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Editorial

DIA MUNDIAL DO DIABETES 2007

unidos pelo diabetes

Mais uma vez a
ANAD e a FENAD se
mobilizam em todo
o Brasil para ações
do Dia Mundial do
Diabetes, que é comemorado em 14 de

novembro.
Neste ano já estão inscritas em nossa Campanha aproximadamente 900 cidades onde essas
ações ocorrerão e como em todos os anos, serão
ações de detecção da doença, estimando-se em
1 milhão de testes de glicemia capilar.
Também são realizadas ações para detecção
e prevenção das complicações. Além de outras
importantes de conscientização pública não só
para a população como também para os gestores
de saúde em todo o Brasil, tais como caminhadas, divulgação na mídia falada e escrita e outras
dentro da possibilidade de cada local.
2007 é um ano especial, pois este dia ficou
mais importante, uma vez que foi também considerado pela ONU, em decorrência de sua resolução em dezembro de 2006.
Diabetes é considerado como doença crônica
epidêmica e de alto impacto na saúde e por isso a
ONU e a IDF recomendaram que todos os países
-membros realizem ações e programas nacionais
para atenção ao Diabetes.
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A IDF recomenda ainda que todos os monumentos símbolos dos países sejam iluminados em azul
que é a cor símbolo da união pelo Diabetes, solicitando a todos em seus países para que isso ocorra
mostrando essa união e a própria importância do
Dia Mundial do Diabetes.
Na ANAD, como sempre, fazemos em São Paulo,
no dia 11 de novembro, domingo, no Colégio Madre Cabrini, à Rua Madre Cabrini, 36, estação Vila
Mariana do Metrô, de 8 hrs às 17 hrs, a Campanha
gratuita de detecção do Diabetes e suas complicações, bem como ações de prevenção.
Esta Campanha é dirigida para um grupo de risco, que possivelmente sejam portadores de Diabetes e não sabem: parentes de diabéticos, obesos,
hipertensos e pessoas acima de 65 anos de idade
e também para os portadores de Diabetes.
O tema deste ano é “Diabetes na criança e no
adolescente” e devido à dependência dessa faixa
etária, centralizamos nossa atenção na família.
Convidamos todos os nossos leitores e associados da ANAD para que divulguem nossos esforços. Estaremos à disposição com 500 profissionais
de saúde para atuar nesta data.
Até lá.
Professor Doutor Fadlo Fraige Filho
Presidente
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HALITOSE
A Halitose é o hálito com odor desagradável.
Pode ter várias causas, e estudos comprovam
que ao contrário do que muita gente acredita, de
80 a 90% vem da boca!
Halitose em jejum é normal, já que estamos
um período prolongado sem nos alimentar, e com
fluxo salivar reduzido, mas essa halitose se resolve assim que nos alimentamos.
Muitas vezes a pessoa que tem halitose não
percebe, e quando percebe, acaba por se privar
de uma vida social, o que afeta relações profissionais, conjugais e prejudica a qualidade de vida.
É importante ressaltar que a halitose não é
uma doença, mas sim um sinal, que indica que
algo está errado.
A halitose normalmente ocorre quando temos
pelo menos dois dos problemas abaixo:
• Fluxo salivar diminuído;
• Higiene bucal deficiente;
• Cárie;
• Próteses mal adaptadas;
• Dentes fraturados;
• Dentes mal posicionados;
• Hábitos alimentares e fumo;
• Doença gengival (gengivite ou periodontite);
• Próteses (como dentaduras e pontes) mantidas
na boca durante a noite sem serem higienizadas corretamente;
• Saburra lingual.
Marque sua consulta na
secretaria da ANAD.
Equipe DOANAD
Dentistas:
Dr. Alexandre Fraige
Dra. Patrícia Cassino
Dra. Ana Mirian Gebara
Dra. Francine Noschang
Auxiliares de Cir. Dentistas - ACD
Cecília dos Santos Gois
Maria Auxiliadora N. Lira Gois
Estagiária de Odonto
Soraya Martucci


O que é a saburra
lingual?
É uma massa composta de células descamadas da
boca, bactérias, muco da saliva e
restos alimentares que se aderem
à superfície lingual, formando uma
camada branca amarelada, que pode ser r e m o vida através de uma higiene adequada.
O hálito cetônico, aquele de “maçâ podre”, é
muito comum em pacientes portadores de diabetes e indicam outras alterações, mas também
devemos fazer uma boa avaliação bucal neste
caso.
Se você tem halitose procure um dentista na
ANAD e veja como resolver o problema. É muito
mais fácil e mais rápido do que você imagina!
Dra. Patrícia Cassino
Referências:

Cirurgiã Dentista

- Unpleasant smell from a mouth--halitosis. Chitaishvili N et al; Georgian Med News;(141):26-9, 2006 Dec
- Management and etiology of the halitosis. Fleming, Maria Luisa
et al; Rev. Soc. Méd. Hosp. Emerg. Pérez de León 30(1):61-4,
jun 1999;
- Avaliação dos métodos mecânicos no controle da halitose relacionada à lingua saburrosa. Cerri, Artur et al; JBC j. bras. clin.
odontol.
integr; 6(34):312-316, jul- ago. 2002.
- ABPO- Associação Brasileira de Estudos e pesquisa dos Odores
da Boca

Conheça nossos dentistas
A equipe do Departamento de Odontologia da ANAD (DOANAD) é composta por profissionais altamente capacitados e especialistas em Diabetes.



BOMBA DE INSULINA
Fonte: Medtronic

A

Bomba de Insulina é um método ajustável de administração de insulina no subcutâneo para pacientes com
diabetes que necessitam de insulina. É uma alternativa às múltiplas injeções diárias de
insulina para atingir um melhor controle glicêmico e obter máxima flexibilidade no estilo de vida.
As aplicações tradicionais com seringas descartáveis, 3 a 5 ou mais, dificultam a rotina diária de trabalho, de estudo, de lazer, viagens . Os horários das aplicações são rígidos sendo necessário obedecer
horários, qualidade e quantidade das refeições, exercícios físicos, horários para acordar. Aplicar 3 ou mais
injeções por dia causa um grande stress. Essa terapia com aplicações com seringas descartáveis utiliza,
em geral, 2 tipos de insulina: uma de ação intermediária ou lenta e outra de ação rápida ou ultra-rápida.
Quando as injeções são aplicadas com seringas, é impossível interromper a sua ação. O maior temor dos
pacientes são as hipoglicemias e com a bomba de insulina esse risco é reduzido, pois a infusão de insulina
é sempre em microdoses de insulina e pode ser interrompida a qualquer momento, quando necessário.
Com a Bomba de Insulina é diferente:
1. Usa somente 1 tipo de insulina: insulina ultra-rápida. Sua ação é previsível e não sofre variação de ação.
Age imediatamente ao aplicar.
2. Utiliza uma cânula de teflon, fina e flexível, que é mantida no subcutâneo durante 3 dias. Uma aplicação no subcutâneo de
3 em 3 dias. Por ser fina e flexível é cômoda, confortável, sendo possível fazer todas as atividades diárias e de exercícios
físicos sem comprometimento na infusão de insulina.
3. A bomba de insulina infunde insulina de 2 formas:
BASAL – quantidade pequena de insulina que é programado na bomba e é enviado durante 24 horas. São fracionadas,
sempre, em micro-doses de 0,05 Unidade de cada vez.
BOLUS – é a insulina que deve ser enviada nas refeições sempre microdoses de 0,1U. O bolus é enviado imediatamente
após a sua programação. Exemplo: antes do almoço, observar quantidade de carboidratos presentes. Inserir na bomba
quantas gramas de carboidrato irá consumir na refeição e a Paradigm irá calcular e sugerir o bolus alimentar e se a sugestão for aceita pelo paciente, o envio de insulina será imediato.
4. A bomba de insulina oferece outras vantagens no envio de basal e bolus. Os basais podem ser programados dependendo
da necessidade, por exemplo: diminuir a quantidade durante exercícios físicos, aumentar a quantidade de insulina para
pessoas que tem hiperglicemia noturna ou diminuir a insulina para quem tem hipoglicemia noturna. Assim, os riscos de
hipoglicemias é muito reduzido.
	Os bolus também podem ser enviados de 3 formas diferentes dependendo da refeição. Por exemplo: refeição normal;
durante uma festa (refeição mais prolongada); refeição tipo feijoada, pizza.
5. Com a bomba de insulina, não existe rigidez de horários: ao acordar, nas refeições, prática de exercícios, nas viagens. A
bomba oferece total flexibilidade na rotina. A pessoa com diabetes volta a ter controle das suas atividades.
6. A automonitorização da glicemia é fundamental para o sucesso da terapia com a bomba de insulina. No início é necessário
8 “pontas de dedo” para adequar as doses de basal e bolus. Sempre que o paciente informar a bomba de quanto está
a glicemia, a bomba irá avaliar se será necessário mais insulina para normalizar a glicemia, se estiver alta ou irá sugerir
ingerir carboidrato para correção de hipoglicemia.
7. A bomba envia micro-doses de insulina ultra-rápida durante 24 horas, sem variação na absorção, isto é, sua ação é totalmente previsível. Aliada à automonitorização a terapia com bomba oferece um excelente controle glicêmico.
O grande diferencial da PARADIGM 515 / 715 é o Bolus Wizard. Esta programação é exclusiva das bombas de insulina
Paradigm e é um assistente de bolus, é uma calculadora que irá sugerir a quantidade de insulina necessária para cada
refeição e quando estiver com hiperglicemia.
O paciente faz uma glicemia capilar em um glicosímetro e depois insere o resultado na bomba. Imediatamente, a Paradigm


