Ano 10 - nº 61 - julho/agosto de 2007

12º

CONGRESSO BRASILEIRO
MULTIDISCIPLINAR E MULTIPROFISSIONAL
EM DIABETES



Editorial

Uma Grande Perda, Uma Tristeza

Homenagem
Mais uma vez na edição número 4 do ANAD Informa,
como em todos os anos, eu iria falar do sucesso de nosso
Congresso, mas esse assunto vocês poderão conferir nas
páginas 04 a 16 deste Anad Informa.

Hoje, quero prestar uma homenagem muito especial a alguém que foi e
é muito mais que especial, é excepcional, um homem com todos as qualidades
que um ser humano iluminado pode ter, bondade, compreensão, boa vontade,
companheirismo, amigo acima de tudo, gentil, educado, um gentleman, maravilhoso em
todas áreas de sua vida, profissional exemplar, pai amoroso, amigo perfeito, cordial,
leal, companheiro, um diplomata a solucionar todas as questões.
Ele é tão formidável que Deus o quis perto de si e o chamou mais cedo do que deveria privando-nos de sua querida presença.
Amigo, você nos deixou e sua ausência sentimos muito, todos os dias. Agradecemos
sua amizade e todo apoio que sempre nos deu e às nossas iniciativas.
Adeus nosso Lorde! Adeus querido e adorável pessoa que foi você! Poucos conseguiram e conseguirão ser o que você representou para seus parceiros de trabalho e aqueles
que tiveram a felicidade de tê-lo conhecido e convivido com você.
Adeus querido Jorge Albuquerque. Sua ausência abre um grande vazio em nossos
corações, que nos faz chorar de tristeza. Não pude conter minhas lágrimas ao escrever
estas poucas linhas, que se fossem para traduzir sua grandiosidade de pessoa, de
amigo, de parceiro de trabalho, precisaria ser um livro inteiro.
Vai em paz meu irmão e meu amigo Jorge!
Com Carinho,
Fadlo
Expediente
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12º Congresso Brasileiro Multidisciplinar e Multiprofissional em Diabetes

Suplemento Especial



2007

12ª Edição do Congresso
Brasileiro de Diabetes da
ANAD
• 350 palestrantes, líderes em suas áreas.
Cursos pré e paralelos, atividades da OPAS/
Mais de 3.000 congressistas de todos os estaOMS, do Ministério da Saúde, da W.D.F.
dos brasileiros e muitos de fora do Brasil, como
• 43 Simpósios num total de 948 horas de
Peru, Argentina, Uruguai, México, Estados Unidos
trabalhos em Diabetes, dão a dimensão e a ime até da África nos fazem ter a certeza de um traportância deste Congresso.
balho perfeito e plenamente reconhecido.
Todos os lançamentos mundiais estiveram
presentes neste Congresso, tais como o RIMONABANTO, SITAGLIPTINA, VILDAGLIPTINA,
INSULINA INALÁVEL, INCRETINO MIMÉTICOS,
IBANDRONATO, além dos mais novos e avançados estudos mundiais em Diabetes

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DO CONGRESSO
Nesta edição do congresso inovamos, pois a Cerimônia Solene de Abertura foi realizada às 18
horas com a presença de muitas autoridades da área da saúde e em especial do Diabetes, dentre os
quais citamos Dra. Rosa Sampaio (Ministério da Saúde), Dr. Alberto Barceló (OPAS/Washington)
Dr. Juan Rosas (ALAD), Dr. Ruy Lyra (SBEM), Dr. Marcos Tambascia (SBD).

O brilhantismo da Banda da Polícia Militar

Tivemos um emocionante recital de piano
com a concertista Esther Furte Wajman, em
um momento poético, cultural e de lazer.

Para alegria de todos realizamos
muitos sorteios de mini-TV’s, aparelhos de DVD, aparelhos de karaokê,
glicosímetros da Abbott, Johnson &
Jonhson e Roche Diagnóstica, 2 pacotes de uma semana no SPA Sorocaba e 2 inscrições para o Congresso da SBD - Sociedade Brasileira de
Diabetes.



Homenageados de 2007
Nossos homenageados foram duas figuras muito especiais para o Diabetes. A Professora Dra.
Reine Marie C. Fonseca pelo seu trabalho magnífico na Bahia e o administrador Sérgio Noschang
por sua luta pelo Diabetes e em favor dos portadores.
Renovamos nossas homenagens a eles.
Com muito orgulho e prazer oferecemos estas
homenagens a dois amigos especiais e trabalhadores incansáveis pelo Diabetes e seus portadores.

Cocktail de confraternização
O laboratório Eli Lilly do Brasil ofereceu aos
presentes um cocktail de confraternização e entretenimento onde todos puderam se encontrar e
relaxar em agradáveis momentos. Na ocasião foi
lançado o site da empresa, www.inovacaoemdiabetes.com.br.
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ti n

3.004 inscritos
1.650 Médicos, Residentes e Acadêmicos de Medicina
Multiprofissionais:
Farmacêuticos, Biomédicos, Enfermeiros, Nutricionistas, Fisioterapeutas,
Professores de Atividade
Física, Psicólogos, Podólogos, Pedagogas, Educadores, Fonoaudiólogos e
Assistentes Sociais.

Médicos, residentes
e acadêmicos de
medicina

55%

Multiprofissionais

25%

Estudantes

20%

Estudantes:
Farmácia, Odontologia,
Biomedicina, Psicologia,
Podologia, Enfermagem,
Serviço Social, Química,
Atividade Física e Administração Hospitalar.

Recepção

Com atendimento personalizado realizado pelos acadêmicos da Faculdade de Medicina – PUC
Campinas, montamos estruturas de atendimento
aos pré-inscritos na secretaria, para novas inscrições, espaço especial para palestrantes, coordenadores e autoridades e CAEx (Centro de Atendimento ao Expositor).

Ana e Dinho também estavam lá.



TEMAS LIVRES
Com mais de 200 trabalhos inscritos a
participação nas apresentações orais e em
pôsteres foi mais um grande sucesso deste
congresso.
Os premiados foram Flávia Figueiredo Vicentini, na apresentação oral com o trabalho
“Remodelamento da Cartilagem Femorotibial
em Modelo Experimental de Diabetes“ e nas
apresentações em pôster, a premiada foi Kelini Targino Vieira, com o trabalho “Assistência à Saude Sob a Ótica do Surdo Diabético”.
A Comissão Científica destacou o trabalho
da professora Jane Dullius como forma de
incentivo e estímulo à pesquisa.
Nossos parabéns a todos os participantes e agradecimentos à Comissão de Temas
Livres por meio de seu presidente Dr. João
Sérgio de Almeida Neto.



EXPOSITORES NO 12º CONGRESSO

Estas Empresas também estiveram presentes:
• Bireme • Cia Cacique de Café • Doces Hué • Labo
• Opananken • Probiótica • Phytos Essence • SBD –
• Spa Sorocaba • Stal Consultoria • Support • TBW

ABBOTT

LOWÇÚCAR

BAYER

JOHNSON & JOHNSON

BD

GSK

MERCK

NESTLÉ

NOVARTIS

ROCHE DIAGNÓSTICA

SANOFI-AVENTIS

SANOFI-PASTEUR
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oratório Canonne • Livraria e Editora Balieiro • Olvebra
– Sociedade Brasileira de Diabetes • Seven Idiomas
Importadora • Terumo • Tuttimondo Turismo • TV Med.

R

Abbott lancou
no Congresso
seu mais novo
Glicosimetro,
OPTIUM MINI

ELI LILLY

GENEREX

MEDLEY

MEDTRONIC

NOVO NORDISK

PFIZER

SERVIER

VALDA
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CURSOS PRÉ E PARALELOS
Com a finalidade de capacitar cada vez mais os multiprofissionais realizamos cursos específicos
para cada área:

OPAS

Reunião Diabetes
Action Now

WDF

Formação de Capacitadores
na Rede SUS

3.º Curso Básico de Diabetes em Odontologia

4.º Curso Básico de

Capacitação para Prescrição e
Acompanhamento do Exercício
em Diabetes

1.º Curso Avançado de
Diabetes em Odontologia

Curso Básico de Contagem de
Carboidratos
12

3.º Curso de Biologia

Molecular em Endocrinologia

1.º

Curso Avançado de
Capacitação para Prescrição e
Acompanhamento do Exercício
em Diabetes

FLAGRANTES DOS CONVIDADOS E DOS PALESTRANTES

Jantar de confraternização oferecido pela Sanofi-Aventis

Drs. Lerário, Halpner, Gustavo e Saulo

Drs. Rosa, Maria José, Barceló e Micheline

Drs. Fadlo, Sérgio e Rosa Noschang

Dra. Mauren, Lilian, Reine e Geísa

Dr. Fadlo, Fernando, Lilian, Eduardo e Luck da
Sanofi-Aventis
13

Fábio, Cláudio, Karla,
Fadlo, Ricardo, João, da
Novo Nordisk

Dr. Laércio, Dra. Sandra e Dr. Edson

Sr. Reginaldo, Dr. Rassi, Dr. Airton

Drs. Betty e Lerário

Dr. Laércio, Dra. Cristina, Enf. Isabel

Equipe da Prof ª. Maria de Fátima Marucci

Dr. Juan Rosas e Dr. Fadlo

14

Sandra e Cardoni da
Abbott com Dr. Fadlo

Dr. Enio, Maria José, Dr. Fadlo e Dr. Juan Rosas

Drs. Balduino, Fadlo e Betti

Drs. Rosa, Barceló e Micheline

Equipe da Profª. Sônia Tucunduva

Dr. Juan Rosas e Dr. Fadlo

Dras. Cínthia, Fernanda e Adriana e Dr. Marcus
Orione
15

SORTEIO DOS PALESTRANTES
Patrocínio:

PRÊMIO

Nosso contemplado de 2008 foi o Dr. Saulo Cavalcante, no sorteio realizado
entre os palestrantes do 12º Congresso.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PALÁCIO DOS BANDEIRANTES
SECRETARIA PARTICULAR DO GOVERNADOR

São Paulo, 27 de julho de 2007.

