- •
tador de Diabetes, pois será de gran-
de valor em caso de emergência;

Procure prosseguir com sua dieta e  •
medicação normal.

Internet
A Internet é uma Fonte de Informa- •
ção que ajuda a esclarecer eventu-
ais dúvidas e a atualizar o portador 
sobre lançamento de dispositivos e 
medicamentos;

Acesse a Internet regularmente e  •
mantenha-se bem informado, mas 
tenha alguns cuidados:

Cuidado! Não acredite em tudo o  •
que lê. 

Busque sites sérios e confiáveis,  •
como os de associações conhecidas 
e instituições de renome;

Lembre-se que as pessoas são dife- •
rentes e que nem tudo o que você 
ler pode fazer bem para você.

Sempre consulte o médico antes de  •
qualquer decisão!

EM  POUCAS 
PALAVRASDIABETES (CONTINUAÇÃO)
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Meu Controle
Seguem algumas recomendações para 
que você possa manter seu diabetes 
sob controle. Recomendamos que con-
verse com seu médico ou enfermeira 

sobre elas.

 Verifique sua glicemia diariamente •

 Verifique seus pés diariamente •

 Faça exercícios físicos 5 vezes por se- •
mana

 Tome 1 dose/dia de Aspirina (consul- •
te seu médico)

 Tente seguir uma dieta alimentar  •
saudável

 Escove os dentes e utilize fio dental  •
diariamente

 Não fume  •

 Beba com moderação •

 Tome seus medicamentos conforme  •
prescrição médica

 Afira sua pressão arterial regular- •
mente

 Consulte seu médico regularmente:  •
esclareça suas dúvidas e preocupa-
ções, em particular aquelas relacio-
nadas às alterações desde a ultima 
consulta.

Checklist de sua Saúde
Itens que recomendamos exames re- •
gulares

 Açúcar no Sangue •

 HbA1c •

 Gordura no Sangue •

 Pressão Arterial •

 Olhos •

 Rins •

 Pés •

Dentes •

 Pergunte a seu médico/enfermeira  •
com que freqüência você deve fazer 
seu teste de glicemia;

 O Teste da HbA1c deve ser feito a  •
cada 3 meses. Este teste mostra dá 
uma visão geral do nível de açúcar 
no sangue e se estes níveis estão, de 
forma geral, elevados, baixos ou nor-
mais nos últimos 3 meses.

 Consulte um oftalmologista uma vez  •
por ano e faça um exame de fundo 
de olho, com dilatação da pupila.

 Faça exame de urina para verificar  •
a microalbuminúria e checar o bom 
funcionamento dos seus rins.

 Faça exames de sangue regulares  •
para verificar os níveis de colesterol 
e triglicérides.

 Verifique sua pressão arterial regu- •
larmente.

 Peça ao médico ou enfermeira que  •
faça o exame de sensibilidade em 
seus pés.

 Mantenha um bom controle de seus  •
exames e informe seu médico e/ou 
enfermeira a respeito dos resulta-
dos.

Pergunte ao seu médico e/ou 
enfermeira quais são as suas 
metas para:

 Glicemia: (açúcar no sangue) •

- Antes das refeições: _____________ 
- 2 horas após as refeições: ________

 HbA1c: _________________________ •

 Colesterol: ______________________ •

- LDL: ___________________________ 
- TC/HDL: _______________________

 Triglicérides: ____________________ •

 Pressão Arterial: _________________ •

 Peso/IMC: _______________________ •

Pergunte a seu médico quando deve 
refazer os testes abaixo e registre os 
resultados. Recomendamos que leve 
este registro para que seu médico/en-
fermeira o acompanhe melhor.

Exame de Fundo de Olho:  •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Exame dos Pés: •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Teste de Proteína na Urina:  •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

HbA1c: •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Colesterol Total: •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Colesterol HDL:  •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Colesterol LDL: •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Triglicérides: •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Vacina contra Gripe: •

- Último Exame em: ___/___/___  
- Próximo Exame:     ___/___/___

Ai_03-09_0.indd   11 30.06.09   16:54:44



12 | A N A D  I n f o r m a  | MAI-JUN | 09

        PSICOANAD

 

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.

Programação
Todas as Segundas-feiras 

14h00 Grupo de Reflexão 

15h00 Grupo Educação em Diabetes

Todas as Terças-feiras 

15h00 Grupo Coral

Todas as Quartas-feiras 

14h00 Oficina de Artes: tricô, crochê e 

reciclagem

Todas as Sextas-feiras 

10h00 Oficina de Memorização 

14h30 Dança de Salão 

16h00 Psicoterapia de Grupo

Toda última Quinta-feira de cada mês 

Grupo de crianças/ adolescentes e 

Orientação aos Pais - 14h00 

26/02, 26/03, 30/04, 28/05, 25/06, 30/07, 

27/08, 24/09, 29/10, 26/11

Comemoração Aniversariantes do mês  

Toda última quinta-feira de cada mês às 

16h00

VENHA COMEMORAR SEU  

ANIVERSÁRIO COM A GENTE!!

Grupos de Novos Associados  

Informações de datas e horários com o setor 

de Psicologia

Atendimento psicológico individual 

Marcação de consultas pelo telefone: 

5572-6559

Pensando sempre em você e na melhoria da sua qualidade de vida!

Colaboradores:  
Abbott, Bauducco, BD, Cacique, 
Cranberry, Delakasa, Hué, Jasmine, 
Lowçúcar, Ofner, Phytos, Valda, 
Aledora, Saborama, Santa Edwiges, 
Kopenhagen

EQUIPE 
PSICOANAD

Gisa e  
Ana Lúcia ♥

“Amar faz bem ao coração. 
O amor libera no organismo 

substâncias que  
proporcionam  
sensação de  

alegria, prazer  
e bem  
estar”

www.bayerdiabetes.com.br    0800 723 1010

O DIABETES

FAZ PARTE DA MINHA VIDA,
   MAS NÃO VAI MUDAR O

MEU JEITO DE VIVER.
O ritmo da vida moderna está cada vez 
mais acelerado. Por isso, não dá para 
perder tempo com monitoramento do 
diabetes. E nem é preciso, agora eu faço 
meu monitoramento do diabetes com 
BREEZE®2 da Bayer.

Preciso: não é necessário codificar.
 
Simples: sistema de disco com 10 tiras 
de teste, embaladas individualmente, 
proporcionando maior praticidade  
no uso do aparelho.

Rápido: resultados em apenas
5 segundos utilizando pequena
quantidade de sangue (1µL).

Moderno: memória para armazenar 420 
testes. Cabo e software, para download 
dos resultados, compatíveis com PC.
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Diabetes e Stress
Stress acontece quando o nosso organismo responde a determinados estímulos 

que para ele representa circunstâncias ameaçadoras. Para lidar com  essa 
situação o corpo reage e ativa a produção de hormônios como a adrenalina. 

Ficamos em “estado de alerta” e preparados para reagir. Em questão de segundos 
os hormônios são espalhados por todas as células de nosso corpo, deixando 

nossa respiração e os batimentos cardíacos mais rápidos, dentre outros sintomas. 
Logo, ficando calmo o corpo reage e volta ao seu estado normal.

Mas qual a relação do diabetes com o stress?

Uma pessoa com diabetes passa por muitas mudanças na sua vida, desde o 
diagnóstico da doença, mudança na alimentação, prática de uma atividade física, 
são muitas coisas novas acontecendo, que desde então a pessoa não parava para 

pensar, já tinha seu estilo de vida. São muitas informações e mudanças.

Fique atento a alguns sinais como insatisfação, irritabilidade, sensação de monotonia, 
falhas de concentração e memória, cansaço, insônia, reclamações constantes.

 A pessoa em algum momento de stress, pode observar um aumento do nível da 
glicemia. Fique atento! 

Se divirta, saia para passear, curta a família, NAMORE, cante, dance, faça uma 
alimentação saudável, faça seções de Psicoterapia!

Qualidade e equilíbrio na sua vida! 

Fonte: SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes

APOIO:
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O casal com  
Diabetes Mellitus

Hoje vamos 
falar um pou-
quinho sobre 
o casal onde 
um, ou dois, te-
nham diabetes. 
Normalmente, 
o relaciona-
mento a dois 
envolve quase 
que uma infini-
dade de aspec-
tos como: cren-
ças e valores; 
educação rece-
bida; hábitos 
a l imentares ; 
necessidades 
emocionais e sexuais; sentimen-
tos e tantos outros fatores que 
permeiam o universo humano.

Um deles sem dúvida está rela-
cionado à saúde do casal: como 
se cuidam e quais os hábitos 
para cuidar da saúde que ado-
tam, quer seja de forma preven-
tiva (alimentação saudável, ativi-
dade física, lazer, etc.), quer seja 
para cuidar de doenças já detec-
tadas. O diabetes, por exemplo, 
altera toda a rotina do portador 
e sua família, pois requer mu-
danças de hábitos significativas: 
alimentação balanceada, exercí-
cios físicos, medicamentos ou 
insulina, controle constante do 
nível glicêmico e outros.

No Brasil, a maior parte dos dia-
béticos é do tipo 2 e sua inci-
dência é maior após os 40 anos. 

Uma de suas 
peculiaridades 
é a contínua 
produção de 
insulina pelo 
pâncreas. O 
problema está 
na incapacida-
de de absor-
ção das células 
musculares e 
adiposas. Por 
muitas razões, 
suas células 
não conse-
guem metabo-
lizar a glicose 
da corrente 

sangüínea. Esta é uma anomalia 
chamada de “resistência insulí-
nica”. 

O diabetes tipo 2 é cerca de 8 
a 10 vezes mais comum que o 
tipo 1 e pode responder ao tra-
tamento com dieta e exercício 
físico. Outras vezes necessita de 
medicamentos orais e, por fim, 
a combinação destes com a in-
sulina.

Atualmente já se conhecem as 
inúmeras complicações decor-
rentes do diabetes e uma das 
áreas que afeta é da saúde re-
produtiva.

Pesquisas apontam para a pre-
valência de disfunção erétil em 
homens diabéticos e outras 
para disfunções sexuais femini-
nas como: falta de lubrificação, 

baixa de desejo e dificuldade 
em atingir o orgasmo.

Se o casal planeja ter filhos e a 
mulher é portadora de diabe-
tes, muitos serão os cuidados 
necessários mesmo antes de en-
gravidar.  O controle indevido 
da glicemia durante a gestação 
pode acarretar sérios proble-
mas à saúde da mãe e também 
do bebê. 

O casal terá que enfrentar jun-
to o diagnóstico do diabetes 
(tipo 2 ou gestacional) e ambos 
aprenderão a se cuidar, preve-
nindo complicações que pode-
rão afetar a vida do casal.