informa na tela se estiver com hiperglicemia, quanto de insulina será necessário para normalizá-la. O paciente irá aceitar
a sugestão ou não.
Antes de cada refeição, informar quantas gramas de carboidrato irá comer. A Paradigm irá sugerir quantidade de insulina necessária para esta refeição. O paciente irá aceitar
ou não.
Para a Paradigm sugerir quantidades de insulina nestes
momentos, ela deverá no primeiro dia ser programada com o
perfil de cada usuário.
Componentes:
1.	Bomba – aparelho computadorizado, pequeno e leve
(108g) que pode ser adaptado na cintura como um celular
ou em cintas especiais para ser colocado na perna, braço
ou abdome. Tem visor grande de fácil leitura. As teclas
são fáceis de serem manuseados e com programação de
acesso simples.
2. Reservatório de insulina (seringa especial de 3 ml ou 1,8 ml)
– modelo 515 com 1,8 ml e modelo 715 com 3 ml.
3. Conjunto de infusão – cateter fino, flexível e transparente

por onde a insulina é enviada. Deve ser conectado na seringa reservatório de insulina e a outra extremidade tem a
cânula e adesivo. Oferecemos 2 modelos.
4. Cânula – fica instalada no subcutâneo, é fina e flexível,
de teflon. Não é agulha de metal. Oferecemos diferentes
comprimentos de cânula para adequar as necessidades
de cada paciente.
A bomba de insulina deve ser desconectada para o banho
e para natação. Os conjuntos de infusão foram desenvolvidos
para facilitar a desconecção e reconecção.
Os descartáveis devem ser trocados a cada 3 dias.
A Bomba de Insulina tem várias programações de segurança, memória de quantidades de insulina enviadas e outras
opções de programação para adequar as necessida-des de
cada paciente: 2 tipos de bloqueios para crianças, aviso para
a próxima glicemia, histórico de infusão e glicemias, despertador, memória das características pessoais, controle remoto
opcional, alarme sorono ou vibratório, luz de tela, envio de bolus através de sons, programação para evitar hipoglicemias,
teste de segurança.
Utiliza somente uma pilha 3AAA (alcalina palito).

O que fazer se eu não gosto de me exercitar?
FONTE: 101 Dicas para Conviver com a Diabetes – Ed. Anima – ADA 2006

Primeiramente, vamos retirar a palavra exercício. Pesquisadores descobriram que não é realmente necessário
se exercitar. Qualquer tipo de atividade física é suficiente
se for feita com regularidade.
Bastam 30 minutos de atividade moderada (como uma
caminhada aeróbica) por dia para obter benefício. Tente
encontrar uma atividade que realmente aprecie. As possibilidades são infinitas - levar o cachorro para passear, nadar,
dançar ou até brincar com um filho ou neto.
Tente combinar essa atividade com outra coisa que
goste de fazer. Se você, por exemplo, costuma conversar
com um amigo pelo telefone ou na cerca do quintal, em vez
disso, saia para uma caminhada com a pessoa. Ou, se for
possível caminhar até o trabalho ou loja em vez de pegar
ônibus ou carro, tente fazer isso.
Você também pode estabelecer algumas metas de atividade ou quilômetros a percorrer e recompensar-se conforme vai progredindo e, cumprindo essas metas. Decida qual
será a recompensa. No fim, poderá descobrir que está se
sentindo melhor e realmente desfrutando da atividade e ela
própria se torna a recompensa.



Já é bastante difícil tentar
controlar a glicemia.
Preciso controlar a
pressão sangüínea e os
níveis lipídicos também?
FONTE: 101 Dicas para Conviver com a Diabetes – Ed. Anima – ADA 2006

C

ontrolar a pressão sanguínea e os níveis lipídicos (colesterol) é tão importante quanto
controlar a glicemia, se não for ainda mais
importante. Enfartos e derrames são as principais
causas de óbito entre os diabéticos e o risco de desenvolver essas complicações é entre duas e quatro vezes maior que o dos não-diabéticos. Pressão
alta e nível lipídico anormal são os principais fatores de risco para essas complicações.
Além de reduzir o estresse, aumentar a atividade e fazer refeições saudáveis, há medicamentos excelentes no mercado que ajudam a controlar
a pressão e os lipídios. Os níveis recomendados
para diabéticos são inferiores aos das pessoas
com a mesma idade que não têm diabetes devido
ao fato de os primeiros correrem maior risco.
As metas atuais para os portadores de diabetes
são:




Pressão sanguínea < 130/80
Colesterol LDL (o ruim) < 100
Colesterol HDL (o bom) > 45

Converse com seu
médico sobre seus
níveis e sobre o que
pode ser feito para
melhorá-los.



Por que sinto
ansiedade
o tempo
todo?
FONTE: 101 Dicas para Conviver com a Diabetes – Ed. Anima
– ADA 2006

M

uitas pessoas, com diabetes ou não,
sentem ansiedade, especialmente
nos dias atuais. A diabetes é mais um
acréscimo ao fardo de preocupações. Pode ser
difícil diferenciar a preocupação normal, e até
útil, do tipo que indica um problema.
Se você se sente ansioso todo ou quase
todo o tempo, é provável que haja um problema. Tente descrever tão clara e especificamente quanto puder o que o preocupa. Pense bem
e descreva a situação para si mesmo em detalhes. Será que alguma coisa o ajuda a controlar sua preocupação? Em caso afirmativo,
como é que você pode fazer isso com mais
freqüência? Se nada ajudar e nada lhe vier à
mente neste sentido converse com seu médico
ou outro profissional de saúde para obter sugestões.
Baixos níveis glicêmicos também podem
contribuir para a ansiedade. Neste estado, as
pessoas costumam dizer que se sentem trêmulas e agitadas. E visto que a hipoglicemia pode
ser desconcertante e até perigosa, muita gente
se preocupa muito com esta possibilidade.
Em certo sentido, você pode ficar ansioso
com as ansiedades da hipoglicemia. É importante prevenir tais episódios, mas prevenir a
hiperglicemia também, então o que se quer é
lidar de modo realista com a ansiedade em relação à hipoglicemia.



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.

Programação:
Todas as Segundas-feiras
14h00
Grupo Corpo e Mente
15h00
Grupo de Educação em
Diabetes
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
14h00	27/09		25/10		
29/11
A cada dois meses
Grupo de Novos Associados
15h00.........30/10

Voluntário Feliz

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

Só
falta você!

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...”
“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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Estamos esperando a sua colaboração.
Venha ser um Voluntário Feliz da ANAD.
Entre em contato com o Departamento de Psicologia e informe-se.

Com o apoio da BD, contamos com um
aparelho de pressão digital.

Colaboradores

Abbott, BD, Cacique, Cranberry, Delakasa,
Hué, Lowçúcar, Ofner, Suavipan

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.

Associação
Associação Alagoana de
Carioca de Assistência ao Hipertenso e
Diabéticos
ao Diabético
A Sra. Cacilda
Freischensen
foi
presidente
da ACD durante muitos anos
e trabalhou pela
causa incansavelmente.
Em uma justíssima
homenagem, o atual
presidente da ACD, Dr. Jackson Caiafa entregou-lhe uma placa representando o agradecimento por toda uma vida dedicada ao Diabetes
e aos portadores.
Dona Cacilda, receba nossas homenagens e
o nosso respeito.

