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Campanha Gratuita de
Detecção e Prevenção
do Diabetes da ANAD

Realizada no Colégio Madre Cabrini em São Paulo

Como sempre a Campanha se revestiu de grande sucesso.
Recebemos 6524 pessoas, dentre as quais 62% já conheciam ter
Diabetes e do restante 19% apresentaram resultados alterados.
Os já portadores e quem apresentou resultados alterados
receberam orientações e foram encaminhados para avaliação
das complicações do Diabetes.
Este conjunto de atendimentos, todos no mesmo local e na
mesma data, economiza aos pacientes, praticamente um ano
de andanças em hospitais. Daí vem o título:

Um ANO em um DIA

A intenção da Campanha não é falar de
doenças e sim de tratamento, prevenção,
educação e melhor qualidade de vida
para todos. É o que a Anad, com o apoio
da Roche, da BD, da Sanofi, da Medtronic, do Hospital Beneficência
Portuguesa de São Paulo e de todos os seus parceiros ofereceu nesse dia
de cidadania e trabalho social.

Os testes de glicemia foram
feitos com o aparelho
Accu-chek Performa da
Roche Diagnostica uma
das patrocinadoras da
Campanha.

Neste Ano contamos com dois
grandes colaboradores, que
se juntaram à Anad e aos
tradicionais colaboradores para
fazer desta data um grande
sucesso. São eles: Hospital
Beneficência Portuguesa de São
Paulo, e Hospital São Luiz. Nossos
agradecimentos a eles.
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Exames de Glicemia Capilar
Com os alunos do Senac e sob a coordenação dos Profs. Claudia Maciel, Andrea Volpato,
Shirley Ap. Pinheiro, Fernanda Kager, Vânia Ap. Pereira e Maurinho Silva, realizamos os
exames de glicemia para todos os participantes da Campanha. Os glicosimetros, tiras
reagentes e todo material foi fornecido pela Roche. A anamnese também foi realizada
pelos alunos do Senac sob a coordenação da Profa. Ana Claudia B. Naldinho.

As coordenadoras da ANAD, foram as enfermeiras
Kelly Rodrigues, Magda Tiemi e Luiza Tieko Kiguchi.

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

Equipe de alunos do SENAC
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1o Diagnóstico
Os acadêmicos de medicina da Faculdade de Medicina do ABC, alunos do Dr. Fadlo,
que integram a Liga de Diabetes, realizaram um rastreamento de pessoas que diziam
não ter Diabetes e que, no entanto, apresentaram um resultado de glicemia maior
que 200mg/dL. Todos foram encaminhados para verificação das possibilidades de
complicação já na época do 1º diagnóstico. Foram 88 diagnosticados.

Mesa de Orientação
Vereador Dr.
Gilberto Natalini
também colaborou
na mesa de
orientação

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

Médicos do Hospital São Luis, da
Beneficência Portuguesa residentes
do Dr. Fadlo e mais de 100 médicos e
profissionais parceiros da ANAD vieram
colaborar voluntariamente
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Ambulâncias
Como sempre tivemos o apoio
das ambulâncias da Beneficência
Portuguesa de São Paulo, e da
Unidade Móvel da APCD que também
distribuiu kits aos participantes.

Escoteiros
O controle das filas, a organização do fluxo, o suporte às equipes de prevenção
das complicações e o acompanhamento dos pacientes esteve a cargo da União dos
Escoteiros do Brasil Região de São Paulo e proporcionou à Campanha uma ordem
e uma segurança que é um dos maiores sucessos do evento. Nossos agradecimentos
ao Sr. Felipe Pereira Bassetto, diretor do 3º Distrito, que organizou e coordenou o
trabalho dos escoteiros..