Mensagem do Sr.
Governador do Estado de
São Paulo

Protocolo 0474/07
Prezado Presidente,
Transmito-lhe cumprimentos pela realização do 12º Congresso Brasileiro Multidisciplinar
e Multiprofissional em Diabetes e da 12ª Exposição
Nacional de Produtos e Alimentos Diet e agradeço o
convite para participar da solenidade de abertura do
evento, ao qual expresso votos de sucesso.
Cordialmente,
José Serra
Governador do Estado de São Paulo
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Anad Informa Entrevista
Nome: THAYS BITENCOURT
Profissão: Cosmetóloga e Modelo
Miss Goiânia 1999
Miss Simpatia 1999
Idade: 30 anos
Diabetes Tipo 1
Utiliza Insulina todos os dias
Thays é um exemplo de vida e de superação. Algumas pessoas quando descobrem o Diabetes não
fazem mais nada e se fecham em casa. Ela não! Assumiu seu Diabetes, continuou praticando esportes,
teve um filho saudável e sem complicações e foi eleita
Miss Goiás.
É uma mulher bonita, ativa, batalhadora e que não
tem medo de ir à luta.
Você também pode ser assim, só depende de você
mesmo...
Acompanhe a entrevista cedida pela Miss ao nosso
Jornal.
Jornal ANAD Informa: Há quanto tempo tem diabetes? Como foi essa descoberta?
Thays: O diabetes tipo 1 apareceu como um prêmio
de loteria na minha vida. Ninguém próximo na família
tem diabetes. Foi na adolescência, eu treinava voleibol e um dia passei mal comendo alguns pedaços de
bolo à noite. Foi aí que descobri a doença. Emagreci 7
quilos em uma semana. Fiquei um pouco revoltada no
início, mas depois vi que poderia conviver com isso. Escondia no início, mas depois vi que não precisava e que
era uma coisa que eu ia carregar para o resto da vida,
então tive que aprender a conviver com aquilo.
A.I: O que o Diabetes te impediu de fazer nesses
anos?
Thays: Eu aprendi rápido a lidar com a doença. Tinha que viajar com a equipe de voleibol e as pessoas
nem sabiam, nem percebiam que eu tinha diabetes.
Nunca me achei uma incapacitada ou algo do tipo e
acho que as pessoas devem aprender a conviver com
isso, porque dá para viver normalmente.
No início minha mãe achava o fim do mundo. Eu tomava insulina por meio de seringa ou
caneta, aí depois de alguns anos
passei a utilizar a bomba e não
faço esforço nenhum para esconder que sou diabética.
A.I.: Apesar do Diabetes você
vive uma vida normal, a tal ponto
que ganhou o concurso de miss
Goiás, conte como foi isso.
Thays: Eu treinava 8 horas por
18

dia no vôlei, tinha um corpo que chamava muito a atenção. Então uma agência me viu jogando e me chamou
pra fazer alguns desfiles, e nestes desfiles, me chamaram para concorrer ao Miss Goiânia. Consegui este
título e no mesmo ano em que participei do Miss Brasil,
ganhei o título de Miss Simpatia.
A.I.: Como é sua rotina de vida? O seu dia a dia?
Thays: Vivo uma vida normal. Sou mãe de um menino de 5 anos, sou cosmetóloga e de vez em quando
jogo vôlei com a bomba de insulina presa ao corpo e
isso não me atrapalha em nada. Só às vezes, passo
alguns constrangimentos: uma vez, numa festa. Fui
pegar um refrigerante diet e não tinha. Pedi então um
light e também não tinha, ai reivindiquei os meus direitos e disse: “Então um diabético não pode participar da
festa?”. No ano seguinte colocaram os refrigerantes de
acordo.
A.I: O Diabetes serviu como incentivo para você se
superar?
Thays: Eu me preocupava muito com a qualidade
de vida, mas o portador de diabetes tem uma vida muito mais saudável. Aprendi a me cuidar. Eu faço exercícios regularmente, consigo ter uma alimentação balanceada. E vivo bem melhor.
A.I.: Qual a mensagem que você envia para as outras pessoas que também têm Diabetes.
Thays: Acho importante os diabéticos se conscientizarem que não são “pessoas doentes”, que não podem fazer nada. O diabetes é apenas uma deficiência,
não é nada comparado a outras doenças e a fome. O
Diabetes é um grãozinho de areia e
para quem não tem, favor não classificar as pessoas como “ai tadinha,
não pode comer doce”. Me sinto
muito melhor hoje em dia, tenho
saúde, como bem e continuo fazendo as minhas atividades. Consigo
conviver bem e espero que todos
possam entender isso.

19

O Medo da Insulina

Fonte: “A Insulina e o Diabetes Tipo 2: medos,
mitos e verdades” - Marie McCarren A.D.A.

Depoimentos:
“A
enfermeira me
chamou para dizer que
eu teria que usar insulina. Não
consegui parar de chorar, achei
que minha vida estava no fim.”
(Renee A. Jackson)

Estes comentários são familiares?
Se você estiver nervoso, ou mesmo apavorado de ter que iniciar um tratamento com insulina,
você não está sozinho. Agora veja como você
pode se sentir após iniciar o tratamento:
“A
stica.
i fantá m fadiga.
o
f
a
ç
n
e
em
muda
de e s me enfiar
e
s
m
e
or, se
vés d
.”
Sem d alhar ao in de letargia
b
o
a
r
d
t
a
t
ia
s
Poder asa num e
hr)
c
yl Sta
(Cher

Enquanto você vai iniciando o seu tratamento
de insulina, lembre-se de 3 coisinhas:
• Não é sua culpa
• É mais fácil do que você imagina
• Você se sentirá bem melhor

“Meu médico me disse que eu
mais cedo, ou mais tarde usaria
insulina. Eu briguei com ele, pois
achava que tomar insulina seria
admitir a minha derrota.”
(Marsha A.Vagi)

“Minhas mãos estavam tremendo
quando levantei o chumaço de
algodão com álcool e vi a marca da
injeção na perna.”
(Bernie McGinley)

“Comecei a me sentir como era antes.
Minha energia voltou, passei a dormir
melhor e ficar mais bem humorada.
Antes, parecia que eu estava morrendo
de sede no deserto e finalmente
apareceu alguém para me dar água!”
(Connie Carrillo)

insulina suficiente e você necessita dela para ser
saudável. A insulina leva a glicose de seu sangue
para seus músculos, então, você agora precisa
injetá-la pra recuperar e proteger sua saúde.

Quando você foi diag“Os
nosticado pela primeira
comprimidos de
Medos, Mitos e Verdades
vez, seu organismo ainda diabetes sempre deram
Fatos e Frases Reais
produzia insulina, a qual certo. Por que agora não
fazem mais efeito?”
Por que eu?
não foi suficiente para seu
Por que agora?
corpo ou ele provavelmenSe eu tivesse me empenhado mais, talvez ...
te não estava utilizando a
insulina como deveria.
A culpa não é sua
Os comprimidos de diaSeu organismo simplesmente não produz mais betes ajudaram seu organismo a produzir mais in20

sulina ou a empregá-la melhor, mas com o passar
do tempo, seu organismo passou a produzir cada
vez menos, então agora você precisa de mais um
tratamento: a aplicação de insulina.

N

“Eu
não queria nada
A
disto: espetar uma agulha
no meu braço e verificar a glicemia
antes de cada refeição. Parece que sou
um fracassado (não consegui controlar
meu diabetes nem com os comprimidos
e com os exercícios físicos...) usar
as agulhas é um estigma.”
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“Não conseguia ser produtiva antes de iniciar o
tratamento com insulina. Não conseguia processar
nenhuma informação nem lembrar das coisas e me
sentia muito deprimida. Na noite que iniciei o tratamento
com insulina, meu marido me reconheceu como sua
real esposa, dizendo que eu havia estado ausente por
4 anos. Quando as pessoas me perguntavam como me
sentia com a insulina, eu só dizia que não me sentia
mais caminhando no lodo. Foi uma mudança e tanto!”
(Karin Hanson-Sandefur)

IS

“Se estou me

Você realmente se sen- sentindo bem, por
te tão bem quanto poderia? que deveria mudar
minha vida?”
Talvez o que você chame
de “estar ficando velho”,
simplesmente seja falta de insulina.
Estes são os sintomas de insulina baixa:
• cansaço
• levantar-se no meio da noite para ir ao banheiro
• depressão
• falta de energia
• mau-humor
• irritação
Eu dormia de pé de tão cansada. Sofri assim
por alguns anos até que fiquei tão preocupada
de como me sentia que decidi desistir e
tomar as injeções de insulina. A mudança foi
milagrosa. A insulina foi a resposta para meu
problema.” (Cheryl Stahr)

“Me cansava muito, me sentia cansado o tempo
todo. Para mim as mínimas coisas eram trabalhos
pesados: levantar da cama, subir as escadas, pintar
uma parede pequena do escritório... Me sentia como
se um xarope corresse pelas minhas veias, o que
de certa forma ocorria, quando os níveis glicêmicos
pós-prandiais estavam acima de 300 mg/dl. Tinha um
péssimo humor, era irritadiço, impaciente e descontava
na família. Todos estes sintomas passaram à medida
que meu nível glicêmico baixou. Ainda acabei com o
desconforto de ir ao banheiro a cada 30 minutos.”
(Ken Sanek)

Complicações
Seus sintomas atuais não são as únicas razões
para que você comece a utilizar a insulina. A insulina irá te ajudar a manter o nível glicêmico dentro
de um limite saudável, e irá diminuir o risco de problemas renais, neurológicos e oculares.
Quando o alto se torna muito alto?
Seu nível glicêmico é considerado muito alto,
se:
• todos os resultados do teste do dedo forem superiores a 130 mg/dl, ou
• se seu A1C estiver acima de 7%
O A1C é um teste feito pelo seu médico ou em
laboratório e o resultado mostra o nível médio glicêmico (açúcar no sangue) nos últimos 2 a 3 meses. Um teste de A1C acima de 8% quer dizer que
sua média glicêmica, considerando-se antes e
após as refeições, tem estado acima de 200 mg/dl.
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Este valor é considerado excessivamente alto, pois
a meta é algo abaixo de 7%. Baixe seu A1C em
1%, digamos, de 8 para 7 e você diminuirá também
seus riscos de complicações do diabetes em 35%.
Caso você e seu médico tenham tentado utilizar os comprimidos para diabetes, comprimidos
diferentes, combinações, aumento de doses a seu
máximo e mesmo assim seu açúcar e seu A1C estavam altos, você precisa de insulina.
A esta altura,
perder peso e
fazer exercícios
físicos pode não
ser
suficiente.
Pode ser que
seu organismo
simplesmente
não tenha insulina suficiente e
não vale a pena
perder tempo sonhando enquanto o tempo passa e
a situação se agrava.
“Eu nunca
levei meu diabetes
a sério antes, mas agora
irei não só levar a sério, como
perderei peso e farei exercício
físico, de forma que não venha
a necessitar de insulina.”