É essencial a orientação de pro-
fissionais especializados para 
o controle da doença: médico, 
nutricionista, educador físico e 
outros.

O terapeuta sexual tem o papel 
fundamental de cuidar de um 
dos aspectos da qualidade de 
vida do casal: a SEXUALIDADE. 
O casal pode ter sua vida sexual 
alterada devido a mudanças de 
hábitos ou mesmo disfunções 
sexuais.

Não há dúvidas que enfrentar as 
adversidades a dois é mais fácil 
e a sexualidade do casal promo-
ve vínculo, intimidade, confian-
ça e atitudes necessários para o 
cuidado consigo mesmo e com 
o outro.

Meire Ribeiro 
Terapeuta Corporal 

Especialista em 
Sexualidade Humana 

ANAD

 TERAPIA SEXUAL
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O terapeuta sexual oferece as 
orientações e as informações 
necessárias para que o casal cui-
de dessa intimidade: 

A mulher com baixo desejo se-
xual pode incrementar sua vida 
sexual com conversas e técnicas 
especiais para isso; 

A dificuldade com orgasmo 
pode ser resolvida com exercí-
cios sexuais realizados sozinha 
e com o parceiro;

A diminuição da lubrificação 
pode ser resolvida com mais 
preliminares (beijos, carícias 
e abraços) antes do ato sexu-
al; lubrificantes à base de água 
também podem ser utilizados, 

principalmente, por mulheres 
que estão amamentando;

Um pré-natal adequado, com 
atitudes positivas no controle 
da glicemia durante a gestação 
podem garantir a saúde mater-
na e fetal;

Homens que acreditam que es-
tão tendo disfunção erétil por 
causa do diabetes, muitas vezes 
encontram dificuldades no rela-
cionamento com a parceira;

O casal pode aprender adapta-
ções quanto ao encontro sexu-
al respeitando as alterações da 
gravidez (tamanho do abdô-
men, enjôos, cansaço e outras)

Ou seja, o cuidado com a saú-
de é sempre fundamental, mas 

mesmo ocorrendo intercorrên-
cias você pode obter esclareci-
mentos e ajuda necessários para 
garantir sua qualidade vida.

Biblografia: 
Tratamento Clínico das Inadequações 
Sexuais - Cavalcanti & Cavalcanti - Editora 
Rocca - São Paulo, 2006

Para mais informações acesse: 
www.conscienciacorporal.com.br ou 
www.anad@anad.org.br 
Departamento de Sexualidade

Venha à ANAD e marque uma 
consulta com nossa Terapeuta 

Sexual Meire Ribeiro. Ela atende 
na ANAD todas às segundas 
- feiras no período da manhã. 
Mais informações no telefone:  

(11) 5572-6559
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A dor é uma queixa 
comum, não só de 
portadores de Diabetes, 
mas de quase todas as 
pessoas, especialmente da 
idade adulta em diante. Ela 
se apresenta de diversas 
maneiras e diferentes locais 
do corpo, o que pode 
indicar prováveis causas 
e, conseqüentemente, o 
tratamento mais adequado.

Além das dores causadas 
por doenças como Artrite 
Reumatóide, doenças 
auto-imunes, infecções, 
traumas e outras condições 
mais graves, é muito 
freqüente o surgimento 
desta pelos maus costumes 
e exageros cometidos 
no dia a dia. Excessivas 
horas de trabalho, má 
postura, distribuição de 
móveis e equipamentos 
sem preocupação com a 
ergonomia, má alimentação, 
e pouco cuidado com o 
corpo estão entre as causas 
mais comuns. E o que agrava 
ainda mais, é a demora para 
o início do tratamento. Os 
profissionais da saúde são 
procurados somente quando a 
dor está muito forte, e quando 
já se tentou de tudo antes, 
como “conselhos” de amigos, 
vizinhos, parentes, que têm 
boa vontade, porém são leigos.

Com isso, os problemas se 
agravam a cada dia, e quando 

o tratamento adequado 
começa, a melhora é muito 
mais demorada e difícil, pois 
é necessária uma intervenção 
agressiva com uso de 
medicamentos ou até mesmo 
cirurgias.

Se, para qualquer sintoma, 
o paciente logo procura 
atendimento médico ou 
procura se informar sobre 
a melhor conduta a tomar, 
o tratamento é mais rápido, 
eficiente e barato.

Para o portador de Diabetes, o 
cuidado deve ser redobrado. 
Dores como formigamentos, 
agulhadas, queimação em pés 
e mãos, câimbras freqüentes, 

podem indicar que 
a glicemia está mal 
controlada, e que os vasos 
e nervos estão sendo 
comprometidos. Por 
outro lado, a ausência 
de dor e sensibilidade, 
especialmente nos 
pés, também deve ser 
atentamente observada, 
pois mostram que já houve 
um comprometimento 
importante. Nesse caso, o 
aparecimento de úlceras 
(feridas) é facilitado, com 
possível evolução para 
infecção, e em casos mais 
graves, amputação.

Sempre o controle 
glicêmico deve ser 
rigoroso, e o melhor 
tratamento para qualquer 

doença, é a prevenção. Siga o 
tratamento médico da maneira 
que for orientado, e procure 
um profissional da saúde 
quando tiver dúvidas.

Bibliografia:  
Oliveira JEP, Milech A.  
Diabetes Mellitus – clínica, 
diagnóstico, tratamento multi-
disciplinar.  
São Paulo: Ed Atheneu, 2004
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Novo Accu-Chek Active.
Um pacote de vantagens cheio de economia.

Accu-Chek Active foi aprovado por mais de 12 milhões 
de pessoas com diabetes no mundo inteiro porque possui 

vantagens únicas:

Evita o 
desperdício 

das tiras

Marcadores 
antes e depois 
das refeições

Fácil de usar

Experimente Accu-Chek Active. Você vai descobrir porque 
ele é o monitor de glicemia mais vendido do mercado*.
Acesse www.accu-chek.com.br e saiba mais.

Por apenas 
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Vamos começar nos-
sa conversa hoje, 
voltando a alguns 
milhares de anos...

Nossos ancestrais 
nômades tiveram 
que lutar muito para 
sobreviver, contra 
o frio, o calor, para 
encontrar comida, 
água, e se defender, 
para atacar, para fu-
gir, e por aí vai.

Você tem idéia de 
quanta energia nos-
sos parentes antepassados tinham 
que utilizar pra promover todas es-
tas funções diárias? Quantas calo-
rias eles gastavam por dia? E o pior, 
nem sempre eles conseguiam re-
por as calorias diárias necessárias; 
quanto exercício, não!?

Bem, mas algumas pessoas vão 
dizer que eles estão muito longe 
no tempo, já se passaram milhares 
de anos, isto não tem nada a ha-
ver com nossos dias e muito me-
nos conosco. Uma coisa é certa, 
faz muito tempo mesmo, mas que 
tudo isso tem uma relação muito 
importante e vital para nós, não há 
como negar, e vocês verão adiante 
de nossa conversa.

Como num filme, vamos caminhar 
um pouco mais no tempo e  ana-
lisar o progresso da humanidade. 
Nossos primos, já mais próximos 
de nós, começaram a se estabele-
cer, deixavam de perambular pelo 
mundo e utilizavam cavernas ou 
construíam suas moradias. Perce-
ba que o fato de se fixarem, já lhes 
economizava muita energia diária, 
pois não tinham que ficar procu-
rando um lugar para descansar. 
Mas ainda assim, gastavam muita 
energia, pois ainda tinham que pes-
car, caçar, se defender, pegar água, 

pois nem sempre tinham recursos 
próximos de suas aldeias.

Porém, como seres humanos em 
evolução, começaram a cultivar 
seus alimentos, a criar seus ani-
mais próximos de suas casas, de-
senvolveram armas, montavam 
em animais para se locomover. 
Notem que menos energia era 
gasta por dia.

Dando um salto enorme e passando 
para o século passado, a partir de 
1900, o homem realmente “evoluiu”.

Inventou o carro, fogão, microon-
das, televisão, telefone, controles 
remotos para várias funções, ge-
ladeira, supermercado, fast food, 
medicamentos, quanta coisa mara-
vilhosa, hein!? O problema é que 
para cada ação do homem, sejam 
boas ou ruins, temos reações con-
trárias, boas e também ruins.

No aspecto da qualidade de vida, 
temos algumas contradições, que 
vão da descoberta de medicamen-
tos maravilhosos para nos curar 
de uma infinidade de doenças e 
vivermos mais tempo, como a cada 
dia utilizamos menos nosso corpo, 
uma máquina maravilhosa que es-
tava acostumada a funcionar a todo 
instante e agora está praticamente 

parada, enferrujada, 
com suas engrena-
gens travadas.

É muito sério saber 
que o sedentaris-
mo em evolução 
está nos levando a 
sérios problemas. 
Estamos sendo in-
duzidos para uma 
inatividade incons-
cientemente e ainda 
achamos que está 
ótimo, que quanto 
mais tecnologia, vi-
veremos mais. Viver 

mais sim, mas com que qualidade, 
será que melhor?

Muitas das patologias, como diabe-
tes, hipertensão, cardiopatias, pro-
blemas articulares, estresse e mui-
tas outras, poderiam diminuir na 
população mundial, com o hábito 
da atividade física. Vejam quanta 
economia em medicamentos, em 
hospitalizações nós podemos ter, 
“apenas fazendo alguma atividade 
física regular”.

A facilidade que temos em nos en-
cher de calorias diárias é absurda, 
causando danos muitas vexes ir-
reversíveis em nossa saúde.Todo 
médico, fisioterapeuta, fisiologista, 
psicólogo, Professor de Educação 
Física, enfim, recomendam a ativi-
dade física regular.

O exercício físico é um dos pilares 
do tripé recomendado por todos 
os especialistas: alimentação x me-
dicação x atividade física.

Para que vocês tenham uma idéia 
das maravilhas que o exercício fí-
sico causa em nossas vidas, darei 
um exemplo com pessoas diabéti-
cas. Lembrando que o Diabetes é 
uma disfunção hormonal, que se 
não acompanhada e tratada, leva a 
sérias patologias, como problemas 

 A EVOLUÇÃO DO SER HUMANO. SERÁ!?
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renais, musculares, cegueira, am-
putações e a morte. 

A pessoa diabética precisa con-
trolar a quantidade de glicose no 
sangue aos padrões de 100 mg/dl. 
Todo início de aula, peço para que 
meus alunos meçam sua glicemia 
(através de um aparelho chama-
do de glicosímetro) para que nós 
possamos partir de uma referência 
segura. Muitas vezes tenho alunos 
que chegam com valores entre 150 
a 250 mg/dl. 