Sr. Filipe Pereira
Bassetto

Polícia Militar
O 12º batalhão da policia
Militar fez o patrulhamento
e proteção durante
o dia da Campanha.
Nossos agradecimentos à
corporação.
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Exposição de Produtos e Alimentos para Portadores de Diabetes
DIA
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DO
DIABETES

ACHÉ

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

ANAD

BD

FLOR MEL

JOHNSON&JOHNSON
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Exposição de Produtos e Alimentos para Portadores de Diabetes
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JUXX

KENDALL

PÉS SEM DOR
LOWÇUCAR

ROCHE
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SABORAMA

SANOFI

SUAVIPAN

VILLAGE
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AVALIAÇÃO
DOS OLHOS

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

FUNDO DE OLHO
••Total de pacientes atendidos:
1000 dos quais 887 com
resultados normais
••Encaminhados para avaliação
de catarata: 83
••Encaminhados
para laser: 30
••Retinopatia Diabética: 113

CATARATA
••Foram realizados
110 exames
••27 sem necessidade cirúrgica
••83 com necessidade cirúrgica

Equipe de Fundo de Olho - Departamento
Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina.
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Equipe de Catarata - Suel Abujamra

AVALIAÇÃO
BUCAL

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

•• 768 pacientes atendidos
•• 632 portadores de D.M.
•• 55% masculinos
•• 45% femininos
•• 52% apresentaram problemas
bucais
Tivemos o apoio da Colgate que
forneceu pasta de dente e escovas
para todos os pacientes.

Dra. Maria
do Socorro
O. Sousa, Dr.
Alexandre
Fraige e Dra.
Elaine Escobar
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ATIVIDADE
FÍSICA

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

428 pessoas atendidas, dos quais 369 já portadores de Diabetes, sendo:
•• 151 Ativos, (destes 5 eram 1º diagnóstico)
•• 47 Insuficiente, (destes 2 eram 1º diagnóstico)
•• 230 Sedentários, (destes 22 eram 1º diagnóstico)
O projeto “Exercício e Coração” realizou com a população um trabalho de sensibilização em
relação à importância da atividade física e o controle da diabetes.
1.
2.
3.
4.

Preenchimento de breve questionário - avaliação de condicionamento.
5 minutos de exercício de alongamento em pé.
Palestras educativas sobre importância da atividade física no controle da Diabetes.
3 minutos de exercícios localizados, sentados, utilizando garrafas pet com água como
halteres.
5. minutos de exercícios de
relaxamento.
6. Entrega de folheto educativo.
7. Palestras e Materiais educativos

TESTE DE
COLESTEROL

Matessa Ramos de Almeida,
da Escola de Farmácia da
USP, coordenou os alunos na
realização de 900 testes de
colesterol. Os exames foram
realizados com o aparelho
Accutrend GC da Roche, a
quem agradecemos.
Obtivemos 317 resultados
alterados (maior que
200 mg/dL), sendo:
•• 5 acima de 300 mg/dL;
•• 2 acima de 450 mg/dL;
•• 2 acima HIGHT
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AVALIAÇÃO
FISIOTERAPEUTICA

O departamento de fisioterapia da ANAD, coordenado pelas fisioterapeutas Cristina Sartor
e Nathalie Ferrari, com muitos colaboradores entre eles o CREFITO, realizou avaliação nos
pacientes da Campanha.

No grupo de fisioterapia, foram
avaliados 534 pacientes. Todos
responderam a um questionário de
investigação de sinais e sintomas
da polineuropatia diabética
(MNSI), realizaram o teste do
alcance funcional para identificação
de risco de quedas e receberam
orientação de exercícios para
os pés e mãos, que são bastante
afetados pela neuropatia diabética.
Para as pessoas com indício de
presença dessa complicação, foi
feita a avaliação de sensibilidade,
tátil, da sensibilidade vibratória, da
discriminação de dois pontos na
região plantar e a mensuração da
força da preensão. Os resultados
obtidos foram os seguintes:
•• Total de pacientes
atendidos: 534
•• 48% Feminino e 52%
Masculinos
•• Sintomas de neuropatia
periférica: 51%
•• Diminuição da sensibilidade
tátil: 26%
•• Diminuição da sensibilidade
vibratória: 28%
•• Aumento de Risco de queda
(13 vezes maior): 32%