Emagrecer para evitar a insulina
Na luta para manter a glicose baixa através de
dietas, comecei a
“Parei
de fumar,
ficar com cara de
aumentei meus exercícios
anoréxica. Minhas
físicos e diminui a ingestão de
irmãs ficaram tão
carboidratos, tudo porque meu
alarmadas
que
A1C chegou a 17!”
fizemos uma reu(Karin Hanson-Sandefur)
nião de família e foi
ai que concordei
em marcar uma
consulta médica
para começar a discutir o início do tratamento com
insulina. Foi então que notei que meu nível glicêmico estava muito elevado e que me sentia muito mal.
Eu estava muito pior fisicamente do que quando havia sido diagnosticada e tudo isto por causa do meu
medo de injeções.
A enfermeira me mostrou como manusear a
seringa e ficou me observando. Apliquei em meu
braço a primeira injeção e após ter terminado olhei
para ela surpresa e disse: “Não doeu nada!”. A enfermeira sorriu e disse: “Era o que eu estava tentando te dizer.”
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“A
insulina tem sido uma benção
em minha vida, pois graças a ela eu posso comer
uma quantidade normal de comida sem me preocupar com
alguns gramas a mais de carboidrato. Os resultados de meu
A1C ficam sempre em torno de 7 e eu estou com peso
normal agora.“ (Kimberly Ewbank)

Vamos imaginar então que seu corpo ainda produza bastante insulina, só que ela não é suficiente
para o tamanho do corpo que você tem agora.
A perda de peso saudável, de 250 gramas a
meio quilo por semana, é demorada. Com relação
aos exercícios físicos, você sentirá enjôo e cansaço tendo açúcar elevado, sem considerar que pode
não ter disposição e nem energia para exercitarse.
Por que você não tenta marcar uma consulta
médica com um endocrinologista que poderá ajuda-lo a planejar sua alimentação e controlar a glicose junto com o controle de peso?
Verifique seu nível glicêmico sempre que você
fizer mudanças. Caso caia alguns pontinhos (5 ou
10) e estiver se sentindo ativo todos os dias, talvez
necessite menos insulina. Há pessoas que acham
que podem parar a insulina só porque perderam
peso.
Uma senhora de nome Sue Van Hook relutou
em fazer o tratamento de insulina, não fazia exercícios físicos regularmente, mas o A1C de 8,3 foi o
bastante para ela: “Naquela altura percebi que eu
tinha que fazer alguma coisa. Quando iniciei o tratamento com insulina, eu torci para que não fosse
muito tarde e também comecei a me exercitar. A
partir daí mudei minhas atitudes.”
Sue começou a caminhar e a fazer 30 minutos
de exercícios físicos diariamente. O A1C caiu para
5,7% e seu médico retirou a insulina. Para finalizar
seu depoimento, Sue completou: ”Tenho um marido saudável e não queria ficar para trás...”
Cristine Sermos, por sua vez, tinha que tomar
uma injeção de insulina além do comprimido para
diabetes, e ela simplesmente detestava. Foi então,
que decidiu perder peso e inscrever-se em um programa de condicionamento físico de um hospital.
No início ia 2 vezes por semana, depois 3 e depois
4; e por fim, parou com os dois, insulina e comprimidos e seu A1C estava em torno de 6,2%.

INFORMATIVO
Dez Conceitos Errôneos sobre o Diabetes

1) O diabetes não mata – Falso!
Na realidade o diabetes é um assassino mundial, que
compete com o HIV/AIDS em números de mortes, ceifando
em torno de 3,8 milhões de vidas por ano. A cada 10 segundos uma pessoa morre de diabetes e suas causas correlatas;
2) O diabetes só afeta os países ricos – Falso!
O diabetes afeta a todas as populações, independentemente de sua renda e isto está se tornando cada vez mais
comum. Mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo
são portadoras de diabetes e este número deverá chegar a
380 milhões em 2025. Em muitos paises da Ásia, do Oriente
Médio, Oceania e Caribe, o diabetes afeta de 12% a 20% da
população. Em 2025, 80% de todos os casos de diabetes
ocorrerão em paises de renda baixa e média;
3) O diabetes tem apoio financeiro em todo o mundo
– Falso!
O fundo internacional “Official Overseas Development
Aid” para o setor de saúde em 2002 alcançou US$ 2,9 bilhões, dos quais 0,1% foram destinados a todas as doenças
crônicas não comunicáveis (NCDs). A maior parte dos
US$2,9 bilhões foram destinados ao HIV/AIDS. Apesar do
diabetes ter um impacto letal comparável ao do HIV/AIDS,
teve que dividir o percentual de 0,1% com todas as doenças
crônicas não comunicáveis.
Além disto, o Banco Mundial concedeu US$4,2 bilhões
em empréstimos para a saúde, para a população e para
nutrição entre os anos de 1997 e 2002. Deste total somente
2,5% foram direcionados para as doenças crônicas;
4) O tratamento do diabetes é barato – Falso!
O tratamento do diabetes é caro e com potencial de quebrar qualquer sistema de saúde. As oportunidades econômicas que a ONU quer criar para os paises em desenvolvimento através do “Millennium Development Goals” – Metas
de desenvolvimento do milênio, serão devastados pelo impacto econômico do diabetes nos paises de baixa e média
rendas;

5) O diabetes só afeta as pessoas idosas – Falso!
O diabetes afeta a todas as faixas etárias. Por volta de
2007, 240 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade,
terão diabetes. Nos paises em desenvolvimento, o diabetes
afetará, no mínimo, 80 milhões de pessoas com idades entre 40-59 anos;
6) O diabetes afeta predominante aos homens – Falso!
O diabetes vem aumentando tanto entre os homens
como entre as mulheres e afeta um pouco mais as mulheres
do que os homens. O diabetes também vem aumentando
drasticamente entre os jovens e ameaça dizimar populações indígenas;
7) O diabetes é o resultado de um estilo de vida “errôneo” – Falso!
A verdade é que os pobres e as crianças têm escolhas
limitadas no que diz respeito às condições de vida, dieta e
educação;
8) O diabetes não pode ser evitado – Falso!
Até 80% do diabetes tipo 2 pode ser evitado através da
adoção de uma dieta saudável, do aumento da atividade
física e promoção de um estilo de vida saudável;
9) É caro prevenir o diabetes – Falso!
Há inúmeras intervenções de baixo custo e eficazes. A
pandemia pode ser revertida através de estratégias comprovadas de melhora do meio-ambiente, da mudança dos
hábitos alimentares e do aumento de atividade física;
10) Todos temos que morrer de alguma coisa – Verdade,
mas ...
É obvio que a morte é inevitável, mas não precisa ser
lenta, dolorosa e prematura. Em 2007 o diabetes será responsável por 3,8 milhões de mortes em todo o mundo.
Muitas destas mortes poderiam ser evitadas com a conscientização, a prevenção e os tratamentos adequados.
FONTE: Texto do kit da campanha “United Nations Resolution on
Diabetes” - IDF, 2006
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Pensando sempre em você e na melhoria da sua qualidade de vida!
O Departamento de Psicologia além da Educação em Diabetes que é o seu principal objetivo,
oferece durante toda semana, apoio psicológico e oficinas ocupacionais para todos os associados.
Associe-se na ANAD para usufruir de toda essa programação que trará benefícios para o seu
cotidiano.
Em todas as nossas oficinas oferecemos lanche de confraternização. O cardápio é elaborado pela Nutr. Márcia Braz Heigasi.
Com o apoio da Abbott, fazemos a medição de glicemia gratuita
para os associados. Utilizamos o aparelho OPTIUM XCEED.

Novidade : O Departamento de Psicologia conta agora com um aparelho de
pressão digital automático, doado pela
BD. Oferecendo mais controle e segurança aos nossos associados.

Programação:		
O Departamento de Psicologia abre inscrição para você ser um
VF: VOLUNTÁRIO FELIZ!
Descubra como você pode ajudar a nossa associação a sempre
crescer junto com você.
“o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu
tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros
campos...”
Dia 28 de agosto: dia do voluntariado!
Curiosidade: a nossa Psicóloga Gisa, começou aqui na ANAD
como voluntária!!!!

“O que você faz bem, pode fazer bem para alguém!”
Supervisão e Direção:
Psic. Gislene G. Lopes (Gisa)
Coordenação:
Psic. Carlos Augusto Guimarães
Colaboradores:
Vol. Psic. Nina Norie Kawabata
Vol. Psic. Silvia Beraldi
Vol. Est. Nut. Anna Karolina Guimarães
Dent. Dra. Ana Miriam Gebara
Ped. Claudete Gioielli
Vol. Nut. Márcia Braz Heigasi
Estagiária de Psicologia:
Vol. Est. Psic. Mayra Christina C. Lima
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Todas as Segundas-feiras
14h00..... Grupo Corpo e Mente
15h00..... Grupo de Educação
Diabetes

em

Todas as Terças-feiras
15h00..... Grupo Coral
Todas as Quartas-feiras
14h00..... Oficina de Artes: Tricô, Crochê
e Pintura em Tela
Todas as Sextas-feiras
10hs........ Oficina de Memorização
14h30..... Dança de Salão
16h00..... Psicoterapia em grupo

Toda última Quinta-feira de cada mês
Grupo de Crianças e Orientação a Pais
“Viver é desenhar sem
14h00			26/07		
30/08		
borracha”.
	27/09		25/10		
Millôr Fernandes
	29/11

Colaboradores
Abbott, B.D., Cacique,
Delakasa, Hué, Lowçúcar,
Ofner, Valda.

A cada dois meses
Grupo de Novos Associados
15h00 e 18h00	28/08
				
30/10

Sangramento gengival é um sinal de que devemos
procurar o dentista!
A boca tem diversas funções, através dela nos alimentamos, falamos, respiramos e beijamos. Porém, se mal cuidada, ela se torna porta de entrada para muitas doenças,
com sérias complicações para todo o organismo, doenças
essas, que podem ser evitadas através de uma higiene correta e de hábitos saudáveis.
A gengivite é uma inflamação da gengiva que pode progredir e atingir o osso alveolar e ligamentos periodontais
(osso e ligamentos ao redor do dente), tornando-se periodontite. Essas são duas entre as doenças bucais mais comuns nos pacientes portadores de Diabetes, e são caracterizadas, ainda no início, por sangramento gengival, que se não
tratado, pode chegar à mobilidade ou até perda de dentes.
Não podemos esquecer que infecções agudas e condições inflamatórias aumentam a glicemia, e essa estando
alta por sua vez também favorece a evolução das doenças
bucais.
Para evitar as doenças bucais devemos manter uma
dieta saudável além de usar sempre o fio/fita dental após

todas as refeições, seguida de uma escovação adequada e
bochecho, além de visitar o dentista com freqüência, e este
por sua vez, deverá sempre verificar a glicemia do paciente
portador de diabetes, e no caso de ser também pacientes
hipertensos, aferir a pressão arterial, garantindo um
tratamento seguro e agradável!

Dra. Patrícia Cassino
Cirurgiã Dentista
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Este é um evento em saúde, realizado pela Rede
Globo de televisão,
que busca parceiros em cada área
para o desenvolvimento das ações.
A parceria da equipe da ANAD coordenada
pela nutricionista Corina e
psicóloga Gisa, garantiu ao
Vereador Gilberto Natallini, convidados e a psicóloga Gisa
evento a orientação necessária
em Diabetes com foco na prevenção e
Muito apreciado também foi o nosso material
estilo de vida, favorecendo a efetividade da edu- educativo, distribuído na ação.
cação em Diabetes.
Esta ação ocorreu em Interlagos, na Associação Peixe Vivo – Educação Ambiental Cultura e
Lazer, próximo a Represa Guarapiranga em junho.
As próximas ações acontecem em:
 4 de agosto – Bauru
 25 de agosto – Bragança Paulista
 22 de setembro – Nacional Guarulhos
 27 de outubro – Santa Bárbara D’Oeste
 10 de novembro – Aparecida do Norte
 24 de novembro – Itaquaquecetuba
 1 de dezembro - Jaboticabal
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Visita na ANAD
Dorina Nowill
Recebemos a visita da Tereza
França de Oliveira, representando a Fundação
Dorina Nowill, que realiza diversas ações para
deficientes visuais.
Ela se encantou com as atividades da ANAD
e foi recebida pela psicóloga Gisa e, daí, surgiram algumas idéias para um melhor atendimento ao deficiente visual e para incrementar nossa
parceria já existente.