A AAAHD informa sobre a Assembléia Geral
para eleição e posse da nova diretoria:
•
•
•

Diretor Presidente – Maria de Fátima da Silva
Diretor Vice-Presidente – Overlac Batista dos
Santos
Diretor Médico – Dr. Edson Penoti dos Santos
(Endrocrinologista)

Nossos desejos de que esta
gestão seja coroada de êxitos e
que continuem no
trabalho na defesa de quem tem
Diabetes.

Associação Goiana de
Diabetes

Associação dos
Diabéticos de Curvelo

A A.G.D. está com nova diretoria, reestruturando e reorganizando a entidade com ações
objetivas para resgatar os antigos associados
e buscando novas filiações.
A intenção é promover a interação social
dos portadores, organizar palestras e cursos
e prestar assistência aos portadores e para
tal pretendem firmar parcerias com entidades
como escolas de enfermagem, de farmácia,
nutrição, de medicina e secretaria de saúde,
entre outros.
Pretendem também montar a casa do Diabético de Goiânia e um centro de lazer e entretenimento.
A FENAD torce para que consigam realizar
seus planos.
Sucesso A.G.D.!

A Assodic nos enviou ata da Assembléia Geral de eleição da nova diretoria.
O presidente da Assodic é o Dr. Ricardo
Alexandre Bayão Santos.
A Associação conta atualmente com 1512
pacientes, de crianças a idosos.
Nossos desejos de muito e bom trabalho na
nova gestão.
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Associação de Diabéticos
de Dias D’Avila – BA
Algumas das atividades desenvolvidas:
• Feira de Saúde;
• Palestras de Nutrição e Pé Diabético
• 1.ª Feira do DIA (béticos)
• Avaliação de Pé Diabético
A Associação conta com a parceria do CEDEBA (Centro de Diabetes da Bahia).
Parabéns à presidente Lídia Maria A. Almeida e sua equipe.

Associação Jacareiense de Diabetes

Tribunal mantém fornecimento de Insulina Lantus aos Portadores de Jacareí
Todos os portadores de Jacareí recebiam insulina Lantus, até que em maio de 2007 uma juíza revogou a liminar que concedia o benefício.
A promotoria da cidade, então, interpôs um
recurso – “AGRAVO DE INSTRUMENTO” - consubstanciado por informação de líderes de opinião em Diabetes como o Dr. Fadlo Fraige Filho,
nosso presidente, e assim conseguiram manter
a entrega de Lantus até a decisão final em ins-
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tância maior.
A FENAD se solidariza com Jacareí e fica
feliz que a atuação de seu presidente tenha
contribuído para que os portadores de Jacareí
tivessem seu benefício de volta.
Atividades:
E as atividades na A.J.D. não param. No
mês passado, aconteceram várias palestras
com distribuição de prêmios.
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Visita a LAPDI
A diretora executiva da ANAD, Profª. Lílian
Fanny de Castilho esteve em visita à LAPDI –
Liga Argentina de Proteção ao Diabético, onde
conheceu as instalações, as atividades e o
programa de trabalho da Associação irmã.
Sua presidente, Sra. Antonia de Dinardo, com
a Assessoria da Sra. Sylvia Brunoldi realizam
um eficiente trabalho de prevenção, atendimento, acompanhamento e educação continuada.
Agradecemos a eles a atenção e a carinhosa
acolhida à nossa diretora.
Sra. Antonia de Dinardo, Prof.ª Lílian Fanny de Castilho e
Sra. Sylvia Brunoldi

Federação Argentina
de Diabetes – FAD
A FAD realizou seu 17.º Encontro Nacional de Pessoas com Dia-

betes na Argentina.
Concomitantemente houve um curso de apoio aos dirigentes das instituições onde nosso Presidente Prof. Dr. Fadlo
Fraige Filho e nossa diretora executiva Prof.ª Lílian Fanny de
Castilho apresentaram palestras.
O encontro teve a duração de 4 dias com aproximadamente 700 pacientes de todo o país que além de palestras tiveram cursos específicos, oficinas,
interação social, atividade física e exposição de produtos.
Vários médicos argentinos estiveram presentes para palestrar como Dr. Carlos Markmann, Dr.
Maurício Jadzinsky e o presidente da Sociedade Argentina de Diabetes, Dr. José Costa Gil.
Nossos parabéns ao
presidente da FAD,
Dr. Gabriel Lijteroff.

Dr. José Costa Gil,
Dr. Fadlo Fraige Filho e
Dr. Gabriel Lijteroff
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Associação dos Diabéticos do Sudeste Goiano
Associação dos Diabéticos
Sudeste Goiano
SEDE CATALÃO

A ADISGO foi fundada em
25/10/1990, pequena, tímida
com palestras para 10 pessoas.
Hoje já tem sua sede própria
e às suas palestras mensais
comparecem cerca de 450

pessoas.
Fica na cidade de Catalão e receberam sempre o
apoio da Prefeitura Municipal, que lhes doou um terreno e 50% dos recursos para a construção.
Em fase de preparação estão a Horta Comunitária
e o Ginásio Esportivo.
Atividades:
• Palestras;
• Glicose capilar;
• Orientação;
• Aulas de culinária diet;
• Aulas de trabalhos;
• Distribuição de medicamentos;
• Consultas médicas, de enfermagem, avaliação
de pés;

• Festas;
• Encontro de Jovens;
• Campanhas de detecção.
Nossos parabéns a equipe ADISGO pelo trabalho
continuo e pelo excelente relatório enviado.
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CAFÉ
DA MANHÃ DIET
Todas as sextas feiras de 8 h às 9 h

ANAD,
dos 8 aos 80!!

Palestras sobre alimentação de 9h às 10h.

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

A família ANAD é numerosa e
unida e com pessoas de todas
as idades.
Veja este exemplo:
José Ferreira da Silva, o
Zezinho, de 73 anos em um
grupo de confraternização com
Lorena Borges dos Santos, de
apenas 4 anos, muito felizes
pela companhia um do outro
e pelo que cada um tem a
oferecer, ensinar e aprender.

“Caixinha da Educação”

Grupo de Artes
As nossas “meninas” do grupo de artes já estão se preparando para o bazar que acontecerá
na ANAD no final do ano.
Isso que é um grupo animado e organizado.
Parabéns para elas!

Em todos os grupos
de psicologia, abordamos um tema
sobre Diabetes!
“Educação
em Diabetes é a
peça mais
importante
para o bom
controle”.
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Estágio no
Departamento
Médico
Acadêmico do 4.º ano de
Medicina na Faculdade Gama
Filho, no Rio de Janeiro,
Eduardo Augusto Spalding
veio fazer um estágio com
os médicos da ANAD, já que
pretende se especializar em endocrinologia.
Foi muito bem recebido por nossos especialistas e
ajudou-os nos atendimentos aos pacientes, ganhando
experiência e conhecimento com essa atuação e observação.
A ANAD e seus profissionais estão sempre à disposição dos
acadêmicos
que desejam
estagiar e se
especializar.

Estágio de Odontologia

Recebemos o cirurgião dentista Roberto Bruno
de Silveira Carneiro que é de Aracajú, Sergipe e
também portador de Diabetes, daí seu interesse
em aprofundar seus conhecimentos especialmente
nesta área.
Ele pôde acompanhar os atendimentos dos profissionais do departamento de Odontologia e conhecer toda a atuação da ANAD durante o tempo
de seu estágio, tendo assim uma visão abrangente
da atuação multiprofissional que a ANAD oferece.

Estágio de Enfermagem
Estagiários de Biologia
Alunos da Universidade Mackenzie, do
curso de Biologia, fazem estágios aqui na
ANAD sobre “Aconselhamento Genético”, sob
a coordenação do professor Horácio Bernardo
Rosário e, contribuem com as novas pesquisas
sobre a doença e suas conseqüências.

O profissional de enfermagem é o esteio para todos os tratamentos e atendimentos em saúde. Sendo especializado na área, sua atuação será então
mais segura e eficiente.
Visando esse propósito a enfermeira Kelly Regina
Rodrigues Rocha, que é formada pela Uninove, iniciou estágio voluntário na ANAD, onde está
tomando contato com
os pacientes e suas
necessidades e toda a
atuação necessária à
uma enfermeira que trabalhará com Diabetes.
Além da parte prática
nossos estagiários são
incentivados à leitura e
à pesquisa.
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Grupo de Educação em Diabetes
Este é um projeto de encontros educativos por meio de
dinâmicas de vários tipos.
Patrocínio:

Há lanche após a
dinâmica de sensibilização, onde os pacientes vivenciam situações do Diabetes
mal controlados com
pesos nos pés para
simular aumento de
peso/obesidade, ou
venda nos olhos simulando perda/diminuição de visão.