Bem, uma aula de 50 minutos che-
ga a reduzir em até 100 mg/dl a 
quantidade de glicose sanguínea, 
isto quer dizer que a atividade fí-
sica é um hipoglicemiante natural, 
fazendo com a pessoa, “através de 
seu médico”, repito, “através de 
seu médico”, consiga diminuir a 
quantidade de medicação em de-
terminados momentos  do dia.

Poderia me estender, e mostrar os 
benefícios para pessoas com ou-
tras patologias, porém, como nos 
veremos em outras edições, outras 
informações virão. 

Portanto meus amigos, temos mui-
to a evoluir e muito a usufruir das 
novas invenções que estão apare-
cendo a cada dia.Que tal cuidar-
mos e movimentarmos esta máqui-
na maravilhosa que DEUS nos deu, 
e termos mais tempo de vida “SAU-
DÁVEL” para aproveitar?

Lembre-se, procure sempre um 
profissional de Educação Física 
registrado e especializado para 
atendê-lo.

Um Grande abraço, e...seja um nô-
made, mesmo tendo sua casa.

Prof. Luiz Américo Bravo  

Professor Educação Física
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PARA PARTICIPAR DAS AULAS DE 
GINÁSTICA, COM O PROF. LUIZ AMÉRICO, 
DEIXE SEU NOME E TELEFONE NA ANAD, 

COM A PSICÓLOGA GISA.

Todos os sábados: 
1ª Turma: das 8h às 8h50 
2ª Turma: das 9h às 9h50

Bibliografia: 
Costa, Arual Augusto,  
Manual de Diabetes: educação, alimentação, 
medicamentos, atividades físicas / Arual Augusto 
Costa, João Sergio de Almeida Neto. 
5.ed. - São Paulo: SARVIER, 2009. 
Blainey, Geoffrey, Uma breve história do mundo / 
Geofrey Blainey; [versão brasileira da editora] 
2.ed.-São Paulo,SP: Editora Fundamento 
Educacional,2008
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                              ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES

Amigos,

Como já é de seu conhecimento, o 
tema escolhido para o Dia Mundial do 
Diabetes para o período de 2009-2013 
é “Educação e Prevenção do Diabetes”. 
O tema é bem amplo e permite a parti-
cipação de todos na campanha. Como 
sempre, as atividades das associações-
membro da IDF e da FENAD são funda-
mentais para o sucesso do Dia Mundial 
do Diabetes.

O slogan da campanha deste ano é: 

“DIABETES:  
COMPREENDER PARA  

CONTROLAR”

PORTADORES: Esta mensagem deve 
dar aos portadores de diabetes a noção 
de que a educação é uma arma que os 
ajudará no combate à doença.

GOVERNANTES: O slogan conclama 
legisladores e governantes a criarem 
estratégias eficazes e políticas concre-
tas para a prevenção e o controle do 
diabetes, para assegurar à população 
diabética, ou com risco de diabetes, o 
melhor tratamento possível.

MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIO-
NAIS DA SAÚDE: Para os profissionais 
da saúde o slogan é um alerta para atua-
lizarem seus conhecimentos colocando 
a teoria em prática.

PÚBLICO: Para o público em geral, o 
slogan é uma chamada para que com-
preendam o grave impacto que o dia-
betes pode causar e saber, dentro das 
possibilidades, como prevenir ou re-
tardar o mal e suas complicações.

As mensagens-chave da campanha são:

Conhecer os riscos do  •
Diabetes e os sinais de 
alerta;

Saber como reagir ao  •
Diabetes e a quem recorrer;

Saber como controlar o  •
Diabetes e como assumir o 
controle da doença.

O objetivo da campanha do Dia Mundial 
do Diabetes 2009-2013 é:

Motivar os governantes a  •
implementar e fortalecer as políticas 
públicas na prevenção e controle do 
diabetes e de suas complicações;

Divulgar ferramentas que sirvam de  •
suporte a iniciativas de âmbito local 
e nacional na prevenção e controle 
do diabetes e de suas complicações;

Enfatizar a importância da educação  •
baseada em evidências, na 
prevenção e controle do diabetes e 
de suas complicações;

Conscientizar a todos sobre  •
os sinais de alerta do diabetes 
promovendo ações que incentivem 
o diagnóstico precoce;

Conscientizar e promover ações  •
para reduzir os principais fatores de 
risco para o diabetes tipo 2;

Conscientizar e  •
promover ações para 
prevenir ou retardar 
as complicações do 
diabetes.

A Campanha tem como 
meta atingir 4 objetivos 
principais, que refletem 
como a IDF e todos nós 
gostaríamos de ver o mun-
do ao final destes 5 anos:

Todos os portadores 1. 
de diabetes teriam li-
vre acesso à educação 

para aprender de forma prática a 
controlar seu diabetes;

Todos saberiam identificar os sinais 2. 
de alerta da doença, como preveni-
la e como proceder para retardar 
suas complicações;

Todos os governos se preocupa-3. 
riam em implementar estratégias e 
políticas eficientes na prevenção e 
no controle do diabetes;

Todos os países do mundo celebra-4. 
riam o dia Mundial do Diabetes.

Gostaríamos de receber uma resposta 
sua e mais uma vez contamos com seu 
apoio na campanha e promoção das 
mensagens do Dia Mundial do Diabetes 
em sua região de atuação. Agradecemos 
todas as informações e atividades que 
sua organização possa nos enviar: www.
anad.org.br, para colocar no site, no 
Jornal Anad Informa e informar à IDF. 

Se preferir, entre em contato conos-
co para fazer comentários, dar su-
gestões e tirar dúvidas sobre a cam-
panha deste ano.

“JUNTOS SEREMOS FORTES”

Um abraço,

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho 
Presidente da FENAD

COMUNICADO FENAD/IDF

DIA MUNDIAL DO DIABETES – 2009
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Instituto da Criança com Diabetes       
Em 17 de maio foi realizada a 11ª Corrida para vencer o Diabetes com a parti-
cipação de mais de 6 mil pessoas e a venda de 28 mil camisetas.

O evento aconteceu no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

A corrida propicia o envolvimento de milhares de pessoas na causa do diabetes, alerta e conscientiza 
para a doença, além de ser relevante captação de recursos destinados a projetos sociais do Instituto da 
Criança com Diabetes.

Mais uma vez Dr. Fadlo foi so-
licitado para dar seu parecer 
em defesa dos portadores de 
Diabetes. Desta vez foi a De-
fensoria Pública do Estado de 
São Paulo – Regional de Cam-
pinas.

Dr. José Moacyr Doretto Nas-
cimento solicitou o parecer 
do Dr. Fadlo quanto ao uso da 
insulina Glargina, no que foi 
atendido, tendo recebido tam-
bém os estudos referentes à 

insulina, o que em muito con-
tribuiu para consubstanciar os 
futuros pareceres. 

Dr. José Moacyr pretende jun-
tar o parecer do Dr. Fadlo a 
todas as ações manejadas por 
aquela defensoria.

Dr. Fadlo zela permanente-
mente pelos portadores de 
Diabetes do Brasil, está é sua 
missão, a defesa de quem tem 
Diabetes.

Defensoria Pública do Estado de São Paulo
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Recebemos relatório de 2008. 
Conheça algumas atuações:

Elaboração do Estatuto •

Ação “Circuito Cidadão com  •
1090 atendimentos

Semana de Enfermagem  •
com 335 atendimentos

Palestras e orientações •

Participação em Congressos •

1ª Semana Saudável  •
do Diabetes com 880 
atendimentos

Campanhas em empresas  •
com 145 atendimentos

Campanha Dia Mundial  •
do Diabetes com 1295 
atendimentos

Atividades sociais •

Parabéns ao presidente “Didi” e 
sua equipe!

                              ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES

ADHIP 

Associação de diabéticos e hipertensos  
do Estado do Espírito Santo e Amigos

Presidente da Associação de Diabéticos e Hipertensos do Estado do Espírito Santo, Maury Gomes 
de Souza é homenageado em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Vitória, no dia 

28/04/2009, dia do líder comunitário, com medalha e certificado de Honra ao Mérito pelos serviços 
realizados a favor da população de Vitória. Receba os parabéns da FENAD!

Associação de Diabetes Sempre Amigos de Indaiatuba
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A ADB, Associação de Diabéti-
cos de Brasília, organiza o even-
to pela segunda vez. 

Data:  
11 e 12 de setembro de 2009.

Local:  
Parlamundi – LBV – Brasília – DF

Informações: (61) – 3244-2129

E-mail: adbbrasilia@terra.com.br

Coordenadora/ presidente:  
Dra Hermelinda Cordeiro Pedrosa

II Simpósio Internacional de  
Aualização em Diabetes e Infecção

Apoio: 

O presidente da Associação 
Maury Gomes de Souza envia 
manifesto, explicando que pro-
gramou Campanha para o dia 
24/04 pelo “Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hiper-
tensão Arterial.”

Esclareceu que a Prefeitura lo-
cal se comprometeu a fornecer 
a infra-estrutura com tendas 
e cadeiras para que o evento 
ocorresse, e de fato não provi-
denciou.

Dessa forma, não foi possível 
aferir a pressão arterial, nem re-

alizar o exame de glicemia capi-
lar, ficando a ação restrita ape-
nas a distribuição de panfletos 
educativos.

A FENAD apóia a ADHIP-ES em 
seu protesto e considera desca-
bido o descaso da Prefeitura.

ADHIP 
Associação de diabéticos e hipertensos  
do Estado do Espírito Santo e Amigos
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A BD convidou um grupo 
de associados da Anad para 
conhecer suas instalações e 
a equipe BD preparou uma 
belíssima recepção.

Realizaram palestras 
educativas, testes de glicemia, 
visita a toda a empresa e 
almoço.

Os associados fizeram 
exposição dos trabalhos 
confeccionados durante este 
semestre e o Coral fez uma 
linda apresentação. A BD 
ofereceu brindes e emocionou 
a todos com flores belíssimas.

Os profissionais da BD 
envolvidos foram as 
Enfermeiras Márcia, Débora 
e Thaís e o Professor de 
Educação Física Igor.

Obrigado a BD por 
proporcionar um dia tão 
proveitoso e feliz para nossos 
associados.

ATIVIDADESANAD
PATROCÍNIO:

Visita à BDReunião 
Multiprofissionais

Os profissionais de saúde da 
Anad trabalham em equipe para 
que o paciente seja atendido de 
forma total.