Equipe de Fisioterapia

É interessante notar que, neste
ano de 2014, a maioria dos
pacientes apresentou maior risco
de quedas. Esse dado chama
a atenção para a necessidade
de medidas preventivas
mais acentuadas voltadas à
população com Diabetes, pois as
consequências de episódios de
quedas podem ser extremamente
graves para as pessoas e suas

famílias, como por exemplo,
fraturas de fêmur, fraturas de
úmero e traumatismo cranianos.
Ao final das avaliações, todos
os pacientes receberam um
folder com as orientações sobre
os cuidados necessários com a
neuropatia periférica, com os
exercícios para pés e mãos e
também sobre cuidados para
prevenção de quedas.
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AVALIAÇÃO
VASCULAR

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular iniciou uma parceria com
a Anad e montou uma equipe liderada pelo presidente atual Dr. Marcelo Moraes para
avaliação dos pacientes em risco vascular.

Os pacientes foram triados na
equipe de avaliação dos pés pelo
Dr. Guilherme Yasbek, quando
foi analisada a necessidade de
averiguação para prevenção ou
tratamento vascular.
Foram atendidos 195 pacientes.
Destes, 69 apresentaram
neuropatia diabética e 01
neuropatia alcoólica.
Outros problemas foram
encontrados como:
•• Insuficiência venosa crônica
(IVC), atrofia muscular
onicomicoses, doença arterial
obstrutiva periférica, isquemia
crítica, varizes, etc.

AVALIAÇÃO
DOS PÉS

Guilherme Yazbek, Marcelo Moraes,
Marcus Vinícius A. M. Oliveira,
Eduardo P. Zugatto,Roberto David
Filho, Roberta Lisi e Andrea Yasbek
M. Varella

Marcelo FernandoMatielo,
Fátima Mohamad El Hajj, Diego
Luiz P. Espíndola, Vinícius
L.Adami, Régis Campos Marques
e Anna Karina P. Sarpe

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

•• Risco 0: 385 pacientes
(sem neuropatia)
•• Risco 1: 192 pacientes
(com neuropatia)
•• Risco 2: 44 pacientes
(com neuropatia)
•• Risco 3: 11 pacientes
(com neuropatia)
Os encaminhamentos foram feitos
para:
•• ANAD - Associação Nacional de
Assistência ao Diabético
•• CAENF - Centro de atendimento
de enfermagem
•• LESF - Lar Escola São Francisco
•• UBS - Unidade Básica de Saúde
Todos participaram da oficina de
educação.
Equipe de Avaliação dos Pés
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PRESSÃO
ARTERIAL

Foram realizadas 825 aferições de Pressão Arterial sendo que 396 pacientes obtiveram
resultados acima de 13x8 mmHg. Todas as pessoas foram orientadas para a prática
de atividade física regular, uso correto de medicação, dieta adequada e adesão às
orientações médicas.

Contamos com o apoio
do INCOR e da Sociedade
Brasileira de Hipertensão
Arterial que nos cederam
os aparelhos para aferição
de Pressão Arterial pelo
método oscilométrico. Nossos
agradecimentos à Profa. Grazia
Maria Guerra que coordenou
os alunos para a realização
deste trabalho, com os alunos
do Centro Universitário São
Camilo.

PRESSÃO
PLANTAR

Enfa. Profa.
Dra. Grazia
Maria Guerra

Com a coordenação de Mateus de Abreu Martinez foi realizada a avaliação da pressão
plantar com a finalidade de identificar os pontos vulneráveis dos pés dos pacientes da
Campanha.

A correção para esse problema
é feita através de planilhas
especificas para cada problema
que é diagnosticado pelo
aparelho baropodometria.
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EMERGÊNCIA

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

Foram 49 atendimentos, todos
medicados e com prescrição
para tratamento.
Queixas: Tontura, náuseas,
parestesia, sudorese, cefaleia,
palpitação, poliúria, sede
polidipsia, hiperglicemia,
hipoglicemia, mal estar,
fraqueza, cansaço, boca
amarga, pressão alta/baixa.
Houve necessidade de 2
remoções para Hospital.

AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA

Uma equipe de 3 psicólogos coordenados pela Psicóloga Carolina Antunes do
Departamento de Psicologia da ANAD (Psicoanad) realizou atendimentos aos
participantes da campanha, obtendo os seguintes resultados:

Foram atendidos 50 pacientes
que foram orientados.
Queixas dos pacientes:
Buscando Atendimento
Psicológico: 4
Dificuldade de Adesão ao
Tratamento do Diabetes: 8
Ansiedade: 3
Estresse: 2
Queixas de relacionamentos: 1
Orientação do Diabetes: 12
Medos: 3
Desequilíbrio Emocional: 1
Encaminhamento de outros
Profissionais de Saúde: 3
Depressão: 1
Não há queixas: 4
18 | A N A D I n f o r m a | NOV-DEZ | 2014

NUTRIÇÃO

Sob a coordenação das nutricionistas da ANAD Hanna Ferraz Martiniano, Isabelle
Fontanelli, Luana Rodrigues e Marlene Valença, colaboração das estagiárias do
Departamento de Nutrição da ANAD e com o apoio das Faculdades de Nutrição Cruzeiro
do Sul, UNIP e São Camilo, foram realizadas 736 avaliações, sendo 374 para o sexo
masculino e 362 para o sexo feminino.

Foram realizados: avaliação
de peso e altura para o
cálculo do IMC (Índice de
Massa Corpórea) e valores de
circunferência cintura, quadril
e abdômen para a verificação
de risco cardiovascular. Todos
os pacientes com resultados
alterados receberam orientação
específica.
Resultados IMC
(Estado Nutricional):
••
••
••
••

Subnutridos: 28
Eutrofia: 225
Sobrepeso: 264
Obesidade: 219

Risco de Doenças
Cardiovasculares
(Relação cintura/quadril):
•• Sem risco: 296
•• Alto risco: 440

Circunferência Abdominal:
•• Sem risco: 76
•• Alto risco: 660

Equipe de Nutrição
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AVALIAÇÃO
GENÉTICA

Sob a coordenação do prof. Horácio Bernardo Rosário, os alunos da Universidade
Presbiteriana Mackenzie atenderam a 158 famílias. A herança genética nessas famílias é
autossômica recessiva.

Foi feito aconselhamento
genético preventivo para
Diabetes Mellitus. Foram dadas
orientações como o tipo de
Herança Genética Autossomica
Recessiva, sendo que essa
herança ocorre igualmente
em homens e mulheres e pais
normais portadores do gene do
Diabetes (Dd) que tinham 25%
de probabilidade de ter filho (a)
com DMT2.

DIA
MUNDIAL
DO
DIABETES

FENA

UNIDOS SEREMOS FORTES
Federação Nacional das Associações
e Entidades de Diabetes

17ª Campanha pelo Dia Mundial do Diabetes no Brasil
A FENAD organiza no Brasil uma das maiores campanhas do mundo, tendo em vista a
abrangência e os resultados obtidos.As ações são, desde exames de glicemia capilar, até
avaliação das complicações, educação, divulgação, conscientização, atividades esportivas
e sociais e mobilização de autoridades, imprensa e população, com a previsão de atingir
diretamente mais de 1 milhão de pessoas e indiretamente a um número incalculável.
Houve a adesão de 22 Estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio
Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina e São Paulo. Resultados na próxima edição.
Tivemos a colaboração de todos os segmentos do Diabetes, dos médicos, dos
multiprofissionais, das faculdades e das indústrias. Nossos agradecimentos a todos.