Luciana Santini, da BD e os pacientes na
dinâmica

Os pacientes também representam a “Função da Insulina” para saber o que
acontece com o organismo, por exemplo, após ingerir alimentos.

Insulina Inalável

Apoio:

Os pacientes da ANAD estavam muito curiosos e interessados em conhecer a Insulina Inalável.
Por essa razão, a Pfizer enviou a instrutora Daniela
que explicou tudo sobre o assunto e fez várias demonstrações.
Depois da aula, a Pfizer ofereceu um lanche de confraternização a todos os participantes.

19

Patrocínio:

1º passeio com Grupo de Crianças da ANAD

A parceria ANAD – BD está rendendo belas ações. As enfermeiras
Márcia e Luciana e a Psicóloga
Gisa levaram para um passeio
para Bertioga, no litoral paulista
um grupo de 7 crianças e seus
pais.
Chegaram às 8 horas na
ANAD quando foi checado
desjejum, feita a monitorização e aplicada a insulina. Receberam seus crachás e todas
as orientações e informações
necessárias para um dia de
passeio e divertimento com segurança.
Às 10h30min já estavam na praia, onde novamente foi verificada
a glicemia e se necessário, realizadas as correções.
Foram na casa do Kauê que
é associado da ANAD.
Fizeram passeios, jogos educativos, almoçaram, tiveram 3 lanches
(10hrs, 16 hrs e 18 hrs) e chegaram
de volta na ANAD às 20 horas cansados, mas felizes.

Oficinas de
nutrição

Todas as quartas feiras de
15 horas às 16 horas.
Objetivo: O objetivo da Oficina de Nutrição é de conscientizar os associados sobre a importância de uma
alimentação saudável, dos
medicamentos e prática de
atividade física para o controle da glicemia. Além de
esclarecer dúvidas dos associados.
Inscrições na ANAD.

Grupo de Memorização
A memória é a base do conhecimento. Assim, para desenvolvê-la é preciso trabalhá-la e estimulá-la. Pensando
nisso, o Departamento de Psicologia da ANAD criou mais
este grupo especial.
Todos os participantes têm uma pasta com seu material
e devem “SE LEMBRAR” de trazê-la a cada encontro.
As atividades são realizadas através de dinâmicas e a
música é parte integrante desse trabalho.
20

Grupo Educando com a
Anad
As enfermeiras Márcia, Luciana, Thais, o Professor de Educação Física Igor e a Psic. Gisa coordenam esta ação que acontece duas vezes ao
mês e se divide em dois grupos: o de Diabetes e
o de Hipertensão.
Além das aulas teóricas e informativas, acontece toda a formação do aprendizado onde os
participantes aprendem a fazer “fazendo“, onde
um mede a pressão arterial do outro, em uma
oficina de educação.
Todos recebem lanche e certificados numa
gentileza da BD a quem agradecemos a parceria.
Você pode se inscrever no Departamento de
Psicologia.
Patrocínio:
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Degustação e Avaliação de
Produtos Diet

O Departamento de Nutrição da ANAD reúne um
grupo de associados para degustar um determinado
produto.
Todos recebem um questionário para informar suas
impressões sobre o produto.
Avaliando os resultados, as nutricionistas fazem um
relatório de análise física e organoléptica do produto.
É avaliado: 1 – aparência e textura, 2 – sabor, 3 – aro-

ma e 4 – volume.
Na última amostra contamos com a participação de 20 pacientes que também opinaram sobre o produto.
Para cada item avaliado com: - não gostei, gostei pouco, indiferente, gostei, gostei muito, gostei muitíssimo.
Nutricionista responsável: Corina Padilha Guimarães.

Visita do SENAC
Recebemos as alunas Marjorie, Mariângela, Cíntia, Sue Hellen,
Maria e Bárbara do curso técnico de nutrição do Senac para uma visita técnica.
Elas escolheram a ANAD para fazer um projeto educacional e iniciaram a ação aplicando um questionário para os pacientes.
Foram recebidas pela psicóloga Gisa e nutricionista Corina, que
deram todo o apoio necessário para a realização desse projeto.

PALESTRAS
A ANAD busca tirar todas as dúvidas de seus associados e interessados em Diabetes e todos os
sábados acontece uma palestra educativa a partir das 10 horas da manhã.
Inscreva-se na ANAD para participar. Os inscritos concorrem sempre a um glicosímetro Optium
Xceed, da Abbott.

Dr. Alexandre Tupinambá
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Prof. Horácio B. Rosário

Dra.Ana Miriam Gebara

Campanha de Conscientização nas Estradas
SEST – SENAT

Patrocínio:

A prevalência do Diabetes em caminhoneiros é bastante alta e estas ações de prevenção e orientação são muito importantes para a segurança dos próprios e da população que trafega pelas estradas.
Estivemos mais uma vez realizando testes de glicemia no posto de pesagem de
caminhões na Rodovia Anhanguera.
Esta é a segunda participação da Anad nas Campanhas do SEST – SENAT em
2007, e ainda falta realizar mais uma neste ano, sempre com a coordenação da Psicó-

loga Gisa.
Foi realizado um questionário onde os caminhoneiros informam que
ficam muitas horas sem
alimentação e também
da vida sedentária que
levam daí a alta prevalência do Diabetes entre
eles. Na população testada encontramos mais de
10% de casos de hipoglicemia.
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VIII Congresso Peruano de Diabetes
Foi realizado em setembro no Hotel Sheraton, no
Peru, organizado pela Associação de Diabetes do Peru,
que tem como presidente o
Dr. José Solis Villanueva.
Entre os convidados internacionais destacamos a presença do Dr. Pablo Ashner da
Colômbia e de nosso presidente Prof. Dr. Fadlo Fraige
Filho que apresentou as
palestras “Insulina Inalável
– Exubera – Uma Nova Opção Terapêutica” e “Controle Glicêmico em Ambiente
Hospitalar – Proposta de
Protocolos de Insulinização
– E.V.”

AGITA SÃO PAULO
O programa agita São Paulo continua “agitando” e mostrando o quanto a atividade física é importante,
principalmente para os portadores de Diabetes.
No mês de agosto foi comemorado no dia 31,
o dia do Agita Galera, que movimentou várias
escolas em São Paulo e a ANAD movimentou
o grupo de crianças com muitas brincadeiras e,
claro, muita atividade física.
Foi lançado também um jogo educativo que
mostra a importância da atividade física para todos.
Acompanhe a agenda do
Agita SP pelo site
www.agitasp.org.br.
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1 Semana no Spa
Sorocaba

Durante o Congresso da ANAD realizamos vários sorteios e entre eles
2 pacotes de uma semana cada, no Spa Sorocaba.

Conheça os ganhadores:
• Márcia Regina Garbuglio Neves – Barretos/SP
• Ivone Chafrin Bernardo – Niterói/RJ
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43.º Congresso Europeu de
Diabetes – EASD
Em setembro deste ano, ocorreu o 43.º EASD
em Amsterdan (Holanda), onde reuniram-se cerca
de 12 mil médicos de todo o mundo. Nosso presidente Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho esteve presente
e prestigiou as coletivas de imprensa das quais
destacamos:

- “Insulin for Life” – Insulina para a Vida, que é
uma organização australiana, sem fins lucrativos
que se propõe a distribuir insulina aos países menos favorecidos. Mais de 60 países recebem insulina e tiras desde 1986. o programa tem o apoio
da IDF em parceria com o programa “Life for a
Child” – Vida para uma Criança.

Dr. Martin Silink, Dr. Fadlo Fraige Filho e Dr. Ron Rab

- New Guidelines (Diretrizes) para o tratamento das hiperglicemias pós prandiais (pós alimentação) que foi apresentado pela IDF, por meio de
seu Presidente Prof. Dr. Martin Silink, contando
com a participação e apoio das seguintes entidades e seus representantes:
•
•
•
•
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John Buse e Richard Kahn – ADA
Martin Silink – IDF
Mauro Panteghini – IFCC
Robert Heine – EASD
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ANAD NA IMPRENSA
Gravação Cultura e Dr. Fadlo.