Educando com a ANAD

Faça sua inscrição com a psicóloga Gisa no
PSICOANAD.
São 2 encontros mensais, um sobre Diabetes e outro
sobre Hipertensão Arterial, com:
•
•
•
•
•
•
•

Orientações e Avaliações;
Palestras;
Aferição de Pressão Arterial;
Testes de Glicemia;
Confraternização;
Lanche Diet (Preparado pela Nutricionista Corina);
Certificados e Sorteios de Brindes.

A equipe BD é quem cuida da parte educativa neste
grupo. Nossos agradecimentos às enfermeiras Márcia
Camargo Oliveira, Luciana Santini, Thais Silva e ao Educador Físico Igor Mariano.

Patrocínio:
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Festa Junina na ANAD
Coordenado pela psicóloga Gisa, com a
colaboração do psicólogo Carlos, da nutricionista Márcia e da estagiária Karol foi realizada
uma grande “FESTANÇA DE SÃO JOÃO” na
ANAD.
Teve pescaria, quadrilha, correio elegante,
casamento caipira com a “noiva” Apolônia e o
“noivo” Zezinho.
Mas também teve educação. O associado
tirava uma pergunta do chapéu do psicólogo Carlos e quem acertava
podia pescar e ganhar prendas.

Patrocínio:

CARDÁPIO
• Quentão Diet
• Refrigerante
• Pipoca Light
• Mini Hot Dog

Grupo de Crianças e
Orientação a Pais
Uma vez ao mês, as crianças da ANAD e
seus pais se reúnem para confraternização,
orientação e educação continuada em Diabetes, com um delicioso lanche diet.
A psicóloga Gisa coordena esta ação que é
patrocinada pela B.D.
Cada criança recebe uma pasta com folhas, giz de cera, lápis de cor e borracha para
desenvolver atividades e transformá-las em
desenhos.
A equipe da BD, com as enfermeiras Márcia
Oliveira, Luciana Santini e o Educador Físico
Igor Mariano cuidam da parte educativa.
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Patrocínio
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Visita Promedi de Itanhaém

Recebemos a visita da Valéria Maria Setter (nutricionista) e Kátia Lima dos Santos (enfermeira),
que são do Programa Municipal de Educação em
Diabetes de Itanhaém.
Elas vieram conhecer como é realizado o trabalho da ANAD, observar nosso programa de educação e levar os materiais educativos para implementação em sua cidade.
Foram recebidas pela psicóloga Gisa.

Grupo de Novos Associados

Patrocínio:

Coordenado pela psicóloga e coordenadora do PSICOANAD, Gisa, este grupo cumpre sua tarefa
de receber e introduzir nos trabalhos da ANAD aquelas pessoas que acabaram de chegar e isso ocorre
com uma acolhida especial.
O Objetivo é oferecer informações básicas sobre
diabetes e fazer com que o novo associado se sinta
em casa, como parte de uma grande família. Eles
são incentivados a participar das atividades educativas, conhecer os profissionais, aprender a cuidar do
seu Diabetes, a se cuidar e melhorar sua qualidade
de vida.
Durante essa confraternização, todos os novos
associados ganham um aparelho “Optium Xceed Abbott” e finalizam o encontro com um delicioso lanche
diet.
A estagiária Karol Guimarães também participou
dessa atividade.

Oficina de Memorização
Esse grupo é coordenado pelas psicólogas Gisa
e Silvia Beraldi.
O objetivo é estimular a memória para ter uma
qualidade de vida melhor.
O grupo encontra-se bastante motivado apresentando importantes progressos e resultados significativos.
30

Parabéns pelo Doutorado!
Dr. Alexandre Fraige, cirurgião dentista da
ANAD, defendeu sua tese de doutorado, com o
tema “Prontuário Eletrônico do Centro de Atendimento a Pacientes: Desenvolvimento e Implementação”, na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, na data de 5 de junho
deste ano.
O trabalho desenvolvido nesta tese originouse da constatação das deficiências no modelo
de prontuários de pacientes feitos em papel, utilizados atualmente no ambulatório do Centro de
Atendimento a Pacientes da Faculdade de Odontologia da USP, onde ocorrências como extravio,
desgaste, insuficiência ou mesmo ausência de
dados, dificultam a coleta de informações.
O sistema foi desenvolvido visando padronizar
inserção de dados demográficos e clínicos dos
pacientes, coletar e armazenar exames de imagens bem como proporcionar ao Cirurgião Dentista informações atualizadas sobre o estado do
paciente para correto tratamento.
Brilhante apresentação de um trabalho magnificamente elaborado, atual e principalmente, matéria para o “FUTURO”.
Banca composta pelos eminentes professores
Dra. Nathalie Rezende, Dra. Marina H.C.G. Magalhães, Dr. Celso Lemos, Dr. Luiz Blumer e Dr. Ney Soares de Araújo.
Os profissionais do departamento
de Odonto da Anad se sentem orgulhosos pelo trabalho desenvolvido, esforço sem limites e pelos resultados que
este trabalho irá proporcionar.
Nosso reconhecimento e louvor
por mais este sucesso do Dr. Alexandre Fraige que é do Departamento de
Odontologia – DOANAD e da diretoria
da ANAD.

Dr. Celso Lemos, Dra. Nathalie Rezende, Dra. Marina H.C.G. Magalhães, Dr. Ney
Soares de Araújo e Dr. Luiz Blumer
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Durante 4 dias, tivemos a grata satisfação de receber a equipe do “Discovery
Channel” juntamente com Dra. Francine
Kaufman, que é a ex-presidente e membro da ADA (American Diabetes Association).
Eles vieram para gravar um programa
sobre Diabetes no Brasil, que fez parte de
um conjunto das atividades de 5 locais: Austrália, Nova Zelândia, África, Estados Unidos e Brasil a ser veiculado na rede Discovery Channel, no dia 14 de
novembro, Dia Mundial do Diabetes.
Aqui, a equipe gravou o dia a dia de dois pacientes com Diabetes. Suas
rotinas e modo de vida.
Participaram de um programa de rádio com o Dr. Fadlo, onde tiveram a
oportunidade de se relacionar e responder perguntas dos ouvintes.
Durante todo dia acompanharam as atividades dos departamentos da
ANAD, os atendimentos clínicos e grupos de educação, além de realizar entrevistas com nossos profissionais e nossos associados.
No dia seguinte seguiram para a cidade de Cajamar para ver a etapa final
do projeto com a WDF (World Diabetes Foundation) onde entrevistaram o Secretário da Saúde, os agentes comunitários que levam o benefício da Educação em Diabetes para a população carente.
Estas ações são frutos do projeto da Fenad em parceria com a WDF, o
Ministério da Saúde e o Lions International, que agora terminou seu projeto
piloto e iniciou seu 2º ano de trabalhos no Congresso da ANAD, capacitando
mais 6 cidades no Brasil.
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Depoimento Dra. Francine
Kaufman
“Vi muita coisa que me impressionou e me sensibilizou. Você, Dr. Fadlo, criou uma infra-estrutura que faz a
diferença onde as pessoas aprendem
a controlar o Diabetes e não deixa o
Diabetes atrapalhar suas vidas. O senhor e sua equipe fazem a diferença
na vida das pessoas.
Na Associação vi um incrível trabalho de cooperação e todos trabalhando em conjunto. Exercitam-se,
conversam sobre o Diabetes, trocam
informações, tratam do assunto num
contexto completo para que a pessoa
tenha força e encontre informação.
Sua equipe parece um exército decidido indo nas casas das pessoas e
levando informações para ajudar os
que não têm condições e combatendo
o mal. O senhor é um “Herói do Diabetes”, seu trabalho é único. Parabéns,
Dr. Fadlo”.

Palestras
na s e de da
Anad

Público presente. Sempre sala cheia.

Aos sábados acontecem palestras
gratuitas às 10 horas. Não perca!
A cada semana um tema diferente
é abordado.
Inscreva-se na ANAD.

Dr. Ricardo Pavanello

Sorteio de um glicosímetro Optium
Xceed da Abbott.

Enfermeira Luciana Santini

Dr. Mauro Sankovisk
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Visita no Departamento
de Nutrição
Recebemos a visita de Maria da Glória Faria Cursio, nutricionista da Cassi (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil), que atua em trabalhos de equipe multidisciplinar,
atendimentos individuais e coletivos.
A Cassi implementou há 6 anos em todo Brasil, o Programa
da Estratégia de Saúde da Família, que enfoca a abordagem do
usuário de forma integral, durante toda sua vida. A equipe é composta por médico da família, enfermeira, psicólogo, nutricionista, assistente social e técnico de enfermagem.
“Meu trabalho, como nutricionista na Cassi, é focado no usuário e toda sua família”, declara Glória.
Glória queria conhecer nossa ação educativa nos grupos.
Patrocínio:

Aniversariantes do Mês

Toda última quinta feira do mês é o dia dos aniversariantes comemorarem juntos sua data festiva.
Nossa parceira, OFNER, envia os bolos de aniversário diet, onde todos se deliciam.
LEMBRETE: Em todas as docerias OFNER você encontra bolos e doces com selo de qualidade
e confiança ANAD.
Ana e Dinho também participaram da festa, e comemoraram juntos o aniversário da psicóloga Gisa e de José
Soares (11/06), Rosa Teixeira (12/07), Marlene Maria Montalvá (15/07), Isabel Valades (27/07), Apolônia Silva Sousa (01/08), Maria Fornieles Chagas (09/08), Helena Takei
Voluntário feliz é aquela pessoa
(24/08).
que dedica um pouco do seu tempo
para ajudar a quem precisa. Vem
até a ANAD e colabora com as atividades e com as pessoas.
Nosso obrigado ao Carlos e esperamos muitos mais voluntários
felizes!