Presença e colaboração da
Dra. Rosa Ramy Garcia e Sérgio
Noshang
20 | A N A D I n f o r m a | NOV-DEZ | 2014

Ana e Dinho alegraram a
todos com sua presença
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Palestras
Palestras educativas
Durante todo o dia ocorreram no teatro palestras educativas. Neste ano foram:

Palestras

Palestrantes

Problemas Bucais em Diabetes

Dr. Alexandre Fraige

Conheça Mais e Viva Melhor

Dr. Orsine Valente

Conheça Mais e Viva Melhor

Dra. Debora Nazato

Automonitorização

Enf. Magda Tiemi

Orientação Alimentar

Nutr. Erica Lopes

Orientação Alimentar
- Tire Suas Dúvidas

Nutr. Viviane C. Borges

Atividade Física e Diabetes

Prof. Educ. Fis. Pedro
Cláudio Bortz

Aspectos Emocionais do
Paciente com Diabetes

Psic. Carolina Antunes

Agradecimentos
Nossos agradecimentos a
todos os profissionais e
funcionários da ANAD que
trabalharam na preparação
desta Campanha e em
sua realização. A todos os
profissionais de todas as
equipes de atendimento e
da mesa de orientação pela
carinhosa doação de seu
tempo e de seu conhecimento.
Nunca é demais lembrar que:
Nada somos e nada
conseguimos sozinhos. Só é
possível realizar a cada ano
uma magnífica campanha
porque temos quem nos ajude.

Também recebam nossos
agradecimentos:
•• APCD;
•• BD;
•• Colégio Madre Cabrini na pessoa
da Irmã Norberta;
•• Colgate;
•• CPTM;
•• Corpo Médico da Clínica de
Endocrinologia Prof. Dr. Fadlo
Fraige Filho;
•• Escoteiros através do Sr. Felipe
Pereira Bassetto;
•• Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo;
•• Hotma;
•• INCOR;
•• Instituto Suel Abumjanra;
•• Instituto Visão;
•• JR2;
•• Liga de Diabetes da FMABC;
•• Metrô;

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••

Palestrantes;
Sanofi;
Medtronic;
Hospital São Luiz;
Policia Militar do Estado de São
Paulo;
Roche Diagnóstica;
Secretaria Estadual de Saúde de
São Paulo;
Secretaria Municipal de Saúde de
São Paulo;
Secretaria Municipal de
Educação;
SBHA (Sociedade Brasileira de
Hipertensão Arterial;
As faculdades: UNIP, UNINOVE,
FMU, FMABC, UNIFESP,
Mackenzie, São Camilo e GANEP,
UMG, Escola de Educação Física
da USP, Farmácia da USP, FMABC,
Biomecânica da USP;
Senac.
Todos os expositores;
E a todos que de alguma forma
participaram.
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E o Brasil se vestiu de AZUL pelo Diabetes
A FENAD atendeu a convocação da IDF e contatou todos os seus associados,
todos os laboratórios farmacêuticos, as indústrias parceiras, as Associações, as
Secretarias de Saúde, os deputados, os vereadores, o Prefeito e o Governador
de São Paulo, todos seus profissionais e funcionários, e convidou a que cada
um iluminasse de azul sua casa ou, seu local de trabalho e incentivasse outras
pessoas para o mesmo fim. O Ministério da Saúde atendeu ao nosso pedido e
nos enviou lindas fotos dos monumentos em Brasília/DF.
Sede ANAD
- Sao Paulo
- SP

Laboratório Servier - RJ

Elevador
Lacerda - BA

Teatro Feevale
RS

Santuario
do Cristo
Redentor

Congresso Nacional
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Catedral de
Brasilia - DF

Andre-Bueno

Ministério
da Saúde

Dique do Tororó - BA

Itamaraty

Igreja de Sra.
Santa’Ana
Santana do
Serido – RN

Capela NS
Dores no
Rio da Prata
- Campo
Grande - Rio
de Janeiro

Obelisco SMS São
Paulo

Monumento às Bandeiras
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Neste ano de 2014, tivemos vários patrocinadores, colaboradores e apoiadores para a
realização da Campanha do Dia Mundial do Diabetes. A eles nossos agradecimentos...
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