Dessa forma, eles se comuni-
cam para discutir tratamentos 
e formas de abordagem de ma-
neira que as ações das equipes 
sejam complementares.

Em junho, realizaram uma reu-
nião para definição de novas 
metas e avaliação do trabalho 
realizado.
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Agora, eu posso
Primeiro sistema integrado de infusão de 
insulina com monitorização contínua de 
glicose em TEMPO REAL.

De 5 em 5 minutos, o 
sistema mostra um valor 
de glicose e gráficos com 
a tendência e a velocidade 
de oscilação da glicose.

Mais liberdade para quem tem diabetes viver como deseja

Para prevenir possíveis situações de hipo ou hiperglicemia, o novo sistema 
Paradigm® REAL-Time combina uma pequena e discreta bomba de insulina 
“inteligente” com a monitorização contínua de glicose em TEMPO REAL. 
Dessa forma, o paciente pode acompanhar como seu estilo de vida, 
refeições, exercícios e medicamentos afetam os seus níveis glicêmicos, 
controlando-os da melhor maneira possível.

Medtronic Comercial Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 100 – 7° andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
Fone: (11) 2182 9200
www.medtronicbrasil.com.br

Fig. 1 – Glicemias capilares
Exames pontuais, isolados

4 glicemias capilares por dia dentro da meta glicêmica

Meta 
glicêmica

0 h 6 h 12 h 18 h

Fig. 2 – Paradigm® REAL-Time revela 
cenário completo dia e noite

Evita possível 
hiperglicemia

Alarme Sonoro: fazer glicemia capilar e tomar
medida preventiva

Evita possível 
hipoglicemia

ATIVIDADESANAD

Organização e execução: 

Departamento de Nutrição

Às 4as feiras – 15h às 16h

Temas do bimestre:

Cereais integrais •

Pirâmide alimentar •

Atividades:

palestras •

dinâmicas •

avaliação •

brindes •

lanche •

Oficinas de Nutrição

Café da manhã – Oficina prática do  

departamento de Nutrição e estagiárias

ATIVIDADE 
GRATUITA

ATIVIDADE 
GRATUITA

Todas as sextas-feiras: das 8h às 9h – 
Aprendendo a comer de maneira saudável e 
equilibrada

Palestras sobre alimentação – das 9h às 10h

Temas do bimestre com 
avaliação pré e pós:

Antioxidantes •
Cálcio •
Cromoterapia •

INSCREVA-SE!!
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Para prevenir possíveis situações de hipo ou hiperglicemia, o novo sistema 
Paradigm® REAL-Time combina uma pequena e discreta bomba de insulina 
“inteligente” com a monitorização contínua de glicose em TEMPO REAL. 
Dessa forma, o paciente pode acompanhar como seu estilo de vida, 
refeições, exercícios e medicamentos afetam os seus níveis glicêmicos, 
controlando-os da melhor maneira possível.

Medtronic Comercial Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 100 – 7° andar
Itaim Bibi - São Paulo - SP
Fone: (11) 2182 9200
www.medtronicbrasil.com.br

Fig. 1 – Glicemias capilares
Exames pontuais, isolados

4 glicemias capilares por dia dentro da meta glicêmica

Meta 
glicêmica

0 h 6 h 12 h 18 h

Fig. 2 – Paradigm® REAL-Time revela 
cenário completo dia e noite

Evita possível 
hiperglicemia

Alarme Sonoro: fazer glicemia capilar e tomar
medida preventiva

Evita possível 
hipoglicemia
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ATIVIDADESANAD

A palestra na Subprefeitura 
da Cidade Ademar, foi voltada 
para os funcionários e o tema 
foi “Diabetes e Qualidade 
de vida”, com o objetivo de 
orientar os funcionários.

Alguns eram diabéticos e 
quase todos tinham na família 
ou conheciam alguém com 
Diabetes Mellittus.

Esta é a maneira que a Anad 
tem de levar educação as 
pessoas que não podem 
vir até a sua sede. Se sua 
empresa também quiser 
receber palestras educativas 
em Diabetes, ligue para nós!

Palestra educativa na Subprefeitura 

Toda sexta-feira às 16h.

Possibilita aos participantes 
falarem sobre os aspectos 
psicoemocionais relacionados ao 
enfrentamento e tratamento do 
diabetes. 

Os participantes são estimulados 
a refletir sobre suas dificuldades 
e sofrimentos em relação aos 
cuidados com diabetes, e se 
responsabilizam e conscientizam 
de que eles são os principais 
atores no controle e manutenção 
do nível glicêmico adequado, diz 
a psicóloga Gisa que coordena o 
grupo.

Psicoterapia de Grupo

ATIVIDADE 
GRATUITA

ATIVIDADE 
GRATUITA
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Grupo de Artes
O grupo de Artes tem como 
objetivo despertar a criatividade, 
expressar os pendores artísticos, 
desenvolver habilidades pessoais,  
de interação social e a troca 
de idéias. Cria-se um espaço 
favorável para trabalhar com as 
motivações dos participantes.

Nos dias 29 de abril e 06 de maio 
aconteceu o bazar do Dia das 
Mães.

O próximo bazar acontecerá no 
Natal. Programe-se!

 
Momento do lanchinho

Se exercitar, dançar, faz muito bem, mas sabemos que devemos  
nos alimentar de 3 em 3 horas para evitar a hipoglicemia

Esse clima feliz e harmonioso acontece nos lanchinhos 
aqui na Anad!

ATIVIDADE 
GRATUITA

ATIVIDADE 
GRATUITA
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ATIVIDADESANAD

9ª Feira 
da Saúde
Realizada pela 
Associação 
Comercial de 
São Paulo (ACSP), no Patéo 
do Colégio.

Atividades: atividade 
física, eletrocardiograma, 
prevenção de obesidade, 
sexualidade, alimentação 
saudável, prevenção de 
drogas, pressão arterial, 
colesterol, exames 
odontológicos e muitos 
outros.

A Anad mais uma vez 
realizou os testes de glicemia 
(2000) e a orientação aos 
pacientes.

Mais uma vez o patrocínio 
foi da Roche Diagnóstica.

Aline e Gisa coordenaram  
os trabalhos.

PATROCÍNIO:

Sr. Gaetano 
Brancati Luigi, 
Assessor Especial 
da Presidência 
da Associação 
Comercial de SP

Testes de glicemiaVereador Gilberto Natalini

Aulas de 
Atividade 
Física
Com o Prof. Luiz 
Américo. 
Todos os sábados 
às 9h. 
Faça sua 
inscrição.

PATROCÍNIO:

UTILIDADE PÚBLICA - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRATUITOS

ATIVIDADE 
GRATUITA
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CULINÁRIA  
RECEITAS
 
BOLO DE CHOCOLATE 
DIVINO (ZERO AÇÚCAR)

Ingredientes
Massa:

6 ovos •
1 ½ xícara (chá) de Adoçante  •
Culinária Lowçucar
2 xícaras (chá) de farinha de  •
trigo
3 colheres (sopa) de amido  •
de milho
½ xícara (chá) de  •
achocolatado new choco 
Lowçucar diet
1 embalagem de leite de  •
coco light
1 xícara (chá) de óleo •
2 colheres (sopa) de  •
fermento químico em pó

Cobertura:

½ embalagem de Pó para  •
preparo de leite condensado 
Lowçucar zero açucar
6 colheres (sopa) de  •
achocolatado new choco 
Lowçucar diet
1 embalagem de creme de  •
leite light (200g)

Modo de preparo
Massa: Na batedeira, bata as cla-
ras em neve, acrescente o adoçan-
te, bata até dar ponto de suspiro. 
Adicione as gemas uma de cada 
vez, coloque o restante dos in-
gredientes aos poucos, bata por 
aproximadamente 2 minutos e 
desligue a batedeira. Despeje em 
uma fôrma retangular de 37cmX-
25cm, untada e enfarinhada, leve 
ao forno pré-aquecido por aproxi-
madamente 45 minutos.

Cobertura: Prepare o leite con-
densado seguindo as instruções 
da embalagem, em seguida leve 
ao fogo em uma panela com o 
creme de leite e o achocolata-
do. Mexa sem parar, até ferver 
por aproximadamente 10 mi-
nutos. Em seguida, aplique so-
bre o bolo quente.

Rendimento: 24 porções de 55g

Informações nutricionais  
por porção: 
Calorias: 231,6Kcal 
Carboidratos: 23,5g 
Proteínas: 5,8g 
Lipídeos: 4,4g

CREME 
PRESTÍGIO 
(ZERO 
AÇÚCAR)

Ingredientes
Creme de Coco:

2 xícaras (chá) de leite  •
desnatado
1 embalagem de leite de  •
coco light
1 embalagem de Pó para  •
preparo de pudim Lowçucar 
zero açúcar sabor coco

100ml de creme de leite  •
fresco, batido em ponto de 
chantilly

Creme de Chocolate:

1 embalagem de Pó para  •
preparo de pudim Lowçucar 
zero açúcar sabor chocolate
2 xícaras (chá) de leite  •
desnatado
1 colher (café) de café  •
solúvel
1 colher (sopa) de margarina  •
light
2 colheres (café) de  •
conhaque

Modo de preparo
Creme de coco: Coloque o 
pudim de coco em uma pane-
la, adicione o leite, o leite de 
coco e misture bem. Leve ao 
fogo baixo mexendo sempre 
até ferver, desligue o fogo e 
deixe esfriar. Depois de frio, 
junte o creme de leite batido e 
coloque nas taças, preenchen-
do 2/3 da taça. 

Creme de chocolate: Em uma 
panela adicione o pudim de cho-
colate, o leite e o café solúvel. 

Misture bem e leve ao fogo bai-
xo mexendo até ferver. Retire 
do fogo, coloque a margarina 
e o conhaque, mexa rapida-
mente para dar brilho, deixe 

esfriar e complete as taças divi-
dindo os cremes. Leve à geladei-
ra por 1 hora antes de servir.

Rendimento: 19 porções de 50g

Informações nutricionais  
por porção:

Calorias: 55,8Kcal 
Carboidratos: 5,6g 
Proteínas: 1,5g 
Lipídeos: 2,1g
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Recebemos o convite para 
conhecer o Centro de Controle 
Operacional do Metrô.

É o meio de transporte 
mais utilizado pelos nossos 
associados da 3ª Idade para 
chegar à Anad.

Assistimos a uma palestra 
com o Sr. Fernando Vieira 
da CPA – Coordenadoria de 
Atendimento ao Cliente. Na 
palestra foi abordado como é 
o funcionamento do metrô e 
dicas de segurança.

Todos ganharam um manual do 
usuário Idoso e fizeram visita 
às instalações do Centro.