A ANAD e seu presidente continuam sendo referência em Diabetes para a imprensa no Brasil.
Assim, constantemente recebemos solicitações para gravações e entrevistas.
Nestes últimos meses destacamos as
emissoras TV Futura, Rede Record, Cultura e
Bandeirantes e as Revista Saúde e Dieta Já.
Confiram na mídia a participação da Anad.
Reporter da TV Cultura e associada
ANAD.





Dr. Fadlo e Jornalista
da TV Futura.

Equipe Rede Record


Equipe Rede Bandeirantes
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Cultura e Dr. Alexandre Fraige.



Sanofi Aventis patrocina encontro
entre profissionais da saúde
Com o patrocínio
da Sanofi Aventis foi
realizado
importante
encontro com os renomados pesquisadores
Prof. Júlio Rosenstook
e Prof. Geremia Bolli da
Universidade de Dallas,
Estados Unidos e Universidade de Itália, respectivamente.
Foi um dia de muito
Prof. Júlio Rosenstook, Dr. Fadlo e Prof. Geremia Bolli
aproveitamento científico, onde se discutiram temas como o uso de análogos de insulinas de longa
duração, esquemas de tratamento basal bolus.
O encontro reuniu 85 endocrinologistas brasileiros, onde nosso presidente proferiu palestra sobre “Importância do Controle Glicêmico Intra-hospitalar”.
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ANAD na Discovery
Channel
A Discovery Channel esteve na ANAD participando do Programa de Rádio Educação em
Diabetes e acompanhou nosso projeto de capacitação em diabetes aos profissionais de saúde da
rede pública e programa de saúde da família (PSF), conforme relatado nas edições anteriores.
Em 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes, o canal transmitirá um programa especial
de Diabetes para marcar a data onde a ANAD e nosso trabalho serão mostrados juntamente com
outros 5 países.

Associada da Anad na
Mídia
A nossa associada a cantora Salomé Parizzio
esteve na homenagem à atriz Norma Blum em
São Paulo e foi clicada pela Revista Caras de
agosto.
Um abraço da Equipe ANAD.

Reprodução – Revista Caras

Dia do
Cuidador
Voluntário
26 de agosto
O presidente da Câmara Municipal de São
Paulo, Antônio C. Rodrigues, promulgou lei em
que institui no Município de São Paulo o Dia do
Cuidador Voluntário.
A finalidade é estimular e valorizar o trabalho
de pessoas que dão o melhor de si para ajudar a
melhorar a qualidade de vida de outras pessoas.
Está previsto também divulgar a necessidade
de preparo específico para exercer as
atribuições e oferecer informações técnicas e
trocas de experiências.
Louvamos e apoiamos essa iniciativa.
A Anad aprova esta idéia.
Venha ser um Voluntário Feliz aqui na ANAD.
Procure o departamento de Psicologia e
saiba mais.
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A ANBED – Associação Nacional Brasileira de Educadores em Diabetes é uma entidade recém nascida, mas já ganhou 5 estrelas.
Informamos que nosso estatuto já foi aprovado
e nosso CNPJ já está chegando. Assim, dentro de pouco
tempo teremos nosso e-mail próprio e abriremos conta em
um banco para que todos os associados possam fazer sua
contribuição.
A notícia mais importante, no entanto, é que
firmamos contrato com a UNIP – Universidade
Paulista e em fevereiro do ano que vem iniciaremos o:
1.º CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO “LATO
SENSU” DE EDUCAÇÃO EM DIABETES
O curso já está aprovado pelo MEC, e terá a
duração de 1 ano com 360 horas/aula. Ao fim
deste primeiro passaremos então, realmente a
ter Educadores em Diabetes no Brasil, o que hoje
ainda não existe.

Palmilhas SOTTOPIEDE
A podoposturologia é uma técnica que, por meio de uma palmilha,
auxilia o fisioterapeuta e o médico na prevenção e no tratamento de
problemas relacionados à postura. Essa técnica, que teve origem na
escola francesa, busca integrar a influência dos pés, oclusão e visão
na postura corporal humana. Tal integração é baseada na reeducação postural, ou seja, por meio de uma avaliação postural específica,
prescrição e confecção de palmilhas denominadas de proprioceptivas
ou posturais.
No mercado da podoposturologia existem diversos serviços e produtos para a correção postural. A maioria desses está firmada na teoria que as palmilhas devem ser desenhadas para se encaixarem conforme as anormalidades apresentadas nos pés dos clientes.
Altemio Spinelli trouxe para o Brasil a técnica de modelagem e confecção de palmilhas utilizando materiais e tecnologia de ponta sob a
supervisão fisioterápica. As Palmilhas Ortóticas Sottopiede são desenhadas para tratar e corrigir as
anormalidades. Indicadas para quem deseja restaurar a postura corporal através de um tratamento
inovador e personalizado baseado no restabelecido do equilíbrio.
Conveniado com a ANAD.
Informe-se sobre o encaminhamento na secretaria da ANAD.
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Projeto FENAD/WDF – Fórum de Capacitadores
em Diabetes na Rede SUS

osso projeto já iniciou sua fase 2, tendo em
vista o sucesso de sua fase piloto.
Para avaliação e encerramento da fase
piloto, recebemos mais uma vez a visita da executiva da WDF (Word Diabetes Foundation) e uma
das coordenadoras internacionais dos Programas, Sra. Tilde Froyr que veio da Dinamarca para
avaliar o encerramento da 1.ª fase e apresentar
seu relatório.
Aqui, Tilde teve a oportunidade de verificar as
ações executadas nas cidades de Cajamar e Marília, em São Paulo e Janaúba, Pirapora e Montes
Claros (Minas Gerais), conhecendo e visitando os
Secretários de Saúde das Cidades, o Programa
Saúde da Família (P.S.F), os Agentes Comunitários de Saúde, os médicos e enfermeiros treinados e, visitando também os pacientes atendidos
em suas casas.
Pudemos então, avaliar o impacto da saúde
do portador de Diabetes nessas cidades com aumento de inscrição no programa do HIPERDIA
e diminuição de internação por complicações do
Diabetes.
Temos mais 3 anos e assim seguimos em nossa missão de capacitar em Diabetes o maior número possível de profissionais de saúde.

Reunião com o Núcleo de Diabetes de Pirapora, Montes Claros e
Janaúba
32

Tilde em reunião com os agentes comunitários de saúde

Reunião com o Núcleo de Diabetes em Marília/SP

Dr. Paulo Henrique e Tilde visitando casa de portadores de diabetes
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Optium Mini Abbott
A Abbott também lançou um novo glicosímetro e para que os funcionários da
ANAD estejam inteiramente aptos a fornecer orientação com o novo aparelho, enviou suas instrutoras para realizar o treinamento específico aqui na ANAD.

“Associado ANAD tem a garantia de ser
bem atendido e de receber informações
de funcionários treinados”.

One Touch Ultra 2
A Johnson & Johnson lançou seu novo glicosímetro, o One Touch
Ultra 2.
Para que os funcionários da ANAD o conheçam e
saibam assim ensinar seu manuseio aos associados
a Johnson & Johnson ofereceu um treinamento completo aqui em nossa sede.
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DICAS
Controlando o Diabetes...

O Departamento
de Nutrição
da ANAD é
formado pelos
profissionais:

• Controlar o consumo de alimentos
ricos em carboidratos como: arroz,
macarrão, pão francês, batata, mandioca, inhame, massas em geral,
etc;
• Faça de 5 a 6 refeições diariamente,
cuidado com os excessos;
• Não utilize açúcar (mel, melaço,
dextrose, sacarose e glicose), são
açúcares simples e podem elevar a
Glicemia;
• Não permaneça longos períodos em
jejum (= HIPOGLICEMIA);
• Mastigar bem os alimentos;
• Não ingerir líquidos durante as refeições;
• Pratique atividade física regularmente, no mínimo 30 minutos por
dia todos os dias;
• Utilize quantidade de sal, moderada
por dia;
• Leia sempre o rótulo dos alimentos;
• Beba no mínimo 2 litros de água por
dia.