Voluntário Feliz
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Diretoria da ANAD
Presidente
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Vice Presidente
Dr. Marivaldo Medeiros
Vice Presidente Honoris Causa
Sra. Maria Emilia M. Machado
Diretor Médico
Dra. Márcia Jablonka Kellman
Primeira Secretária
Dra. Ana Mirian Gebara Carboni
Segunda Secretária
Sra. Dulce Santos Dolcemascolo
Primeiro Tesoureiro
Sr. César Dolcemascolo
Segundo Tesoureiro
Paulo Koiti Sayama
Diretora de Relações Públicas
Jornalista Zelia Xedich Prado
Diretora Educação e Orientação
Profa. Enf. Odete de Oliveira
Conselho Fiscal - Efetivos:
1º Dr. Fernando Jablonka
Suplentes:
1º Sr. Rufino Gomes Soares Neto
2º Dr. João Sergio Almeida Neto

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

Sra. Laurena Correia de Almeida
Sra. Anna M. Ferreira
Sra. Luciana Zilioli
Sra. Sandra Alves
Sr. Eduardo Katz
Prof. Décio dos Santos Pinto Junior
Dr. Gilson José de Oliveira
Conselho de Voluntários:
Sra. Maria Aparecida Miguel
Sra. Maria Luiza S Sayama
Enf. Paula M de Pascali Honório
Sra. Maria de Fátima Borges
Sra. Júlia Maria da Silva
Administração da ANAD
Diretora Executiva
Educ. Lílian F. de Castilho
Farmacêutico Responsável
Dr. Luís Flávio de Freitas Leite
Assistência Jurídica
Dra. Adriana Daidone
Dra. Fernanda Tavares
Dra. Cinthia Cury
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A Associação Carioca de Diabetes nos enviou
relatório de suas atividades. Conheça algumas:
• Campanha de detecção e orientação em Diabetes
realizada em logradouros públicos, com mais de 10

•
•
•
•
•

mil atendimentos;
1.º Congresso para diabéticos do Rio de Janeiro (com Lions e a Cruz Vermelha);
Caminhada na Avenida Atlântica;
Apoio ao projeto “Atenção integral ao pé diabético”;
Palestras mensais;
Prêmio “Associado do Ano” concedida à associada Marly Braga por seu excelente controle da
glicose.

Foi realizada em
maio, a festa do dia
das mães na sede da
ADHFOR.
Cerca de 130 pessoas participaram deste evento e se divertiram com o grupo da 3ª idade do Posto de Saúde
Turbi Barreira, que teve a coordenação da enfermeira Celma, que apresentou uma palestra
sobre hipertensão.
Houve sorteios de brindes entre os participantes.
A ANAD e FENAD parabenizam a diretoria da
associação por esta bela festa.
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Lions Clube RJ Campo Grande
ADIJAL
A Associação de Diabéticos Infanto Juvenis
e Adultos do Lions Clube RJ – Campo Grande
realizam permanentemente campanhas gratuitas de Diabetes.
Além dos exames de glicemia, oferecem
também aferição de pressão arterial, encaminhamento para os postos de saúde, palestras e
distribuição de material educativo.
Nossos parabéns a Cid Thomé, presidente do Lions e Leda Thomé, presidente Adijal e
suas equipes.

AJD - Associação Jacareiense de Diabetes
A FENAD e ANAD lamentam o falecimento do presidente Dr. Antônio Tadeu de Oliveira
Branco.
Assumiu a presidência Maristela Prilips, que
está lutando novamente para conseguir a liberação da insulina glargina para os portadores
de diabetes da região, por meio de um novo
processo judicial com o apoio da Sanofi Aventis,
uma vez que foi suspensa a liminar que concedia o medicamento no Município de Jacareí,
São Paulo.

Associação de Diabéticos de
Juiz de Fora

Nos meses de maio e junho a
Associação de Diabéticos de Juiz de Fora realizou
vários eventos: um encontro em comemoração ao
Dia das Mães, com Caminhada no Clube SESC
e palestras em comemoração ao 48.º aniversário
da Associação.
Houve benção com um diácono, palestras de
nutricão e odontologia.
Parabenizamos o presidente Dr. Regino Marques da Costa e equipe.

Instituto da Criança com Diabetes – ICD

A Corrida para Vencer o Diabetes encerrou
com sucesso a sua 9ª edição no domingo, 17
de junho, no parque Moinhos de Vento. Apesar
do frio, 7 mil pessoas percorreram o circuito de
quatro quilômetros em prol de 1.160 pacientes
do ICD. Ao todo 33 mil camisetas alusivas ao
evento foram vendidas, que teve como apelo
o clássico de futebol: GRE-NAL da Solidariedade (Grêmio e Internacional).
Todos os participantes que concluíram o percurso ganharam medalhas.
O Jornal ANAD Informa parabeniza o Dr. Balduíno Tschiedel, diretor-presidente do ICD e sua equipe.

Dr. Balduíno
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Eleição FENAD
2007/2010

Programa Doce Desafio
O Programa Doce Desafio realizou FESTA
JULINA, para quem é DOCE!! Teve quadrilha,
sorteios, brindes, brincadeiras, bingo, exames de
glicemia, comidas típicas, porém DIET e orientações em saúde.
Jane Dullius, coordenadora do projeto, diz:
“A vida não precisa ser amarga, só porque o
diabetes é doce!”
Parabéns a Profª Jane e equipe pela iniciativa.

Durante o 12.º Congresso da ANAD, em
26 de julho, foi realizada a Assembléia Geral
Ordinária da FENAD, com representatividade maciça dos seus afiliados para eleição do
mandato 2007/2010.
A chapa única foi eleita por unanimidade e
é a mesma do mandato anterior.

Primeiro curso prático de nutrição em
Diabetes Mellitus Tipo 1
Esta atuante Associação Argentina realiza inúmeras atividades continuamente. Este curso é dirigido aos pais de
criança, adolescentes e jovens adultos com DMT1.
Com atividades de um dia inteiro teve por objetivo oferecer novos conhecimentos e melhorar os já existentes para
valorizar a importância da alimentação no controle do Diabetes, visando conseguir a regularização do metabolismo dos
hidratos, gorduras e proteínas, além de criar hábitos alimentares adequados e que diminuam o risco das complicações
a longo prazo.
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APDI – ADIPER
A Associação Peruana de Diabetes informa sobre a realização de seu 1.º Curso Nacional de Nutrição em Diabetes.
Com mais de 25 palestras que englobou desde epidemiologia, passando por psicologia e assuntos específicos de nutrição o curso foi
um sucesso.
Nossos parabéns a seu presidente, Dr. Jose Solis Villanueva e sua equipe.
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Assessoria

Jurídica

Dra. Adriana Daidone
Dra. Cynthia Cury
Dra. Fernanda Tavares

so financeiramente o atendimento administrativo
do paciente ao invés de obedecer uma ordem judicial de caráter urgente, o que o libera da realização de licitação e, consequentemente, o impede
de fazer a compra pelo menor preço.
É pois oportuno também conhecer as dificuldaApesar do enorme avanço obtido pelos pades enfrentadas pelas Secretarias de Saúde na
cientes com Diabetes no que se refere ao fornecitentativa de disponibilizar os tratamentos diferenmento gratuito de algumas formas de tratamento,
ciados a cada paciente, bem como para cumprir
a partir da elaboração de diversas leis em vários
ordens judiciais em curtos espaços de tempo.
estados garantindo o atendimento aos portadoPorém, apesar da relevância do tratamento
res da doença e, finalmente, da homologação da
médico, não é esse o único assunto relacionado
Lei Federal nº 11.347/06, que entra em vigor no
a “direitos” que desperta o interesse do pacienpróximo mês de setembro, ainda assim persiste
te com diabetes. Afinal, muitos deles sofrem todo
a necessidade de se fazer uso de ações judiciais
tipo de discriminação, mas a principal delas ou
em alguns casos específicos. Isso porque paciena que lhes causa maiores prejuízos, porque retes com prescrições de tratamentos diferenciados
lacionada diretamente à sua condição financeira,
permanecem sem receber o atendimento pleno,
é aquela relacionada ao trabalho. Isso geralmenretirando somente aquilo que é considerado o
te acontece porque o paciente muitas vezes se
“básico” para o controle das taxas glicêmicas; o
sente preterido por outros “candidatos” ao mescadastro de novos pacientes a serem atendidos
mo cargo que não são portadores de diabetes e,
pelo SUS é freqüentemente suspenso em razão
portanto, não necessitam de cuidados especiais.
da forte demanda ou se levam meses para se obEm outros casos, ele sente-se constrangido pela
ter uma resposta quanto ao atendimento (tempo
necessidade de aplicações diárias de insulina, inque o paciente na grande maioria das vezes não
clusive durante o expediente de trabalho, despertem); nem todas as localidades do país são devitando a curiosidade coletiva.
damente organizadas para garantir administratiPor fim, surtem também bastante interesse as
vamente tal atendimento, independentemente da
questões relativas ao benefício da aposentadoexistência de uma ordem advinda de uma ação
ria. Isto porque grande parte dos pacientes, ainda
judicial.
hoje, têm uma tendência a sentirem-se no direito
Por isso, para atender essas situações exde se aposentar pelo simples fato de serem porcepcionais as ações judiciais continuam sendo
tadores de diabetes. Não consideram para tanto
propostas e os Tribunais permanecem majoritaque a aposentadoria nesses casos depende de
riamente favoráveis ao paciente, baseando-se
uma condição de total incapacidade para o trabaacima de tudo na Constituição Federal.
lho atestada por um médico, o que muitas vezes
De qualquer forma, as Secretarias de Saúde
só acontece com o desenvolvimento de complitêm sempre que possível se mobilizado na tentacações relacionadas à doença e dificilmente pelo
tiva de suprir as necessidades do paciente antes
diabetes por si só.
da propositura de uma ação judicial. Isso porque
para o poder público é sem dúvida mais vantajoCynthia Cury, Adriana Daidone e Fernanda Tavares

Direito e
Diabetes

Advogadas
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Como em todos os anos, nosso presidente Prof.
Dr. Fadlo Fraige Filho participou do 67.º Congresso da Associação Americana de Diabetes (A.D.A.
– American Diabetes Association), que aconteceu
este ano na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.
Além de trazer atualização e reciclagem em
Diabetes e difundir entre seus assistentes, trás
uma grande quantidade de material científico para
ser multiplicado através de publicação na revista
Diabetes Clínica.
A parte científica naturalmente é muito rica e
igualmente importante, são os contatos com médicos e professores de todo o mundo, do qual
destacamos o Prof. Dr. Martin Silink, presidente
da IDF (International Diabetes Federation), Dr.
Jean Claude Mbanya, presidente eleito IDF, Sr.
Larry K Ellingson, Diretor ADA, Dr. Bryan Wetssel,
Vice-Presidente da IDF e Jay Skiler, Professor e
Pesquisador.