ATIVIDADESANAD
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Fácil de usarSuavidade na aplicação Discreta

Fácil de ajustar a 
primeira dose.

Fácil de trocar o refil.
Indicador de dose de 

fácil leitura.

Uma nova opção discreta e 
elegante para aplicar sua insulina 

de maneira simples e segura

ACOMPANHA ESTOJO 
PORTÁTIL EXCLUSIVO 

Disponível
em 2 cores

www.inovacaoemdiabetes.com.br

Fácil visualização
do refilSofisticaçãoAjuste perfeito 

da dose - precisão

Pergunte ao seu médico as opções de insulina para Humapen Luxura

NA CANETA
O REFIL PODE 

FICAR POR ATÉ 
28 DIAS FORA

 DA GELADEIRA

NA CANETA,
O REFIL PODE 

FICAR POR ATÉ 
28 DIAS FORA

 DA GELADEIRA

ANÚNCIO HUMA LUXURA ANAD_ABR-09.indd   1 16.04.09   12:22:44

Passeio ao Centro de Controle Operacional do Metrô

Grupo de crianças e orientação aos pais
Convidamos a Dra. Ana Miriam para orientar as crianças 
sobre qual é a importância de consultar um dentista. Eles 
vivenciaram na prática esse momento.

Os pais 
receberam apoio 
psicológico da 
Gisa.

Kawê fez um desenho do 
consultório dentário

ATIVIDADE 
GRATUITA

ATIVIDADE 
GRATUITA
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NOTÍCIAS

Presidente 
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho

Vice Presidente 
Dr. Marivaldo Medeiros

Vice Presidente Honoris Causa 
Dr. Cristovan Benedicto Borges 
(in memorian)

Diretora Médica  
Dra. Maria Fernanda Cambrea

Primeiro Secretário 
Dra. Ana Miriam Gebara

Segundo Secretário 
Sra. Dulce Santos Dolcemascolo

Primeiro Tesoureiro 
Sr. César Dolcemascolo

Segundo Tesoureiro 
Paulo Koiti Sayama

Diretor de Relações Públicas 
Jornalista Zélia Xedich Prado

Diretor Educação e Orientação 
Profª. Enf. Odete de Oliveira

Conselho Fiscal - Efetivos  
Prof. Dr. Paulo Henrique Morales 
Dr. Sérgio Noschang 
Dr. João Sergio Almeida Neto

Suplentes: 
Dr. Rufino Gomes Soares Neto 
Desembargador Dr. Carlos E. Carvalho 
Dr. Geraldo J. Medalha 

Diretor de Assistência Social 
Sr. Nelson Freire Napoleão

Conselho Consultivo: 
Dr. Alexandre Fraige 
Prof. Dra. Nutr. Ana Maria P. Lottenberg 
Dr. Arual Augusto Costa 
Prof. Dr. Bernardo Leo Wachenberg 
Prof. Claudio Cancellieri 
Prof. Dr. Domingos Malerbi 
Sr. Eduardo Katz 
Dr. Fredy Eliaschewitz 
Dr. João Roberto de Sá 
Sra. Laurena Correia de Almeida 
Sra. Luciana Zilioli 
Psic. Pedag. Leda M. Pagnozzi 
Enf. Marcia Camargo de Oliveira 
Dr. Márcio Krakauer 
Sr. Nelson Vieira Barreira 
Sr. Paulo Del Rio 
Sr. Paulo Roberto Quartim Barbosa 
Sr. Reginaldo Ramos 
Dr. Roberto Betti 
Sr. Ronaldo Braga 
Sra. Sandra Alves 
Prof. Dr. Simão Lottenberg 
Prof. Enf. Sônia Aurora Alves Grossi 
Dr. Uriel Maldonado 
Dr. Vicente Amato Neto 
Dr. Walmyr Ribeiro de Mello

Conselho de Voluntários: 
Alice Miranda da Silva 
Angela Odete G. Rico 
Assunta Catarina C. Petonine 
Beatriz Dias Gonçalves 
Carmen Nascimento 
Cleoffle C. de Capitani 
Dulce de Jesus Oliveira 
Elza Cassoni Magwitz 

Fernando Augusto Gonçalves 
Fulvio Graldi Furlaneto 
Ilka Ribeiro Silva 
Joaquim dos Santos 
Judith Soares Fidelis 
Kazue Miyamoto 
Litsuko Y. Camargo 
Lucilla Schuett de Moraes 
Luiza Gomes de Andrade 
Maria Aparecida Miguel 
Maria Bernardino Rosa 
Maria Cleusa C. de O. Pinto 
Maria Fornielles das Chagas 
Maria Helena Cassoni 
Maria Kikue Ezure 
Maria Luiza S. Sayama 
Maria Rufino Freire 
Mateus Tobias da Silva  
Mauro Tateki Hirano 
Neide de Lourdes Martins Barreto 
Oscar T. Hirano 
Paula M. de Pascali Honório 
Rosa Lemos 
Rosa Teixeira 
Sophia Maduar Collaltto 
Sylvia Souza Hamam

DIRETORIA DA ANAD

Administração da ANAD

Superintendente 
Educ. Lilian F. de Castilho

Farmacêutico Responsável 
Dr. Luís Flávio de Freitas Leite

Assistência Jurídica 
Dra. Adriana Daidone 
Dra. Fernanda Tavares 
Dra. Cinthia Cury

Projeto de Lei nº 136/2009
Recebemos na Anad a visita da Vereadora Sandra 
Tadeu que veio pedir apoio ao nosso presidente Dr. 
Fadlo para o Projeto de Lei nº 136/2009 que dispõe 
sobre acomodação, em espaço único, específico 
e de destaque nos mercados, supermercados, 
hipermercados e estabelecimentos similares no 
município de São Paulo, de produtos alimentícios 
recomendados para pessoas com diabetes.

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o referido 
projeto e que foi para o Executivo. Depois da sanção 
do prefeito, o projeto (se aprovado) será publicado 
no Diário Oficial e aí há um período de 45 dias para 
regulamentação.

O tema vem de encontro a um antigo sonho da Anad que até agora não conseguimos realizar, mas 
que brevemente será realidade. Vamos trabalhar bastante para que isso aconteça.

Ai_03-09_1.indd   34 30.06.09   16:52:28



MAI-JUN | 09 | A N A D  I n f o r m a  | 35

Visita
Recebemos a visita da Deputada Estadual Maria Lucia Amary, que veio co-

nhecer a Anad e participar do programa de rádio que é feito diretamente da 
sede da Anad, às 4as feiras e 6as feiras.

Maria Lucia é interessada no problema do Diabetes e procura sempre saber 
das necessidades para poder defender essas posições na Assembléia, em fa-

vor de quem tem Diabetes.

   
A associada 
Cleide Alegiani 
é voluntária do 
PSICOANAD 
(Departamento 
de Psicologia da 
ANAD). E está 
colaborando 
com o projeto 
Cartanad. Quer 
escrever uma carta 
para nós? Então 
venha receber 
essa orientação.

AJUDE A ANAD

a ajudar quem 
precisa.

Colabore doando 
quanto puder:

Banco Bradesco

Ag. 0108-2

CC 161.161-5

ATIVIDADE 
GRATUITA

Projeto Cartanad

É mais uma atividade educativa da Anad. Ocorre todas as quartas-
feiras, das 10h às 12h.
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PROFISSIONAIS

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. Leonardo Abrucio •

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

Geriatria
Drª. Eneide P. de Moura •

Ginecologia/Obstetrícia
Dr. Mauro Sancovski •

Nefrologia
Dra. Patrícia Ferreira Abreu •

Oftalmologia
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 •
Palmilhas Sottopiede •

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 •

Diagnósticos da América S.A – 78  •

unidades em São Paulo(consulte 

endereços)

Laboratório Jablonka •

SAE Laboratório – Unidade Central e  •

mais 9 unidades (consulte endereços

OMNI Medicina Diagnóstica •

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.

                DATAS COMEMORATIVAS

Aniversariantes da Anad
10/5 Prof. Luiz Bravo

13/5 Educ. Claudete Gioielli

30/5 Psico. Gislene Giuliano Lopes (Gisa)

9/6 Maria Rita dos Santos 

Aniversariantes da Diretoria
2/5 Dr Geraldo J. Medalha

3/5 Dr. Arual Augusto Costa

12/5 Dr. Paulo Roberto Quartin Barbosa

28/5 Dr. Walmyr R. de Mello

15/6 Enf. Paula M. de Pascali Honório

15/6 Sra. Luciana Zillioli

25/6 Enf. Paulo Koiti Sayama

Maio
01 Dia do Trabalho

07 Dia do Oftalmologista

12 Dia do Enfermeiro

15 Dia do Assistente Social

31 Dia Mundial sem Tabaco

Junho
05 Dia Mundial do Meio Ambiente

18 Dia do Químico

Chegou Accu-Chek Smart Pix: um dispositivo portátil e fácil de usar 
que transfere os dados do seu monitor de glicemia diretamente para 
o computador, permitindo a visualização e o acompanhamento das 
variações glicêmicas e eliminando a necessidade do diário em papel. 
Um dispositivo importante para quem quer entender de forma simples 
e rápida sua glicemia e ter uma vida mais tranqüila. Para saber mais, 
acesse: www.diariodeglicemia.com.br. Consulte seu médico.

Seu diário de glicemia 
agora no seu computador.

0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
brasil.accuchekresponde@roche.com Viva a vida. Como desejar.
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Aniversários 

na ANAD

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

Maio
Maria Cleuza - 07
Ilka Silva - 12
Elza Lopes Ribeiro - 16
Maria Ap. Guimarães - 16
Vilma Lemos - 30

Junho
Salomé Parísio - 03
Cléo - 03
Elenise Kiche - 04
Regina Pereira - 05
José Soares - 11
Maridete R. Alves - 18
Isaura Chadi - 21

Chegou Accu-Chek Smart Pix: um dispositivo portátil e fácil de usar 
que transfere os dados do seu monitor de glicemia diretamente para 
o computador, permitindo a visualização e o acompanhamento das 
variações glicêmicas e eliminando a necessidade do diário em papel. 
Um dispositivo importante para quem quer entender de forma simples 
e rápida sua glicemia e ter uma vida mais tranqüila. Para saber mais, 
acesse: www.diariodeglicemia.com.br. Consulte seu médico.

Seu diário de glicemia 
agora no seu computador.

0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
brasil.accuchekresponde@roche.com Viva a vida. Como desejar.
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ATIVIDADE 
GRATUITA
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O Cálcio e a Saúde

O cálcio possui um papel  •
importantíssimo em nossa saúde: 
formação da massa óssea e dos 
dentes! A falta de cálcio pode levar 
à conseqüências como raquitismo e 
osteoporose.