Supervisora:
Nutricionista Corina Padilha
Magalhães
Coordenadoras:
Nutr. Loren Flávia Laert
Nutri.Márcia Braz Heigasi
Nutr.Mirella Bini Egli
Nutr.Érica Lopes
Nutr. Aline Valente Barbosa
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PREFIRA
 Queijos magros como: ricota, queijo minas, queijo fresco ou cottage;
 Verduras cruas antes do almoço e
jantar;

 Consuma de 3 a 5 porções de frutas
diariamente e variadas, nunca 2 de
uma só vez;
 Alimentos grelhados, assados, refogados e com pouco óleo;
 Azeite de oliva, óleo de canola, óleo
de semente de girassol, óleo de milho,
etc;
 Carnes magras, como peixe e frango
sem pele;
 Alimentos ricos em fibras como: cereais integrais, arroz integral, frutas com
o bagaço e verduras, etc.
EVITE
 Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
 Alimentos que contenham açúcar em
sua composição;
 Banha vegetal ou animal nas preparações;
 Alimentos enlatados, em conserva e
industrializados;
 Queijos gordos e amarelos como:
mussarela, queijo prato, parmesão,
etc;
 Carnes gordas como carne de porco e
suínos de maneira geral.
“Qualquer dúvida entre em contato e
marque uma consulta com uma de
nossas Nutricionistas”.

Programa de Atividades para 2007
MESES

Vivência

Associado
Diet

Culinária

Setembro

13

Vivência do dia da Música Popular Brasileira
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11

Outubro

18

Vivência de Halloween

25

09

Novembro

08
22

Vivência da Saúde Bucal
Vivência do Dia do Cinema

29

13

Dezembro

06

Vivência de Natal

-

11

Oficinas de Nutrição
Todas as 4ªs feiras das 15h às
16h - palestras de nutrição

Café da Manhã ANAD
Todas as 6 s. feiras às 8hs
Inscreva-se na secretaria
a

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






Consultas individuais
Consultas de sala de espera
Associado Diet
Grupos de orientação nutricional
Grupos de dinâmica






Café da Manhã Diet
Dia de vivência
Cursos de Culinária
Orientação dietética
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Associada:
Eunice Souza da Fonseca

SOPA DE ABOBRINHA
Ingredientes
• 2 abobrinhas em rodelas
• ½ cebola em rodela
• 1 colher (café) de azeite de oliva
• 2 dentes de alho fatiado
• 1 xícara (chá) de água
• 1 mandioquinha media em cubos
• ½ cubo de caldo de galinha
• ½ lata de milho verde
• 2 colheres (sopa) de leite desnatado
Modo de Preparo
. Refogue a abobrinha, cebola, azeite e
o alho.
. Adicione à água, caldo de galinha e a
mandioquinha.
3. Bata no liquidificador a mistura até que
fique um creme homogêneo.
4. Coloque em um recipiente e acrescente
o milho e o leite, volte a aquecer

Sugestões:
adicione:
• 3 colheres (sopa) de queijo cottage
• 120 gramas de frango desfiado
• 3 fatias de mussarela light.
• Foi utilizado como sugestão o frango
desfiado
Rendimento: 4 porções
Valor nutricional por porção (concha
média):
Calorias: 120 kcal
Carboidratos: 14,6g

NOTA

9

A nutricionista responsável pelo evento é a Mirella Bini Egli

Oficina de Nutrição
Todas as quartas-feiras das
15h às 16h

Supervisão:
Nutricionista: Corina Padilha Magalhães

Todas as palestras são ministradas pela equipe
de nutrição da ANAD.
O objetivo da Oficina de Nutrição é de conscientizar os associados sobre a importância de uma
alimentação saudável para o controle da glicemia.
Faça já a sua inscrição.
Datas programadas para as próximas palestras:
10/10 – Como controlar o Diabetes em Situações
Especiais
17/10 – Rotulagem – Diet e Light.
24/10 – Carboidratos.
31/10 – Importância das Fibras na alimentação do
Diabético
07/11 – Gorduras nos Alimentos
14/11 – Hiperglicemia e Hipoglicemia
21/11 – Pirâmide dos Alimentos
36

Venha
esclarecer suas
dúvidas!!!
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Patrocínio:

cronograma
08:00 - 09:00....Coleta de exames
09:00 - 09:30 ...Café da manhã
09:30 - 10:30 ...Palestra:
“Diabetes e Risco Cardiovascular”
Dr. Augusto Santomauro
10:30 - 11:00.....Vídeo:
“Convivendo com o diabetes”
Equipe de nutrição ANAD
11:00 - 11:30 . ..Lanche da Manhã
11:30 - 13:00 ...Palestra
“Compulsão Alimentar”
Psicóloga Gislene G. Lopes
13:00 -14:00 ....Almoço
14:00 -15:00 ....Karaokê

Receita mais apreciada pelos associados na Vivência da Música

Cheesecake de Granola
Ingredientes para a massa:
• 100g de biscoito diet moído;
• 50g de creme vegetal light derretido.
Ingredientes para o recheio:
• 1 xícara (chá) de leite desnatado;
• 1 colher (sobremesa) de creme
vegetal light;
• ½ xícara (chá) de leite em pó
desnatado;
• ½ xícara (chá) de adoçante dietético para forno e fogão;
• 400g de ricota passada pela peneira;
• 1 iogurte natural desnatado;
• 1 xícara (chá) de granola.

Modo de preparo - Massa:
• Em um recipiente coloque os biscoitos e junte com
o creme vegetal mexendo com as pontas dos dedos até obter uma farofa grossa. Forre o fundo da
forma de fundo removível pressionando bem a farofa com uma colher e reserve.
Modo de preparo - Recheio
• Bata no liquidificador o leite desnatado, o creme
vegetal, o leite em pó e o adoçante. Retire do liquidificador e junte a ricota, batendo com um batedor
de arame ou na batedeira até ficar cremoso. Adicione o iogurte e a granola mexendo suavemente
sem bater. Coloque o creme numa forma e asse
em forno pré-aquecido por 20 minutos. Espere esfriar e leve a geladeira por quatro horas.
• Rendimento: 16 porções.
Tabela Nutricional
Porção: 1 fatia (100g)
Valor energético: 150,0
Carboidrato (g): 11,5

Proteína (g): 4,65
Lipídeo (g): 9,74
Fibras (g): 1,7

ATIVIDADES:



 Vídeo  Karaokê
 Palestras 

Exames
Lanche



COLABORADORES:

☺Beba Brasil ☺ Bebida de Cranberry
☺Novelle ☺Jasmine ☺Lowçúcar
☺Valda ☺ Dietorelle ☺Saborama
☺Delakasa
PALESTRANTES:
• Cardiologista: Dr. Augusto Santomauro
Tema: “Diabetes e Riscos Cardiovasculares”.
• Nutricionista: Equipe de Nutrição
Filme: “Convivendo com o Diabetes”.
• Psicóloga: Gislene G. Lopes
Tema: “Compulsão Alimentar”.
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DATAS COMEMORATIVAS
SETEMBRO

05
08
24
27
28

Dia do Farmácia
Dia Nacional de Luta por Medicamento
Dia Mundial do Coração
Dia do Idoso
Dia da Melhoridade

01
03
10
13
13
16
18
25

Dia Internacional da 3.ª Idade
Dia Mundial do Dentista
Dia Mundial da Saúde Mental
Dia do Fisioterapeuta
Terapeuta Ocupacional
Dia Mundial da Alimentação
Dia do Médico
Dia do Cirurgião Dentista

OUTUBRO

DIRETORIA

FUNCIONÁRIOS
Celice dos S. M. Deodado . ...... 19/09
Educ. Lílian Fanny de Castilho 12/10
Nut. Mirella Bini Egli.................. 14/10
Nut. Corina P. Magalhães . ....... 16/10
Enf. Edna P. de Moraes . .......... 18/10

Dr. Uriel Maldonado . ................ 01/09
Prof. Dr. Antonio C. Lerário ...... 05/09
Sr. César Dolcemascolo............ 06/09
Dr. Ana Miriam Gebara.............. 28/09
Dr. Alexandre Fraige.................. 04/10
Sra. Maria de Fátima Borges ... 05/10
Sr. Antonio de Pádua................. 09/10
Prof. Roberto Betti .................... 21/10
Sra. Sandra Alves...................... 31/10

Nossos parabéns a esses valorosos
profissionais da saúde!