Dr. Fadlo, Dr. Martin Silink e Sra e Prof. Jay Skiler

Dr. Bryan Wetssel, Dr. Fadlo e Sr. Larry Ellingson

Prof. Dr. Fadlo, Dr. Jean Claude Mbanya e Dr. Jay Skiler
e Sra.
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ANBED

- Associação Nacional Brasileira de
Educadores em Diabetes

Durante o 12.º Congresso
da ANAD foi realizada a Assembléia Geral Ordinária de fundação da ANBED, aprovação de
seus estatutos e eleição e posse de sua 1.ª diretoria.
A ANBED congregará em
seus quadros apenas profissionais de saúde com nível universitário e trabalhará no sentido
de transformar a educação em
Diabetes no Brasil, em algo
realmente capacitante para os profissionais e efetivo
para os portadores.
Realizaremos cursos de capacitação profissional
para que todos os “instrutores” em Diabetes estejam aptos a transmitir as mensagens e que em todo
o Brasil se fale a “mesma linguagem”, se transmitam
os mesmos conceitos em Diabetes, sem o risco dos
“pretensos educadores” que se julgam no direito de
transmitir informações erradas na maioria das vezes.
Batalharemos para vir a ter (um dia) a figura do
educador em Diabetes no Brasil, que hoje não existe.
Conheçam agora a 1.ª Diretoria:
Presidente: Prof.ª Lilian Fanny de Castilho
1º Vice-Presidente: Prof.º Dr. Fadlo Fraige Filho
Vice-Presidentes Estaduais:
RS – Dra. Mauren Papadopol
	BA – Dra. Reine M. Chaves Fonseca
PE – Dra. Geísa Macedo
PR – Dra. Silmara Leite
RJ – Dra. Maria Delzita Neves
SE – Dr. Raimundo Sotero
CE - Dra. Adriana Costa e Forti
	ES – Dr. Laerte Damasceno
MG – Dra. Maria Regina Calsolari
1º Tesoureiro: Dr. Paulo Henrique Morales
2º Tesoureiro: Psic. Carlos Guimarães
1º Secretário: Prof.ª Maria Salete B. Lima
2º Secretário: Nutr. Márcia Heigasi
Conselho Científico:
Médico: Dra. Vivian Fanny Delgado, Dra. Ana Elizabeth
Pavin, Dra. Lívia Maria Zimmermann, Dra. Arieth Belíssimo
Farmacêutico: Dr. Alexandre Delgado e Dra. Sandra Alves
Odontológico: Dra. Patrícia Cassino, Dra. Francine
Noshang, Dra. Ana Mirian Gebara, Dr. Alexandre Fraige e
Dr. Walmyr Ribeiro de Mello.
42

Enfermagem: Enf.ª Sonia Grossi,
Enfª Elaine Bulchorn, Enf.ª Odete
Oliveira, Enf.ª Eliane Augusta da
Silveira
Nutrição: Nutr. Sonia Tucunduva,
Nutr. Alessandra Souza, Nut. Corina Padilha, Nutr. Gisele Gouveia e
Nutr. Luciana Bruno e Nutr. Maria
de Fátima Nunes Marucci
Atividade Física: Prof.º Cláudio
Cancelliere, Prof.º Pedro Bortz,
Profª Denise Alonso e Dr. Mario M.
Bracco, Profª Teresa Bartolomeu e

Profª Claudia Forjaz
Fisioterapia: Fisio. Francisco Paiva, Fisio. Alexandra Donofre
Psicologia: Psico. Gislene Giuliano Lopes, Psico. Fani Malerbi, Psico. Ana Rosa Sancoviski, Psico Ana Paula Vergara
Podologia: Enf.ª Maria das Graças Pereira dos Santos
Pedagógico: Psico. Leda Marcia Pagnozzi
Conselho Executivo:
	Enf.ª Márcia de Oliveira
	Enf.ª Paula Pascali
	Enf.ª Isabel Pelizzari
	Enf.ª Ana Emília Pace
Dr. Antonio Carlos Negrato
Nutr. Cíntia Elaine Ramos
	Enf.ª. Mieco Hashimoto
Conselho Consultivo:
Prof.º Dr. Juan José Gagliardino
Prof.ª Betsi Rodrigues
Dr. Jackson Caiafa

Aqueles que quiserem se filiar podem ligar para o
número (11) 5904-2407 ou escrever para o e-mail:
anbed01@gmail.com.

VISITA NA ANAD
Tivemos a grata satisfação de receber a visita da presidente do Laboratório SERVIER do Brasil,
Dra. Varsenik (Varsô) Toppjian e de seu diretor médico Dr. Eduardo Gomensoro.
Na ocasião, puderam conhecer algumas atividades educativas e os departamentos da ANAD,
além do bazar e de nossos profissionais e, também, pudemos re-confirmar nossa antiga parceria,
com projetos de novas atividades conjuntas para o futuro.

Parceria
SEVEN
IDIOMAS e
ANAD
A SEVEN IDIOMAS uma das mais competentes
escolas de idiomas de São Paulo, com 20 anos de
experiência.
Com 8 endereços, oferece ensino de inglês e espanhol para mais de 5 mil alunos em cursos para
crianças, teens, adultos, em empresas, em colégios
e via internet.
Também possui cursos preparatórios para estudantes de
medicina, exames da Universidade de Cambridge e capacitação para profissionais de idiomas.
Os funcionários da ANAD
são alunos SEVEN.

Feira Hospitalar 2007

Aconteceu em São Paulo, a 14ª Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e
Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Clínicas
e Consultórios. Esta é a maior feira de saúde da
América Latina e recebeu este ano 72 mil visitas
de profissionais.
A equipe de jornalismo da ANAD acompanhou
o evento que reuniu cerca de 1.000 empresas expositoras nos pavilhões do Expo Center Norte, na
capital paulista. Durante quatro dias foram apresentados os mais avançados produtos médico-hospitalares, para um público formado por dirigentes de
hospitais e clínicas, médicos, enfermeiros, dentistas e demais profissionais do setor de saúde.
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Mousse de Maracujá
Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de leite condensado dietético
• 1 xícara (chá) de suco de maracujá
• 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
• 1 xícara (chá) de água
• 4 claras em neve
• Sementes de maracujá para decorar
Modo de Preparar:
Bata no liquidificador o leite condensado dietético e o suco de maracujá e reserve. Amoleça a gelatina em pó em ½ xícara (chá) de água fervente. Junte os
ingredientes no liquidificador e bata por alguns minutos. Coloque as claras em
um recipiente fundo e junte os ingredientes do liquidificador batendo vagarosamente com a batedeira.
Leve para gelar por 2 horas. Pode ser mantido em geladeira ou freezer

Culinarista:
associado Carlos Fonterrada
Rendimento: 10 porções
Valor nutricional por porção:
Calorias: 190,0 kcal
Carboidratos: 18,0 g
Nota: 9,5

O Departamento de Nutrição
da ANAD é formado pelos
profissionais:

ESCALA
Vivê
Di e t
Agosto ncias e Associado

Supervisora:
Nutricionista Corina Padilha Magalhães

16 Vivência do Dia dos Pais
30 Associado Diet

Coordenadoras Nutricionistas:
Aline Valente Barbosa
Érica Cristina da Silva Lopes
Marcia Braz Heigasi
Mirella Bini Egli
Loren Flávia Laert

13 Vivência do Dia da Música
Popular Brasileira
27 Associado Diet

Setembro
Outubro

18 Vivência de Halloween
25 Associado Diet

20 0 7

Novembro

08 Vivência de Verão
22 Vivência do Dia do Cinema
Brasileiro
29 Associado Diet

Dezembro
06 Vivência de Natal

Convênios da Anad

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

Oftalmologia
 Dr Alexandre S. Tupinambá
 Dr. Arnaldo Gesuele
 Dra. Juliana M. Ferraz Sallum
 Dr. Marco Antônio Albhy
 Dr. Paulo H. Morales
Otorrinolaringologia
 Clínica Dr. Osvaldo Leme
Ortopedia
 Centro Marian Weiss
 Dr. Fábio Batista
Urologia
 Dr. Paulo Rodrigues (andrologista)
Entidades
 Amil Total Care
	Biomecânica USP – Fac. Educação Física (grátis)
 Clínica Croce (atendimento médico e imunizações)
 Foccus Medicina Diagnóstica
 Instituto de Moléstias Oculares – IMO (oftalmo)
 Senac – podologia (grátis)
 CAENF - LISF - UNIFESP
	Enfª Monica Gamba
 Universidade Mackenzie – genética (grátis)
 USP (odonto) CAPE – Centro de atendimento a
pacientes especiais (grátis)
 Centro de preservação e adaptação de membros de
São Paulo (calçados especiais, próteses, órteses e

podobarometria).
 Centro de Saúde Vila Mariana
	Escola Paulista de Medicina /Olho diabético
 Farmácia Magistral - Biofarma (de manipulação)
Paraíso
Lapa
Pinheiros
Osasco
Santana
Laboratórios
 Laboratório de Análises Clínicas Endonucleum
 Laboratório Maximagem
 Criesp Laboratório - 3 unidades
 Diagnósticos da América S.A
78 unidades em São Paulo(consulte endereços)
 Laboratório Jablonka
 Laboratório Muller Hinton
 SAE Laboratório
Unidade Central
e mais 9 unidades (consulte endereços).
	OMNI Medicina Diagnóstica
Pneumologia
 Sare - Serviço de Assistência Respiratória S/C

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

01 – Dia do Hospital
20 – Dia da Amizade
20 – Dia Internacional do Amigo
26 – Dia da Vovó

AGOSTO

05 – Dia Nacional da Saúde
05 – Dia do Farmacêutico
14 – Dia do Cardiologista
27 – Dia do Psicólogo
31 – Dia do Nutricionista

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

Aniversariantes - ANAD

Prof.ª Eloisa Hashimoto......................................... 3/7
Dra. Daniela Mara Campos Miranda .................. 21/7
Dr. Rodolfo Leão Borges . ................................... 14/8

Aniversariantes da Diretoria

Sra. Maria Aparecida Miguel ................................8/7
Dr. Vicente Amato Neto.......................................24/7
Dr. João Roberto de Sá.......................................25/7
Sr. Renato Borges...............................................30/7
Enf. Marcia Camargo de Oliveira...........................3/8
Prof. Claudio Cancellieri........................................4/8
Prof. Dr. Simão Lottenberg..................................15/8
Dr. Carlos Eduardo Carvalho...............................19/8
Sr. Reginaldo Ramos...........................................26/8
Sra. Anna M. Ferreira..........................................29/8

ANAD ENTREGA
Receba em casa o que você precisa.
Ligue para a ANAD, faça sua
encomenda e entregaremos em sua
casa. Consulte a taxa.
Telefone: 5572-6559

Nossos parabéns a esses valorosos
profissionais da saúde!
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Patrocínio:

Receita mais apreciada pelos
associados na Vivência de
Festa Junina

Cardápio Vivência “FESTA JUNINA”, elaborado para os associados:
Desjejum:
• Cookies Diet
• Capuccino Diet
• Salada de Frutas
Colação:
• Chá de Morango
• Pão de Queijo
Almoço:
Entrada:
• Sopa Cremosa de Palmito
Prato Base:
• Arroz Primavera
Prato principal:
• Carne ao Molho Ferrugem
Sobremesa:
• Bavaroise de Morango
Bebida:
• Suco de Abacaxi
Lanche da tarde
• Mini hot dog de pão integral
• Canjica Light
• Quentão não alcoólico

CRONOGRAMA
08h – 09h : 		 Coleta de exames em jejum
09h – 10h : 		 Desjejum
10h – 11h : 		 Palestra “Diabetes e danças juninas” - Educador Físico Igor M.
Nuevo
11h – 11h30 : Lanche Manhã
11h30 – 12h : Palestra e degustação de produtos
12h – 13h : 		Brincadeiras: Pescaria e jogo dos
pinos
13h – 14h : 		 Almoço
14h – 15h : 		 Quadrilha de São João
15h – 15h30 : Coleta de exames pós prandial
15h30 – 16h : Lanche da tarde e entrega de
brindes