Também é responsável por parte da contração muscular, da  •
transmissão dos impulsos nervosos e da coagulação sanguínea.

Nosso organismo não produz cálcio, assim, todo cálcio que  •
necessitamos vem através da dieta.

Este mineral pode ser encontrado em uma grande variedade  •
de alimentos. Embora o leite e seus derivados, como queijos e 
iogurtes tenham a fama de serem as melhores fontes de cálcio, 
existem também diversas outras fontes de origem vegetal que 
constituem uma boa alimentação para a saúde e que são tanto ou 
mais ricos em cálcio que o leite. Exemplos destes alimentos são: 
amêndoa, feijão, milho, folhosos verde escuro.

Nutri. Mirella E. Bini - Fonte: www.alimentacaosaudavel.org

 
O Departamento de Nutrição da ANAD  
é formado pelos profissionais:

SUPERVISÃO: 
Nutri. Aline Valente Barbosa

Colaboradoras:  
Nutri. Mirella Bini Egli 
Nutri. Érica Lopes 
Nutri. Marlene Valença

 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

MESES Vivência - O dia todo
Café da manhã 

Sextas às 8h
Associado 
Diet: 14h

Oficinas de Nutrição 
Quartas às 13h

Culinária Diet Lowçucar 15hs

JUNHO 4/6 Vivência Festa Junina 05/06, 12/06, 19/06, 26/06 30/4 15/4, 29/4 9/4 e 28/4

JULHO
O Departamento  
estará em férias

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

               Programa de Atividades para 2009

Lembramos aos nossos associados que o departamento de nutrição da ANAD (DNA) 
continua atuando de segunda-feira a sábado, todo o dia, 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 •
Atendimento em  •
Bioimpedância

EQUIPE DNA

Aline Valente, Érika 
Lopes, Mirella Bini  
e Marlene Valença 

DNA ASSOCIADO DIET

ATIVIDADE 
GRATUITA
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DNA ASSOCIADO DIET
Rendimento:  
10 porções 
Tempo de preparo:  
20 min

No
ta

 8
,5Associada:  

Yone Mathusita 

Omelete de tofu
Ingredientes:

1 tofu inteiro •

1 cebola picada •

1 tablete de caldo knorr ® •

Sal a gosto •

4 ovos •

Salsinha picada a gosto •

1 tomate picado sem pele e sem  •
sementes

Modo de Preparo:
Refogar a cebola, tomate e a salsinha 
junto com o tofu até secar a água, por 
último acrescentar os ovos e mexer. 
Colocar em um prato e servir quente. 

Informação Nutricional: 

Calorias: 44Kcal, Carboidratos: 1,5g, 
Proteínas: 3,4g, Gorduras Totais: 2,7g, 
Fibra Alimentar: 0,2 

Avaliação de conhecimentos pré e pós 
orientação
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Receita mais apreciada  
 

Tortinha de creme 
de baunilha diet
Ingredientes:

150g de massa de pastel •

500ml de leite desnatado •

2 colheres (sopa) de amido de  •
milho

4 colheres (sopa) de adoçante  •
(forno e fogão)

2 gemas •

1 colher (chá) de essência de  •
baunilha

Modo de preparo:

Abra a massa e corte em círculos. 
Forre as forminhas com a massa 
e leve ao forno pré-aquecido até 
dourar. Deixe esfriar. Em uma panela 
coloque o leite, o amido de milho, 
o adoçante e as gemas. Misture bem 
e leve ao fogo brando até obter um 
creme consistente. Retire do fogo. 
Acrescente a baunilha e deixe esfriar. 
Recheie as forminhas com o creme.

Informações Nutricionais:  
Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 20 porções 
Valores nutricionais por porção  
(2 unidades): 
Calorias: 45 kcal
Carboidratos: 6 g 
Proteínas: 2 g 
Gorduras Totais: 1 g

Atividades: Atividade artesanal, 
Interpretando os sentimentos, 
Montagem de caixa de decoração, 
Teatro “Intestino Preso”, Palestra 
“Menopausa e Nutrição”, Mini aula de 
yoga, Exames, 4 oficinas de nutrição e 
Avaliação
Colaboradores: Psicóloga Ana Lúcia, 
Prof. yoga Ilen, Claris light, Bauduco, 
Hué, Lowçucar e Pan

DESJEJUM
Cappuccino 

Leite desnatado 
Pão sírio 
Blanquet 

Requeijão light 
Salada de frutas (morango, uva e kiwi)

LANCHE DA MANHÃ
Iogurte de morango 

Cereal matinal 

ALMoço
Entrada: Cenoura, Tomate-cereja,  

palmito e alface
 

Prato Principal: Arroz integral, brócolis, 
lagarto, molho madeira

 
Sobremesa: Torta de morango diet

Bebida: Suco de pêra

LANCHE DA tArDE
Tortinha de creme

 
totAL

Energia (Kcal) 855,4 - CHo(g) 108,3 
PtN(g) 67,3 - LPD (g) 20,3

 CARDÁPIO 

          DNA

PATROCÍNIO:
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Atividades:Palestras, Dinâmica 
“Imagem e Ação”, Jogo da memória da 
nutrição,Danças Típicas das Regiões, 
Exames, 4 oficinas de nutrição, 
avaliação
Colaboradores: Johnson & Johnson, 
Bauducco, Hué, Lowçucar, Kopenhagen

Receita mais apreciada  
Salada de peito de peru 
defumado e vegetais

Ingredientes:

1 pé de alface crespa 
1 repolho roxo pequeno cortado em 
tirinhas
 
Rolinhos:

8 fatias finas de peito de peru  •
defumado (100g)
16 vagens cozidas •
16 tiras de cenouras cozidas •

Recheio:
1 pote de iogurte desnatado (200g) •

2 colheres (sopa) de queijo  •
parmesão ralado light

1 colher (chá) de mostarda •

1 colher (chá) de tomilho fresco •

Preparo

Arrume em uma travessa as folhas de 
alface e o repolho em tirinhas.
 
Rolinhos:
Recheie cada fatia de peito de 
peru com duas vagens e duas tiras 
de cenoura. Enrole em formato 

de rolinho e coloque de forma 
harmoniosa sobre as folhas.
Molho de queijo:
Bata o iogurte, o queijo parmesão 
e a mostarda no liquidificador. 
Adicione o tomilho e coloque sobre 
os rolinhos na hora de servir.

Valores nutricionais  

por porção (120g):
Tempo de preparo: 30 min 
Rendimento: 8 porções
Calorias: 130 Kcal
Carboidratos: 1,14g
Proteínas: 2,48g
Gorduras totais: 0,4g

 

DESJEJUM

Café com leite desnatado 

Pão de queijo light 

Mamão

LANCHE DA MANHÃ

Cookie diet integral de castanha do pará 

Chá mate – sabor pêssego

ALMoço

Entrada: Repolho roxo, cenoura cozida, 

vagem cozida, cenoura, tomate e peito de 

peru defumado

Prato principal: Espeto de frango e arroz 

integral

Bebida: Suco

Sobremesa: Flan

LANCHE DA tArDE 

Tapioca

totAL 

Energia(Kcal) 739 - CHo(g) 66,85  

PtN(g) 32,54 - LPD(g) 14,64

 CARDÁPIO 

PATROCÍNIO:
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A Novo Nordisk®, líder mundial no tratamento do diabetes

e presente em mais de 170 países, possui os mais avançados 

produtos para o tratamento do diabetes, como as modernas 

canetas aplicadoras. Para a Novo Nordisk®, combater o diabetes

é uma missão e melhorar a qualidade de vida dos pacientes,

um verdadeiro compromisso.

novo nordisk®

mudando o diabetes

www.mudandoodiabetes.com.br
0800 14 44 88
Junho/2009
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A Anad vai fazer 30 anos. São 30 anos de bons serviços prestados às pessoas com Diabetes.

Nesse tempo conseguimos ter um trabalho em âmbito nacional com nossos Congressos, 
Campanhas, Cursos para multiprofissionais, Jornal Anad Informa, Revista Diabetes Clínica, 

Rádio, TV, Projetos e a inspiração para fundar a ANBED e realizar o “1º Curso de Pós 
Graduação para Formação de Educadores em Diabetes”. A Anad cumpriu sua missão de 

atuação nacional.

Chegamos aos 19 mil associados. Nossos departamentos tem seus profissionais 
coordenadores e estagiários para cumprir nossa missão de tratar o paciente e oferecer 

educação continuada, diária.

Toda a educação em Diabetes é  feita na Anad de forma gratuita e os pacientes com cortesia 
tem também o tratamento multiprofissional gratuito.

Atividade social, sociabilização, apoio psicológico, brindes, passeios, confraternização, festas, 
produtos gratuitos, tudo isso o paciente tem na Anad e muito mais, que é o convívio da Família 

Anad, o aconchego desta casa que acolhe a todos com tanto carinho.

São 30 anos de sucesso, de participação, de responsabilidade social, de educação contínua 
num trabalho sério e consciente realizado com dedicação, boa vontade e principalmente 

respeito ao paciente diabético.

Parabéns Anad, seu presidente, diretoria, profissionais, funcionários e principalmente 
parabéns associados por vocês terem a Anad e pertencerem a esta grande família.
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PERGUNTA: Olá, eu gostaria 
muito de saber sobre um fato 
que acontece comigo, a minha 
urina é doce e  isso já é um fator 
certo de que tenho diabetes? Se 
não for, qual outra explicação 
teria para uma urina ser doce?

Desde já, agradeço.

Kayla Barros

RESPOSTA: Prezada Kayla,

Se a sua urina é doce, é muito 
provável que você seja diabéti-
ca. Sob o ponto de vista pratico, 
faça uma glicemia de jejum e tire 
sua dúvida. Normalmente, mes-
mo ingerindo grande quantida-
de de doces e açucares se a pes-
soa é normal em geral a glicose 
não passa para a urina e, por-
tanto a sua urina não fica doce. 
Um abraço,

Dr. Orsine Valente 
Endocrinologista

...............................
PERGUNTA: Bom dia,

Tenho algumas dúvidas sobre 
legislação em diabetes e gosta-
ria de saber algumas questões.

Li no site de vocês e em alguns 
outros artigos na internet que 
existe uma Lei Federal que ga-
rante tratamento aos portado-
res de diabetes. Apesar da lei ter 
sido feita em 2006, acho que só 
em 2008 foi definido os medica-
mentos e materiais fornecidos. 