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

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
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Patrocínio:

cronograma
08:00 – 09:00 Coleta de exames
09:00 – 09:30 Café da manhã
09:30 – 10:00 	Bingo
10:00 – 11:00 Alongamento e exercícios
aeróbicos
Fisioterapeuta:
Sandra
Ferreira da Silva
11:00 – 11:30 Colação
11:30 – 13:00 Palestra
Tema: Entendendo sobre
diabetes
	Equipe de Nutrição ANAD.
13:00 – 14:00 Almoço
14:00 – 15:30 Palestra
Tema: Conhecendo as semelhanças entre Diabetes
Mellitus e Hipertensão arterial
	Endocrinologista:
Dra
Eneide Pompiani de Moura
15:30 – 16:00 Coleta de exames (pós
prandial)
16:00 – 16:30 Lanche da tarde e entrega
de brindes

ATIVIDADES:




 Bingo
Dança 
Alongamento  Palestras
 Almoço  Lanches
Exames

Receita mais apreciada pelos associados na Vivência dos Pais

Rocambole de Carne
Moída
Modo de preparo:
Ingredientes para a massa:
• 500g de carne moída;
• Misture todos os ingredientes da massa e reserve. Em outro recipiente, junte todos os in• 2 pãezinhos franceses sem casca, amanhecidos e esfarelados;
gredientes do recheio e reserve. Abra um retângulo de papel alumínio (unte-o com óleo)
• 1/4 xícara (chá) de leite desnatado;
e espalhe a carne. Distribua o recheio. Enrole
• 1 ovo;
• 1 cebola pequena picada;
com a ajuda do papel alumínio formando um
• 2 dentes de alho amassados;
rocambole. Coloque-o em uma assadeira e
• 1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado;
leve ao forno pré-aquecido (200oC) até que
• Sal a gosto.
fique dourado.
Ingredientes para o recheio:
• 1/2 xícara (chá) de ricota;
• 1/4 xícara (chá) de cebolinha picada;
• 1 dente de alho picado;
• 100g de tomate picado;
• Sal a gosto.

PALESTRANTES:
• Fisioterapeuta Sandra Ferreira
da Silva
• Dra. Eneide Pompiani de Moura

• Rendimento: 7 porções.
• Tabela Nutricional
Porção: 1 fatia (150g)
Valor energético 285,2
Kcal

Carboidrato (g) 11,7
Proteína (g)	20,9
Lipídeo (g)
9,5
Fibras (g) 0,6

COLABORADORES:

☺Jasmine ☺ Lowçúcar ☺Valda
☺Novelle ☺Abbott
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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. Leonardo Abrucio
Fisioterapia
 Francisco Antônio M. Paiva
Fonoaudiologia
 Juliana Wolfenson Coutinho
 Aloha Lutfi
 Cintia Gioielli Basso
Geriatria
 Drª. Eneide P. de Moura
Ginecologia/Obstetrícia
 Dr. Mauro Sancovski
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
 Palmilhas Sottopiede
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
 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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Assessoria

Jurídica

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

cepcionais, além daqueles previstos no
artigo 20 da Lei 8.036/90 (aids, neoplasia maligna
e estágio terminal de doença grave). Significa dizer que o portador de diabetes pode requerer na
justiça o levantamento do seu fundo de garantia
para a aquisição, por exemplo, de uma bomba de
1. Quem pode fazer uso das ações judiciais
infusão de insulina, devidamente prescrita pelo
para o fornecimento gratuito de medicamédico responsável, para seu próprio tratamento
mentos?
ou mesmo de qualquer de seus dependentes.
Com o aumento no número de ações judiciais
voltadas ao fornecimento gratuito de medicamen3. O portador de diabetes pode associar-se a
tos, algumas prefeituras, como a de São Paulo,
um plano de saúde?
por exemplo, passaram a fornecer o tratamento
Todos os consumidores, independentemente
para diabetes sem que o paciente tenha que enda idade e do fato de terem alguma deficiência ou
trar na justiça. No entanto, muitas pessoas aindoença preexistente, como por exemplo, o diabeda não estão sendo plenamente atendidas, seja
tes, estão protegidos e não podem ser impedidos
porque em sua região o fornecimento
de participar de qualquer plano privado de
não ocorre, seja porque o fornecimenassistência à saúde. Hoje, é proibida a neto não é mensal e seguro, seja ainda
gativa de adesão e a exclusão de coberporque fazem uso de tratamentos ditura às doenças preexistentes à data de
ferenciados. Nesses casos, é necescontratação.
sária a propositura de uma ação judicial para exigir dos órgãos públicos
4. Existe alguma previsão de isenos mesmos benefícios de quem vêm
ção de Imposto de Renda aos porsendo atendidos – o fornecimento
tadores de diabetes?
gratuito de todo o material de
Embora exista lei que estabecontrole e dos medicamentos
leça uma lista de doenças cujos
necessários ao tratamento do
portadores gozam de isenção
diabetes, ou mesmo de outras doenças
do Imposto de Renda, essa relação não inclui o
daí decorrentes, inclusive se ele for diferenciado
diabetes. Mas essa mesma lista inclui algumas
ou mais caro.
das complicações comuns ao diabetes, tais como
nefropatia e cardiopatias graves, além de ceguei2. É possível usar o FGTS para custear o trara. Assim, os pacientes que portem as referidas
tamento de diabetes?
agravantes podem requerer a isenção do imposCom base no caráter social do Fundo de Gato relativamente aos rendimentos de aposentarantia, que é justamente o de garantir ao trabalhadoria por invalidez, pensão (outros rendimentos
dor o atendimento de suas necessidades básicas
não são isentos), aí incluída a complementação
e de seus familiares, os Tribunais têm admitido
recebida de entidade privada ou a decorrente de
o levantamento pelo trabalhador dos valores depensão alimentícia.
positados em sua conta fundiária em casos ex-

Direito e
Diabetes
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Anad Informa Entrevista
FREDERICO TSCHIEDEL
O
Diabetes
aparece
na vida das
pessoas de
qualquer idade. Na vida
de Frederico, foi
quando ele tinha
apenas 4 anos,
mas isso não o
impediu e nem o
impede de fazer
inúmeras atividades e curtir sua
adolescência.
Acompanhe a entrevista que ele nos concedeu ao Jornal Anad Informa, no Congresso da ANAD 2007.
Anad Informa: Qual seu nome completo e idade?
Resposta: Frederico de Brenner Lima Tschiedel tenho 16 anos, nasci e moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
A.I.: Como aconteceu o Diabetes na sua vida?
Quantos anos você tinha?
R.: Quando eu tinha apenas 4 anos, estava em férias com a família em Santa Catarina, quando começaram os sintomas: muita vontade de fazer xixi, bebendo
muita água etc.. Como meu pai na época já era especializado em diabetes percebeu na hora e assim que
chegamos a Porto Alegre fui fazer um exame de glicemia e foi diagnosticado o diabetes. No começo usava
insulina lenta e outra de ação rápida, mas no ano 2000
uma nova fase começava na minha vida: o tratamento
com SIC (Bomba de Insulina) que elevou e muito minha qualidade de vida, mas quem usa SIC tem que se
conscientizar que ainda não é um pâncreas artificial,
então precisamos manter uma alimentação balanceada e praticar exercícios.
A.I.: Conte como é a sua vida na escola, que série
está, se pratica esportes, quais, seus interesses, sua
vida social. Descreva o seu dia-a-dia.
R.: Estou cursando o 2º ano do 2ºgrau no colégio
unificado, aonde vou todas as manhãs de segunda a
sexta, também faço musculação e futebol nas tardes
da semana, e saio quase todo final de semana com
meus amigos, falando neles tenho muitos amigos e
não escondo de ninguém que sou diabético, claro que
não é uma das coisas que eu falo em um 1º encon-

tro com alguma guria, mas com o decorrer do tempo
sempre falo, pois para mim não é um problema, apenas
uma dificuldade que tenho que enfrentar no meu dia-adia, mas não me queixo de ser diabético, pois existem
tantas outras doenças muito piores e eu ainda tive a
sorte de ter um pai especializado e muito dedicado ao
diabetes, então não tenho do que reclamar.
A.I.: Você veio dar seu depoimento no 12.º Congresso da ANAD, conte para nós essa experiência, como
você se sentiu, o que achou do Congresso e da sua
participação.
R.: No congresso da ANAD me senti muito bem,
pois eu estava falando da minha experiência de vida
para pessoas mais velhas e que já deviam ter passado
por muito mais dificuldade, mas lá estavam eles ouvindo atentos as nossas experiências e conselhos, então
achei o congresso muito construtivo para vários aspectos. Achei o congresso muito bonito, não tinha idéia de
que seria tão grande, por isso valeu a pena, porque tenho certeza de que muitas pessoas que não sabiam
muitos sobre os assuntos abordados no congresso, saíram especialistas e achei emocionante quando a Prof.
Dra. Reine Marie Chaves Fonseca e o administrador
Sergio Noschang foram homenageados pelo brilhante
trabalho que fizeram e fazem pelos diabéticos.
A.I: Você levou alguns alimentos com selo da ANAD
para experimentar, gostaríamos da sua avaliação quanto a sabor e qualidade e se você acha importante um
selo de qualidade e confiança nos produtos? E por
quê?
R.: Quanto aos alimentos da ANAD, achei a maioria
maravilhosa, com sabor especial, nem parecia DIET,
pois a maioria dos alimentos DIET é mais amarga, e
acho importante um selo de qualidade, pois assim o
consumidor pode ver que é ANAD então provavelmente
o alimento será gostoso.
Mensagem para
outros portadores
de diabetes:
“Se tú lutas, tú
conquistas”.