Palestra:

Educador Físico: Igor Mariano Nuevo, da BD
Atividades Lúdicas:
• 		Jogo dos Pinos
• 		Pescaria
• 		Dança da Quadrilha
Coordenadoras (nutricionistas):
Corina Padilha Magalhães
Érica Lopes
Márcia Braz Heigasi
Mirella Bini Egli
Estagiárias de Nutrição:
Elaine Oliveira
Gleice Freitas
Juliana Melo
Nádia A. Carvalho
Patrícia Gomes
Tatiana Hadich
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Canjica light

Colaboradores:

Jasmine,
Hué

Valda,

Lowcucar,

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de canjica crua
• 3 xícaras (chá) de água
• 3 xícaras (chá) de leite desnatado
• 1 canela em pau
• 4 cravos da Índia
• 4 colheres (sopa) de adoçante em
pó
• 2 colheres (sopa) de leite de coco
Modo de Preparo:
• Deixar a canjica de molho na água
por 12 horas. Escorrer a água e levar
para cozinhar com as 3 xícaras de
água por 40 minutos.
• Adicionar o leite, canela, cravos e
adoçante.
• Deixar ferver por mais 20 minutos,
acrescentar o côco.
• Distribuir em taças e levar a geladeira.
Informações Nutricionais 1 porção
(1 tigela/150g)
Calorias	200 kcal
Carboidratos 8 g
Proteínas	20 g
Lipídios

3g

Culinária Lowçúcar

BOLO JUNINO LOWÇÚCAR

Leve à geladeira de um dia para outro.
MASSA:
Desenforme e espalhe a cobertura.
•	1 embalagem de bolo Lowçúcar de Côco (faça conforme
as instruções)
COBERTURA:
•	2 xícaras (chá) de guaraná diet para umedecer o bolo
•	200 ml de creme de leite light
pronto
• 350 grs de chocolate ao leite diet
RECHEIO DE AMENDOIM:
•	1 embalagem de leite condensado Lowçúcar (faça conforme as instruções)
• ½ xícara (chá) de amendoim sem pele torrado e triturado
•	1 colher (sobremesa) de margarina light
•	1 colher (sopa) de New Choco Lowçúcar
•	200 ml de creme de leite light (caixinha)

MODO DE PREPARO:
Misture os dois ingredientes, leve ao banho Maria até derreter e obter um creme homogêneo.
Utilize para cobrir o bolo.
Decore a gosto.

MODO DE PREPARO:
Faça o leite condensado conforme as instruções.
Em uma panela, misture o leite condensado preparado, o
amendoim, a margarina, o New Choco e leve ao fogo brando até desgrudar do fundo da panela.
Retire do fogo, junte o creme de leite e deixe esfriar.
Monte o bolo na própria forma que assou, corte o bolo ao
meio, coloque uma camada da massa, umedeça com guaraná diet, recheie com este doce de amendoim, coloque a
outra camada de massa e volte a umedecer com o guaraná.
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Patrocínio:

Cardápio Vivência Meio Ambiente, elaborado para os
associados:
Desjejum:
• Leite desnatado
• Capuccino
• Bisnaga integral
• Peito de peru light
• Queijo ricota
• Mamão picado com granola
Colação:
• Diabet Shake
• Pão de queijo
Almoço:
Entrada:
• Salada de agrião e repolho
roxo
Prato Base:
• Risoto de vegetais
Prato principal:
• Escabech de frango
Sobremesa:
• Bolo de abacaxi com coco.
Bebida:
• Suco de maracujá
Lanche da tarde:
• Cookies variados
• Chá de camomila

Receita mais apreciada pelos
associados na Vivência do
Dia do Meio Ambiente.

Risoto de
Vegetais
Ingredientes:

• 4 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 1 cebola ralada
• 1 xícara (chá) de arroz arbóreo (próprio
CRONOGRAMA
para risotos)
•
¼ xícara (chá) de vinho branco seco
8h – 9h			: Coleta de exames em jejum
• ½ lata de milho verde
9h – 10h			: Desjejum
10h – 11h			: Dinâmica - Educador Físico Igor • ½ lata de palmito picado (200g)
• 1 tablete de caldo de galinha dissolvido
Mariano Nuevo
em 3 xícaras (chá) de água fervente
11h – 11h30		: Lanche Manhã
• 1 colher (sopa) de cheiro verde
11h30 – 12h		: Palestra
• 2 colheres (sopa) de queijo tipo parme12h – 13h			: Reflexão Psicólogo Carlos
são ralado
13h – 14h			: Almoço
14h – 15h			: 	Entendendo o Diabetes – Estagiá- • Sal a gosto
rias de Nutrição
Preparo:
15h – 15h30		: Coleta de exames pós prandial
15h30 – 16h		: Lanche da tarde e entrega de Em uma panela, aqueça o azeite e doure
a cebola.
brindes
Junte o arroz arbóreo e refogue bem.
Acrescente o vinho e mexa bem até que
Colaboradores:
evapore.
Novelle, Day by Diet, Jasmine, Valda,
Junte o milho verde e o palmito.
Dietorelle e Stevia.
Adicione aos poucos o caldo de galinha,
mexendo sempre.
Á medida que o arroz for secando, vá juntando mais caldo até que ele fique úmido
mas “al dente”.
Coloque o cheiro verde e o queijo ralado.
Prove o tempero e, se necessário, acrescente sal. Sirva bem quente.
Informação Nutricional
Carboidrato: 41g
Calorias: 291 kcal
Rendimento: 4 porções
25 minutos de preparo

Atividades:
Coordenadoras (nutricionistas):
Corina Padilha Magalhães
Érica Lopes
Márcia Braz Heigasi
Mirella Bini Egli
Estagiárias de Nutrição:
Elaine Oliveira;
Gleice Freitas;
Juliana Melo;
Nádia A. Carvalho;
Patrícia Gomes;
Tatiana Hadich.
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Dinâmica: Educador Físico Igor Mariano
Nuevo
Palestra: Nutricionista Corina P. Magalhães
Dinâmica: Psicólogo Carlos A. Magalhães

Bazar da ANAD

* até o final do estoque

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

R$68,00
Novo medidor OneTouch
(R) Ultra (R) 2 para pessoas
com diabetes. Fácil de usar, rápido, mais delicado
com os dedos e agora com novidades:
• Permite armazenar separadamente cada resultado, antes e depois das refeições.
• Oferece médias separadas para os testes realizados antes e depois das refeições,
dos últimos 7, 14 e 30 dias.
• Você ainda pode selecionar comentários convenientes
sempre que fizer o teste,
Prestigie o bazar da Anad.
registrando o motivo posMais de 600 produtos
adequados ao consumo.
sível para os resultados.
Suas compras no bazar
ajudam na manutenção
do bazar e nossas atividades filantrópicas.

Optium mini

Para uma vida cheia de atividades

Preço
de
Lançamento
R$ 59,90

Gel Relaxante
Pernas e Pés Phytos
• Reativa pernas e pés cansados e
auxilia no seu relaxamento;
• Local de uso: pernas e pés e tem maior eficiência
após o banho;
• Deve-se aplicar o gel, massageando de baixo para
cima até a sua completa absorção;

•	O menor monitor de glicemia
• A menor amostra de sangue (0,3 µl) para um
teste praticamente indolor

• Contém Arnica, Hamamelis e Castanha da Índia que
possuem ação sobre a circulação em geral;
• Produto em Bisnaga de 60g, com selo da ANAD e a
venda em nosso bazar.
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Bazar da ANAD
Mini Bolos Light Santa Edwiges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabores: Morango e Chocolate.
Linha saudável e light.
40g por porção.
Sem adição de açúcar.
Adoçado com Sucralose.
30% de redução calórica.
30% de redução de gordura.
30% menos colesterol.
Textura macia e sabor igual ao original.
Perfeito para consumo em diversas ocasiões: fora de casa, no
lanche escolar, entre as refeições, no esporte, no trabalho, etc.
Com selo de qualidade e confiança ANAD.

Akildia Óleo de Banho para
os pés
• Akildia Huile de Bain contém princípios ativos, como a Undecilamida, que
traz proteção contra agentes externos;
• Contém Óleos essenciais de Lavanda (emolientes), Alecrim, que tonifica, Tomilho com ação asséptica e Limão, com ação refrescante;
• Deve ser usado sempre após a higiene dos pés;
• Encontrado nas embalagens de 150 ml;
• Já a venda no Bazar da ANAD com selo de qualidade e confiança.

Vitalidade 50+
• Vitalidade é um suplemento de
minerais indicado para quem tem
diabetes.
• Oferece 76 minerais e um processamento de 100% natural de Algas Marinhas.
• Marshmallows sem adição de açúcar;
• Na versão tradicional e cobertos de chocolate, com uma cobertura fininha do melhor
chocolate belga meio amargo, que dá uma
sensação crocante no exterior e macia no
interior;
• Esses marshmallows também podem ser
derretidos no microondas, no café ou no
chocolate quente;
• Já a venda no bazar da ANAD e com selo
de qualidade e garantia ANAD.
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• Com Cromo, que potencializa a ação da insulina, Zinco, participa da estrutura
e ação da insulina, Cobre,
que atua na diminuição da
intolerância à glicose e com
Magnésio, já que a deficiência deste mineral gera redução na ação da insulina.
• Produto com selo de qualidade e garantia da ANAD.