Assim, gostaria de confirmar se 
é isso mesmo:

1) se apenas os diabéticos que 
dependem de insulina podem 
receber as tiras do aparelho que 
mede a glicemia, isso de acordo 
com a Lei Federal, certo?

2) Mas se não, a constituição 
não me garante isso?

3) E existe alguma lei estadual 
ou municipal que garante mais 
que essa lei federal? Em qual-
quer estado do Brasil?

Ah, e outra questão:

4) as tiras fornecidas para usar 
no medidor de glicemia, elas 
são de uma só marca? Ou posso 
usar qualquer marca? É que cada 
marca de aparelho exige que 
você use tiras da mesma marca.

5) Existe um número limite de ti-
ras que o diabético pode receber? 
 
Muito obrigada.

Aguardo seu retorno.

Tatiana Garbossa

RESPOSTA: Tatiana, 

A Lei Federal a que se refere, 
nº 11.347/06, foi aprovada em 
2006 e entrou em vigor em se-
tembro de 2007, sendo regula-
mentada pela Portaria 2583. 
Nela restou estabelecido que 
os postos de saúde passaram 
a ser obrigados a fornecer gra-
tuitamente aos pacientes com 
diabetes tipo I ou tipo II usuá-
rios de insulina, glicosímetro e 
tiras reagentes, lancetas, serin-
gas e insulinas NPH e Regular. 
São fornecidas 3 a 4 tiras por 
dia e o monitor compatível 

Em alguns estados, como São 
Paulo por exemplo, existem leis 
estaduais anteriores a essa lei 
federal. Mas por questão hie-
rárquica, a lei federal deve pre-
valecer.

De qualquer modo, e também 
hierarquicamente falando, aci-
ma de todas essas normas está 
a Constituição Federal, que ga-
rante o acesso à saúde a todo 
e qualquer cidadão. De modo 
que, aquele que não consiga 
ser beneficiado pelas leis espe-
cíficas, pode exigir na justiça o 
cumprimento da Constituição.

Att.

 Adriana Daidone 
Advogada

............................... 
PERGUNTA: Senhores:

Assisti pela Tv Record uma en-
trevista do médico Lazzarotto 
Souza, de Curitiba, que diz ter 
inventado uma nova técnica de 
emagrecimento,com êxitos tam-
bém na Diabetes Tipo 2 e Pres-
são Alta,sem redução de estoma-
go, mas só com desvio de uma 
determinada área do intestino 
delgado.Também sem retirar ne-
nhuma parte. Só desvio. Que já 
vem praticando esta sua técnica 
há alguns anos com sucesso to-
tal. Gostaria que me informas-
sem se,acaso, possuem alguma 
referência sobre o referido pro-
fissional ou onde eu poderia 
conseguir, pois achei o método 
interessantíssimo pois sou Dia-
bético Tipo 1. Não gostaria de 
cair nas mãos de um charlatão. 

TIRA-DÚVIDASANAD
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Mas com a informações foi pela 
TV, portanto pública e de conhe-
cimento do Conselho de Medici-
na, eu fiquei na dúvida. Também 
indica o site www.emagrecer.
tv.br. Nele tem o nome dele e do 
filho. Grato pela ajuda que pu-
derem me dar. 

Hemeterio  
Fernandes Gurgel

RESPOSTA: Boa Tarde,

Esta é uma técnica experimen-
tal, ainda não aprovada cien-
tificamente pela comunidade 
internacional e é feita exclusi-
vamente para DMT2.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho 
Endocrinologista

...............................
PERGUNTA: Boa Noite.

Sou Policial Militar e gostaria 
muito de saber, se a doença de 
Retocolite Ulcerativa Idiopatica, 
Diabete e Crise do Pânico, são 
doenças que isentam do impos-
to de renda. Pergunta esta feita, 
pois tenho estas três enfermi-
dades, as quais Doutores (as) 
Bel. em Direito poderiam me 
responder. 

Agradeço pela atenção!

Sérgio Freitas

RESPOSTA: Prezado Sérgio,

A condição de portador de dia-
betes, seja do tipo 1 ou do tipo 
2, por si só não lhe dá qualquer 
direito a isenção no imposto 

de renda. Tal como os demais 
cidadãos comuns, é possível 
tão somente descontar os gas-
tos com saúde de acordo com 
os limites estabelecidos pela 
própria legislação tributária a 
cada ano.

As hipóteses de isenção de im-
posto de renda vêm estabeleci-
das de forma taxativa, ou seja, 
apenas os portadores das do-
enças especificamente enume-
radas pela própria legislação 
tributária é que gozam de isen-
ção de imposto de renda, que 
são: AIDS (Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida), Aliena-
ção mental, Cardiopatia grave, 
Cegueira,  Contaminação por 
radiação, Doença de Paget em 
estados avançados (Osteíte de-
formante), Doença de Parkin-
son, Esclerose múltipla, Espon-
diloartrose anquilosante, Fi-
brose cística (Mucoviscidose), 
Hanseníase, Nefropatia grave, 
Hepatopatia grave (nesse caso, 
apenas serão isentos os rendi-

mentos auferidos a partir de 
01/01/2005), Neoplasia malig-
na, Paralisia irreversível e in-
capacitante, Tuberculose ativa. 

De qualquer forma, importan-
te acrescentar que apenas são 
isentos os rendimentos relati-
vos a aposentadoria, pensão 
ou reforma, incluindo a com-
plementação recebida de enti-
dade privada e a pensão ali-
mentícia. O que significa que 
outros rendimentos, tais como 
salários ou remunerações ad-
vindas de atividades autôno-
mas, ou aluguéis, por exemplo, 
não gozam de isenção, ainda 
que seu beneficiário seja por-
tador de alguma das doenças 
elencadas pela norma legal.

Esperando tê-lo auxiliado de al-
guma forma, fico à disposição 
para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fernanda Tavares 
Advogada

Venha surfar  
no site da ANAD

Agora ficou muito mais fácil 
você acessar o site da ANAD 

ou nos escrever via e-mail. De 
maneira mais rápida e mais simples 

você poderá solicitar informações e tirar suas 
dúvidas com nossos profissionais.

www.anad.org.br 
e-mail: anad@anad.org.br
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NOSSOS PARCEIROS

Na Alameda Tietê, nº489, você 
encontra uma confeitaria igual 
às mais tradicionais de São Pau-
lo. Lá você pode sentar com 
seus amigos para tomar seu 
café com bolo ou petit four. Ou 
comer doces com refrigerante. 
Tudo isso lendo as mais famo-
sas revistas. O diferencial é que 
é tudo “SEM AÇÚCAR”. 

Você também pode almoçar ou 
encomendar uma dieta congela-
da. Quer encomendar bolo de 
casamento ou de aniversário e 
docinhos para as duas festas? Lá 
também é possível.

A nutricionista Flora Spolido-
ro é a proprietária e coordena 
todo o trabalho. 

Lá você encontra os produtos 
industrializados com selo de 
qualidade e confiança Anad, 
mas encontra também uma li-

nha ARTESANAL desenvolvida 
pela Flora.

Experimente o quiche, a pizza 
e os salgados light e refeições 
prontas com 320 calorias/ 320g 

com redução de sal, gordura e 
com balanceamento nutricional.

Conheça também a linha de 
chocolate e sorvetes, doces, bo-
los e tortas.

Uma delícia são os bolos secos: 
brownie, pão de mel, strudel e 
os doces brasileiros: cocada, pé 
de moleque e paçoca (com selo 
de qualidade e confiança Anad).

E as coberturas de marshmallow, 
leite condensado, frutas e de 
chocolate.

Uma confeitaria SEM AÇÚCAR
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BAZARANAD

LÍNGUA DE GATO 

FINESSE DIET

 

 

Chocolate ao leite •
Com maltitol e sucralose •
Aroma de baunilha •
Caixa com 15 barrinhas •
Não contém glúten •
Com selo de qualidade e confiança Anad •
À venda somente nas lojas Kopenhagen •

Site: www.kopenhagen.com.br

CHOCOLATES 

DIET DIATT

Adoçados com aspartame,  •
ciclamato de sódio e 
acesulfame K 
 
 
 
 

Presença de fibras do  •
cacau e polidextrose (fibra 
solúvel)

Tablete com 64g •

Com selo qualidade e  •
confiança ANAD

Venha conhecer no nosso  •
bazar

Com selo de qualidade   •
e confiança Anad

Zero açúcar •

Com Splenda •

Fonte de fibras •

Sem lactose e glúten •

Com selo de qualidade e confiança Anad •

Unidade com 25g •

PAÇOQUINHA DIET

Fiber 1 agora é FIBRAMAIS •

72% de fibras em cada 40g •

Cereal integral •

Vitamina, sais minerais •

Produto Nestlé com selo de qualidade   •
e confiança Anad

NOVO NOME 
NOVA FÓRMULA
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R$ 79,00
1 MONITOR 

1 LANCETADOR 
10 TIRAS 

GRÁTIS: uma caixa com  
50 tiras

 
100 TIRAS (1,44 por tira) 

1 MONITOR 
1 LANCETADOR 
10 LANCETAS

R$ 143,90 

R$ 82,00
1 MONITOR

1 LANCETADOR

10 TIRAS

 
r$ 81,50  

GrÁtIS 
1 KIt CoMPLEto 
NA CoMPrA DE  

1 CAIXA DE tIrAS 
CoM 50 UNIDADES
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rádio trianon:  
740 AM: 2a, 4a e 6a às 16h 
Participe e concorra  
ao sorteio de brindes:  
3253-4845 / 3289-3580

 

 

Prezados senhores,

Escrevo para felicitá-los pela apresentação 
do programa “Educação em Diabetes”, va-
liosa fonte de informação e conhecimento. 
Encanto-me diante da simplicidade com 
que o Dr. Fadlo transmite as instruções e 
orientações. Percebo um misto de genero-
sidade, de atenção, de respeito, de consi-
deração para os ouvintes.

Como é bom confirmar, a cada programa 
que ouço, a existência desses valores no 
perfil de um profissional tão culto, tão pre-
parado! A seguir, relaciono algumas suges-
tões para enriquecer as transmissões:

1. Maior tempo de duração do programa: 
no mínimo 1 hora;

2. Programas diários e não somente três 
vezes por semana;

3. Reprises dos programas em outros horá-
rios, para fornecer a audiência.

4. Inserção de explanações específicas sobre 
temas relacionados à diabetes. Exemplos: 

Por que a pessoa é acometida por essa  •
doença?
Como agem os medicamentos  •
prescritos?
Como deve alimentar-se a pessoa  •
diabética?
É possível transplantar a córnea  •
em alguém vítima de cegueira por 
retinopatia diabética?
Qual o valor dos exercícios físicos para  •
controlar o diabetes?