REG. ANVISA N°
6.2119.0001.001.1

Cantinho do Leitor
São Paulo, 13 de agosto de 2007

Ilmo. Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Parabéns pela iniciativa, organizadores
colaboradores. Contínuo êxito nas atividades.

e

Antonio Salim Curiati
Deputado Estadual

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
CARTA DOS PACIENTES
Exmo. Sr. Professor, Dr. Fadlo Fraige Filho.
Prezado Senhor,
Venho por meio desta agradecer o envio do exemplar
da excelente revista. Sou diabético há 20 anos e sou muito
interessado em assuntos referentes à doença e suas conseqüências. Quando morava em Brasília era paciente da
Dra. Hermelinda Pedrosa, e me tornei grande admirador.
Fiquei encantado com a revista e tive grande dose de
emoção ao ler os artigos. Desejo recebê-la sempre.
Agradeço mais uma vez sua atenção e um dia indo
a São Paulo gostaria de ter o prazer de conhecê-lo
pessoalmente.
Parabéns! É uma obra que merece todos os méritos e o
reconhecimento de todos.
Com um cordial abraço deste seu admirador.
Chaim – Rio Grande do Norte
Dr. Fadlo,
Sou ouvinte de programas de rádio há muito tempo e queria
agradecer a ANAD (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO DIABÉTICO). Meu filho é diabético e vinha tendo constantes HIPOGLICEMIAS, e graças a essa Associação que é uma
das poucas coisas boas e honestas deste PAÍS, presidida pelo
PROF. DR. FADLO FRAIGE FILHO e tendo como uma das médicas a DRA. MARCIA KELMAN, a recuperação e salvação dele
devo a eles.
Indico à todos aqueles menos favorecidos que procurem a
ANAD eles atendem à todos.
Roberto de Angelantonio
Por E-mail

Venho por meio desta, agradecer ao senhor, Dr. Fadlo e a
ANAD pelo grande auxílio aos diabéticos pelo seu empenho e
dedicação não podendo deixar de agradecer aos patrocinadores do programa. Luciana – São Paulo
Estive na ANAD e fiquei muito feliz ao retirar o meu prêmio. Todos os dias, eu ouço o programa de rádio, na Trianon. Com suas orientações tenho aprendido muito, pois este
programa parece uma grande escola, onde se aprende a ter
uma boa qualidade de vida, sendo ou não diabético. Estou
sempre atenta, pois tenho aprendido muito com o senhor e
os ouvintes. Um grande abraço. Deus nos proteja. Marineide
– Guarulhos / SP
Quero agradecer pelo seu trabalho e empenho, sua dedicação com as informações importantes e incentivos para que
cada um se preocupe em se cuidar e não desistir da luta constante com o Diabetes. Espero que continue sempre realizando
este trabalho maravilhoso e com o apoio de seus patrocinadores. Agradeço pelos brindes. Obrigado. Solange Rodrigues
– SP
Dr. Fadlo, quero parabenizá-lo pelo seu maravilhoso trabalho e deixo aqui o meu apelo aos patrocinadores, que nunca
deixem de colaborar para que o programa nunca deixe de ir
ao ar, pois ele é muito importante para nós, diabéticos. José
Carlos Martucci
Quero mais uma vez agradecer ao senhor, Dr. Fadlo, por
tudo que tem feito por nós diabético. Que Deus abençoe o senhor. Obrigado pelo prêmio que ganhei. Maria Vieira Prioste
Dr. Fadlo, o senhor sempre pergunta o que nós aprendemos com o programa. Eu respondo: educação alimentar, bem
como outras dicas. Com isso vou mantendo o diabetes longe
de mim, pois tenho parentes com a doença e tenho tendência.
Que Deus abençoe o senhor, toda a sua família e sua equipe.
Francisco Sanches – Higienópolis / SP
Agradeço em primeiro lugar pelo glamuroso programa
“Educação em Diabetes” que vai ao ar na Radio Trianon e que
proporciona as pessoas portadoras de diabetes e aos seus
familiares muitos ensinamentos orientações e tira muitas dúvidas a respeito da doença. Em segundo lugar, agradecer a
todos as coisas que são sorteadas no programa e em especial
ao fabricante do glicosímetro que ganhei que é de grande valia
e que muitas pessoas não podem adquirir pelo custo, mas que
o senhor sorteia no programa. Evanilde Souza Barros / SP
Em primeiro lugar quero agradecer pela oportunidade de
cada dia que passa ficar mais conscientizado de como lidar
com a diabetes. Peço a Deus que dê ao senhor e toda sua
equipe muita saúde e sabedoria para estarem sempre dispostos a auxiliar estes seus ouvintes e amigos. José Maria
– Osasco / SP
Sempre ouço o programa e procuro participar todas às vezes, porque o senhor tira as nossas dúvidas. É um programa
como este que deveria existir mais para nos ajudar também
em outras doenças. Obrigada por tudo. Cátia Silene A. de
Barros Oliveira
51

Programa
Este é um moderno e eficiente modelo de EDUCAÇÃO POPULACIONAL
através de mídia de massa.
Desta forma atingimos um número incalculável de pessoas que além de
aprender sobre Diabetes passam a ser também multiplicadores desses conhecimentos.

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

TV Comunitária de Bauru
-Canal 13 Net – 5º feira – 20:00h – reprise
sábado – 17:30h
TV Comunitária Vila Velha
-Canal 16 Big TV – Paraná – Sábado 15hreprise 2ª feira – 20h, 4ª feira – 23 h.
Prefeitura Municipal de Janiópolis (PR)
– TV
Prefeitura Municipal do Congo
(PB)
– Rádio Comunitária
Prefeitura Municipal  de Campos de Goitacazes (RJ) - TV
Prefeitura Municipal Guarabira
(PB)
- Rádio Comunitária e TV

Rádio Trianon
740 AM Grande São Paulo

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

Contemplados nos últimos programas

Kit de produtos
Cacique/Pelé

Glicosímetro AccuChek Go, da Roche
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Mochila Novopen

Kit Lowçúcar

One Touch Ultra,
glicosímetro da
Johnson & Johnson

Caneta Novopen
Novo Nordisk

Glicosímetro Optium
Xceed, da Abbott

3,
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Confira a nossa programação diária

Horários de atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 17 - Sábados, das 8h às 12h

Sábado

6ª feira

5ª feira

4ª feira

3ª feira

2ª feira

Dentistas

Dra. Patrícia Cassino
9h às 11h
13h às 16h30

Dr. Alexandre Fraige
9h às 12h
Dra. Francine
Noschang
13h30 às 16h30

Médicos

Fundo de Olho
11h30
Dr. Paulo H. Morales
Cardiologista
Dr. Augusto Santomauro
9h às 11h00

Dra. Arieth Belíssimo
- 8h30 às 10h40
(quinzenal)

Podólogos

Supervisão da
Enf. Graça
8h às 16h15

Supervisão da Enf.
Graça
atendimento gratuito
das 8 às 11hs e das
13h às 16h

Enfermeiras Nutricionistas

Nutr. Loren Flávia
Laert
Enf. Edna
8h às 17h

Enfª Edna
8h às 17h
Exame de CGMS
Enfª Edna

Mirella Bini Egli
Nutr. Aline
13h às 14h
17h às 18h

Márcia Braz Heigasi
8h às 12h
Mirella Bini Egli
14h às 16h
Nutr. Aline
13h às 14h
17h às 18h

Corina P. Magalhães
8h às 12h
Dra. Patrícia Cassino
9h às 11h30

Dra. Patrícia Cassino
9h00 às 11h30
Dra. Ana Miriam
Gebara
14h às 16h30

-

Dra. Daniela de
Miranda
14h às 16h40

Dra. Vivian Delgado
13h20 às 16h00

Dra. Evelise Valadão
13h - 16h
Dra. Vivian Delgado
(Quinzenal)
13h30 às 16h30

Dr. Rodolfo Borges
8h às 10h40
Dra. Vivian Delgado
8h às 12h

Enf. Graça
8h às 16h15

Supervisão da
Enf. Graça
atendimento gratuito
8 às 11h

Enf. Graça
8h às 16h15

Enf. Graça
8h às 11h40

Enfª Edna
8h às 17h

Márcia Braz Heigasi
14h às 17h
Nutr. Aline
13h às 14h
17h às 18h

Loren Flávia Laert
8h às 10h
Enfª Edna
8h às 17h

Enfª Edna
8h às 17h
Exame de CGMS
Enfº Edna

Enfª Edna
8h às 12h

Mirella Bini Egli
14h às 17h
Nutr. Aline
13h às 14h
17h às 18h

Corina P. Magalhães
8h às 10h
Márcia Braz Heigasi
14h às 17h
Nutr. Aline
13h às 14hs
17h às 18hs

Nutr. Márcia
Nutr. Mirela
Nutr. Estela
A cada sábado uma
delas estará atendendo
8h às 11h30

Psicólogas e outros
profissionais

“Grupo Mente e
Corpo”
às 14hs
Psic. Gisa
Psic. Nina
“Grupo Educação
em Diabetes”
às 15hs
Nutr. Márcia
“Aconselhamento
genético”
(Mackenzie e São
Judas)
2ª à 6ª - 8h às 17h
“Grupo Coral”
às 15hs
Psic. Gisa
Grupos de Nutrição
às 13h30
RPG
8 às 15h30
Fisiot. Alexandra
“Grupo Tricô e
Crochê”
às 14h
Psic. Gisa
“Oficina de Artes”
às 15h30
Psic. Gisa
“Dia de Vivência”
(quinzenal)
Informe-se no Atendimento
“Grupo de Crianças”
e “Orientação a Pais
(mensal)
Psic. Gisa
Psic. Carlos
“Grupo Novos Associados”
Psic. Gisa (bimestral)
“Grupo Dança de
Salão” às 14h30
Psic. Gisa/Carlos
“Psicoterapia em
Grupo” às 16h
Psic. Carlos/Gisa
“Café da Manhã na
Anad”
8h - Inscreva-se
9h Palestra Nutrição

Palestras Multiprofissionais
das 10h - 11h
RPG
8h às 11h
Fisiot. Alexandra

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

PALESTRAS 2007

Todos os sábados às 10hs

2007

Parceria ANAD / Instituto da Visão
- UNIFESP

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

• 25 de agosto
• 27 de outubro
• 24 de novembro

Funcionária do Bimestre

Corina Padilha
Nutricionista

Ela dizia que era tímida. Mostrou que
não é.
- Dizia “não consigo!”. Mostrou que pode
tudo o que quiser!
- Tão menina e tão responsável. Hoje é
nossa coordenadora e um membro muito
especial na equipe ANAD.
- É daquelas que “veste a camisa” e com
quem se pode contar.
- Parabéns Corina, você saiu do casulo e
virou “borboleta”.

AGOSTO
04

Diabetes Mellitus: Mitos e Verdades
Dra. Luciana Santini (BD)

11

Problemas Odontológicos no Idoso Diabético
Dentista Ana Miriam Gebara

18

Aconselhamento Genético às Famílias Portadoras do Diabetes Tipo I e II
Prof. Horácio Bernardo Rosário

25

Alterações Oculares no Diabetes
Dr. Alexandre Tupinambá

SETEMBRO
01

Você Olhou os Seus Pés Hoje?
Enfermeira Podóloga Kinue Yogi

08

Síndrome Metabólica: Saiba Como Prevenir!
Nutri. Aline Valente Barbosa

15

Exercícios e Diabetes
Educadora Física Denise Alonso

22

Diabetes e Memória
Psicóloga Gislene Giuliano Lopes

29

Como Cuidar do Diabetes
Dr. João Sérgio Almeida Neto

07

Diabetes e Sexualidade
Prof.ª Dra. Carmita Abdo

14

Diabetes e Stress
Psic. Silvia Beraldi

21

Diabetes e Colesterol
Nutri. Mirella Bini Egli

OUTUBRO

28

ATENÇÃO
Trate seu Diabetes com um
especialista.
Procure um ENDOCRINOLOGISTA.
A Anad é uma entidade de Utilidade Pública e
tem programas sociais, assistenciais, educativos
visando os portadores desprovidos de recursos.
Ajude a Anad a ajudar os mais necessitados
Colabore: Pague sua pequena mensalidade em
dia.
Faça doações:
Banco Bradesco
Agência: 0108-2 c/c: 161.161-5
A responsabilidade social é de todos

Princípios Gerais do Tratamento do Diabetes e sua Importância
Prof. Dr. Domingos Malerbi

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