5. Apresentação dos programas televisio-
nados também nos canais abertos de TV e 
não apenas pela TV por assinatura. 

Agradeço a atenção, 

 Madalena - São Paulo - SP 
Por carta

Olá Dr. Fadlo,

Saúde para o senhor e toda sua equipe. Fi-
quei entristecido em saber que um progra-
ma esportivo tem de verba cerca de 60% 
de incentivos comerciais e um programa 
tão bom como o do senhor, tem tão pouco 
tempo no ar e que deve ser por conta disso 
falta de patrocínio.

Sabendo que deva ser quase impossível 
prolongar o tempo do programa, peço aos 
outros ouvintes que mandem as pergun-
tas por escrito ou já deixem as perguntas 
escritas, para agilizar o atendimento na rá-
dio. A pergunta sempre é individual, mas 
a resposta é sempre coletiva. Até mais e 
obrigado.

Francisco Sanches 
Higienópolis – SP 

Por Carta

 
Agradecimentos dos ouvintes e telespectadores

Você pode colaborar 
divulgando nossos 

programas, bem como 
reproduzí-los em sua 

cidade ou região. Para 
mais informações,  
ligue para a Anad  

(11) 5572-6559  
ou envie um  
e-mail para  

mkt@anad.org.br

�

 RÁDIO E TV ANAD
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Antônio C. de Oliveira 
Glicosímetro Bayer

Dulce Araujo 
Bombons Diatt

 
Mirtes Cabreira 

Glicosímetro Abbott

Serafina dos Santos 
Kit Lowçucar

Ivone Dinani 
Kit Kopenhagen

 
Isa Pereira de Souza 
Kit coberturas Blend

 
Jussara Rodriguez Cardoso 

Glicosímetro  
Johnson & Johnson

Edna L. Sassano 
Kit cappuccino Café Pelé

 
Sebastiana A. Guimarães 

Glicosímetro Roche

PrEMIADoS  
DA rÁDIo

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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 HISTÓRIAS DE VIDA

História da vida real...
Sophia Maduar Collato é associada da Anad  

há 7 anos. 

Conhecemos as pessoas no presente, não sabemos 
como eram no passado...

É diabética há 50 anos, mas isso não atrapalhou seus 
sonhos, conquistas, realizações. Ela constituiu uma 

“bela” família. Já foi criança, moça, mulher e hoje é 
uma senhora.

Aprendeu a cozinhar com sua mãe. Sophia tinha o 
sonho de ser cantora e hoje canta no coral da Anad. 
Controla o Diabetes porque ama a sua vida e a sua 

família!

Gosta de passear, conversar, cuidar das plantas, 
dançar e viajar.

É a única da família com olhos azuis...

Mas com tudo isso faltava alguma coisa na sua 
vida... Faltava a Anad que como ela mesma diz “é 

tudo para mim!”

Quando o paciente chega aqui na Anad é o momento 
presente, mas ele traz consigo, a sua “bagagem” 

que é o passado. E vamos ajudá-lo a construir o seu 
futuro com mais qualidade de vida!
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As quatro gerações: Sophia, Valéria (filha), 
Sabrina (neta) e Júlia (bisneta).

Comemoração de 80 anos 
com os filhos.Zênia, Valéria, 
Rogério (falecido) e Sérgio

Sophia com os netos. O bolo não era 
diet. Ela não comeu! Mas isso não tirou 
o “doce sabor” da vida e de estar em 
um momento mágico com seus netos.

Casamento: um 
momento de união 
com o marido 
Álvaro (falecido)

Mãe de Sophia. Foi sua base, 
ensinou Sophia a cozinhar!

NÓS  
CoNStrUÍMoS  

NoSSA VIDA
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Dentistas Médicos Podólogos Enfermeiras Nutricionistas outros Profissionais

2a  F
ei

ra Dra. Patrícia 
Cassino 
9h às 16h30

Dra Simone V. 
Matsuda
15h às 16h30
Dra. Vivian Fanny 
13h às 16h20

Enfª Hoésia A. 
Carvalho e 
Sandra 
Rodrigues
8h às 12h40

Enfª Edna  
P. Moraes
8h às 17h
Kelly Rodrigues 
8h às 17h
Gratuito

Mirella Bini Egli
14h às 16h 
Aline Barbosa 
às 12h e 17h
Marlene Valença 
8h às 11h

Aconselhamento Genético 
8h às 11h 
Terapia Sexual 
com Meireluce Ribeiro 
8h às 11h20  
Psicóloga Gislene Lopes (Gisa) 
12h 
Psicóloga Ana Lúcia  
13h, 15h e 16h

3a  F
ei

ra Dra. Maitê 
Gioielli 9h às 
16h20

Fundo de Olho
11h30 com 
Dr. Paulo Henrique 
Morales 
Dra. Maria 
Fernanda Cambrea 
14h às 16h20

Enfª. Hoésia A. 
Carvalho 8h às 
12h e Sandra 
Rodrigues  
13h às 16h20

Enfª Edna  
P. Moraes
8h às 17h
Exame de 
CGMS 
Kelly Rodrigues 
8h às 17h
Gratuito

Mirella Bini Egli
14h às 16h 
Aline Barbosa 
às 12h e 17h
Marlene Valença 
8h às 11h

Psicóloga Gislene Lopes (Gisa) 
8h, 9h e 12h
Aconselhamento Genético
8h às 11h

4a  F
ei

ra Dra. Daniela  
de Miranda
13h às 16h20 
Dra. Maria 
Fernanda Cambrea 
9h às 11h20

Enfª Hoésia 
A. Carvalho 
14h30 às16h 
e Sandra 
Rodrigues  
8h às 12h40

Enfª Edna  
P. Moraes
8h às 17h 
Kelly Rodrigues 
8h às 17h
Gratuito

Aline V. Barbosa
8h às 10h
Érica Lopes
14h às 16h

Psicóloga Gislene Lopes (Gisa)
12h
Aconselhamento Genético
8h às 11h

5a  F
ei

ra Dra. Patrícia 
Cassino
9h às 11h30

Dermatologista 
Dra. Viviane 
Scarpa 
13h às 16h20

Enfª Hoésia 
A. Carvalho 
14h30 às 
16h e Sandra 
Rodrigues  
8h às 12h40

Enfª Edna  
P. Moraes
8h às 17h 
Kelly Rodrigues 
8h às 17h
Gratuito

Mirella Bini Egli
9h às 16h
Aline Barbosa 
às12h e 17h

Aconselhamento Genético
8h às 11h 
Psicóloga Gislene Lopes (Gisa)
12h 
Fisioterapia e RPG 
Fisio. Cristina Sartor
8h às 11h

6a  F
ei

ra Dra. Graciela 
Bussik 
8h às 11h20
Dra. Ticiana Paes 
13h às 16h20

Estagiária 
8h às 12h 
13h às 16h20 
Gratuito

Enfª Edna  
P. Moraes
8h às 17h
Exame de 
CGMS 
Kelly Rodrigues 
8h às 17h
Gratuito

Aline V. Barbosa
8h às 10h e às 
12h e 17h
Érica Lopes
14h às 16h

Psicóloga Gislene Lopes (Gisa)
12h e 17h
Aconselhamento Genético
8h às 11h

S
áb

ad
o Dra. Maria 

Fernanda Cambrea 
8h às 11h30
Dra. Paula 
Nogueira
8h às 11h30 
Quinzenal

Enfª Hoésia  
A. Carvalho
8h às 11h20

Marlene Valença
8h às 11h

Palestras Multiprofissionais: 10h 
Educação física com o 
Prof. Luiz Américo
8h às 10h
Inscrições na recepção

PROGRAMAÇÃOANAD

DERMATOLOGISTA NA ANAD
A partir de 2 de Junho de 2009. Todas as 5ª feiras - das 13h às 17h - Dr.ª Viviane Scarpa
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A Anad é uma entidade de Utilidade Pública e tem pro-
gramas sociais, assistenciais, educativos visando os porta-
dores 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!

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

PALESTRAS 2009 
Todos os sábados às 10hs - Aberto ao público 
geral – prestação de serviços gratuitos

MAIO

02/05  Feriado

09/05 “Leis sobre o Diabético” 
Dra. Cyntia Cury Mello

16/05 “Entendendo melhor a Odontologia” 
Dra Maitê Gioielli

23/05 “Saiba mais sobre ansiedade”
Psicóloga Ana Lucia Macedo

30/05 “Debate sobre Diabetes e Anad”  
Reunião com os Associados e o Presidente Dr. Fadlo

JUNHO

06/06 “É possível monitorar a glicose a cada 5 minutos?” 
Enfermeira Luciana Santini 

13/06 “Como os alimentos podem influenciar em nosso humor”
Nutricionista Marlene Valença

20/06 “A importância da Psicoterapia no tratamento do Diabetes”
Psicóloga Gislene Giuliano Lopes (Gisa)

27/06 “Cuidado com os pés: tire suas dúvidas!”
Podóloga e Enfermeira Hoésia Ancelmo de Carvalho

JULHO

04/07 “Mitos e verdades no preparo e autoaplicação da insulina”
Enfermeira Thais Silva

11/07 Feriado

18/07 “A importância do controle da glicemia e pressão no 
atendimento Odontológico”
Dra Ana Miriam Gebara

25/07 não haverá palestra (congresso)

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
ABBOTT ........................................................................  
ASTRAZENECA .............................................................. 
BAYER ...........................................................................  
BIOLAB .........................................................................  
BD .................................................................................  
ELI LILLY ....................................................................... 
GSK ............................................................................... 
JOHNSON ..................................................................... 
MEDLEY........................................................................  
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 11 50 97
0800 7010444
0800 7012233
0800 7015433
0800 13 06 66
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

 

Nutricionista
Mirella 

Bini
Este mês vamos homenagear a Nutricionista 
Mirella Bini, que é uma profissional muito 

procurada pelos pacientes da Anad pela sua 
competência e dedicação.

Profissional 
do Bimestre

Mutirão do 
olho diabético 
 
Parceria ANAD / Instituto da Visão - UNIFESP 

Coordenador: 
Prof. Dr. Paulo  
Henrique Morales 
Rua Botucatu, 820  
(São Paulo)  
Horário: 8h às 12h

14 de Março 
30 de Maio 
29 de Agosto 
31 de Outubro

Recomendações: Levar cartão nacional de saúde, não 
ir em jejum e levar acompanhante. 
ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO NA ANAD: às 12h30
Necessário chegar 11h30m para preparação do exame 
(dilatação das pupilas)

UtILIDADE PÚBLICA 
SErVIçoS GrAtUItoS
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