Frederico é filho do Dr. Balduíno
Tschiedel, médico endocrinologista,
diretor do Instituto da Criança com
Diabetes de Porto Alegre
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Histórias de Vida

E

m seu livro, Carmen
Hoeschel Wills conta
sua trajetória de vida.
Aos 76 anos e há mais de 57
anos com diabetes, ela nos
fala de sua rotina de vida, as
coisas que já passou e o que
vê nos dias de hoje e deixa o
seu recado para os portadores da doença.
“Nasci em Blumenau, Santa Catarina. Sou professora e
vim morar em São Paulo por
causa do meu marido, que já
faleceu e tenho duas filhas.
Descobri o Diabetes quando tinha 19 anos, Diabetes Tipo
1. Na época estava passando por momentos difíceis na minha vida, quase fiquei em coma e fiquei internada durante
1 mês. Minha avó materna também tinha diabetes e tenho
um irmão que também tem.
Mas o meu diabetes sempre foi bem controlado. Minha
irmã foi quem me aconselhou e me ajuda até hoje, a nutricionista Liselotti Hoeschl Ornellas. Hoje em dia pratico hidroginástica, mantenho uma dieta equilibrada e não abuso.
Tive um câncer de mama há 12 anos e tenho distúrbios da
tiróide.
Em setembro de 2000, completei 50 de convívio com a
doença. E fui informada sobre um evento em Boston “Joslin
Diabetes Center”, onde eu iria ganhar uma medalha por
completar o qüinquagésimo aniversário da descoberta do
diabetes sem ter complicações. E em seguida, também ganhei um certificado. Me senti orgulhosa por isso e passo
para todos que dá sim para conviver e bem com a doença.

PASSATEMPO
Horizontal		
2. Profissional que cuida da dieta
4. Doença relacionada ao Diabetes nos Olhos
7. No mínino, 30 minutos por dia
8. Associação Nacional de Assistência ao Diabético		
		
		
Vertical
1. Médico que cuida do Diabetes
3. Aparelho de Medir Glicemia
5. Mês que Comemoramos o Dia do Diabetes
6. Não podemos abusar		

1. Endocrinologista
2. Nutricionista
3. Glicosímetro
4. Retinopatia
5. Novembro
6. Açúcar
7. Exercício
8. ANAD
Respostas:
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Tanto que escrevi
um livro sobre a minha
história de vida. Contando como descobri
a doença, o início do
tratamento, as situações que já vivi, os momentos difíceis, enfim,
aproveitando para dar
conselhos para aqueles
que precisam aprender
a conviver com o Diabetes e tentando sensibilizar aqueles que,
por ventura, possam ter
algum preconceito por
conta desse mal.
O portador de diabetes não deve desanimar. Já sou bisavó e
tenho uma vida muito ativa. Nada de temores, de pessimismo. Devemos sempre seguir em frente, ter disciplina, dieta, fazer exercícios e sempre manter um acompanhamento
médico. Cada caso é um caso, mas o nosso empenho e dedicação é muito mais importante.”
Essa é a verdadeira
Guerra Santa!
Não de morte, mas de Vida!
Trecho retirado do livro
“Retalhos”, de Carmen Wills

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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Bazar da ANAD
Promoções

O monitor com 6
lugares alternativos
para testes - LAT

R$68,00
* Até o final do estoque

Novo medidor OneTouch Ultra 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, registrando o motivo
possível para os resultados.

Optium mini

Para uma vida cheia de atividades

* Até o final do estoque

Preço
de
Lançamento
R$ 59,90

•	O menor monitor de glicemia
• A menor amostra de sangue (0,3 ml) para um
teste praticamente indolor
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* até o final do estoque

Accu-Chek Active:

Gel Relaxante
Corporal Phytos
• Relaxamento das tensões diárias e
cansaço muscular decorrente de esforços físicos;
• Proporciona sensação de alívio e bem-estar;
• Local de uso: costas, ombros, pescoço e corpo em
geral e tem maior eficiênica após o banho;
• Deve-se aplicar o gel, massageando em movimento
circular até a completa absorção;
• Contém Arnica, Hamamelis e Castanha da Índia que
energizam e ativam a a circulação em geral;
• Produto em bisnaga de 60g, com selo da ANAD e à
venda em nosso bazar.

Bazar da ANAD
Prestigie os produtos da ANAD
Ajude-nos a ajudar você!

Bolsa IMPEC
Pin

Kit para transporte de insulina ½ Litro da IMPEC,
agora com selo da ANAD.
Este kit é composto de uma bolsa de PVC com zíper e alças, doze sachês em gel e uma caixa térmica
Caneca
de isopor.
Projetada para armazenar a
insulina em uma temperatura
entre 2 e 8 º C por um período
Prestigie o bazar da Anad.
de até 11 horas.
Mais de 600 produtos

Caneta

adequados ao consumo.
Suas compras no bazar
ajudam na manutenção
do bazar e nossas atividades filantrópicas.

À venda no
Bazar da
ANAD.

Sua saúde é nossa meta!

Helpmed
Akildia Loção de
Limpeza

Soylait

•

Pó para preparo de
shake nutricional;
•	Elaborado com ingredientes selecionados e
livre de OGM (organismo geneticamente modificado);
• Fonte de fibras funcionais e de fácil digestão;
• As fibras solúveis naturais presentes no Soylait
auxiliam na regularização do funcionamento intestinal e na redução dos níveis de colesterol e
glicose no sangue.
• Proporcionam sensação de saciedade,
• Contém vitaminas A, C, D, E e cálcio;
•	Embalagens de 300g;
• Sem adição de açúcar com selo de confiança e
qualidade ANAD.
Procure-o no bazar da ANAD

• Loção Lotion Toilette possui Ácido

•
•
•

•
•

Salicílico, princípio ativo que permite que a pele
ressecada dos pés se desprenda
para que ocorra uma renovação
celular;
Contém óleos essenciais de Lavanda, Alecrim, Tomilho e Limão;
É emoliente, tonificadora, asséptica e trás refrescância como desodorante;
Pode ser usado 3 ou mais vezes
por dia, é uma loção de limpeza
rápida, de uso continuo e super
prática, sem necessidade de enxágüe;
É encontrado em embalagens de
200 ml;
Com selo da ANAD e encontrado
em nosso bazar
47

Cantinho do Leitor
Em abril deste ano tomei conhecimento
de que estou com diabetes. Fiquei muito assustada, mas dentro de 3 dias minha vizinha me emprestou uma revista
da ANAD que continha o endereço.
Passei então a freqüentá-la e devido ao carinho e dedicação extrema de todos os funcionários, estagiários e voluntários da mesma, percebi
que poderia conviver com o diabetes melhor do
que eu pensava.
Freqüento 3 vezes por semana e estou aprendendo muito sobre diabetes, e, isto é primordial
para manter a taxa glicêmica adequada.
Obrigada ANAD por existir. Mirian Arbaji
Contin – São Paulo
Dr. Fadlo,
Por meio do Programa Educação em
Diabetes tive a sorte de ouvir seu programa sobre Diabetes, gostei muito.
Sou sócio da ANAD há dois anos e aprendi muitas
coisas nas palestras e consigo controlar e viver
bem com o diabetes.
Agradeço de todo o coração fazer parte desta
ONG, não só eu, mas também todos os colegas
que participam. José Ferreira da Silva (Zezinho)
– São Paulo
Hoje, sou uma associada da ANAD e
está sendo útil na minha vida e no meu
dia a dia. Aprendi como conviver com
o Diabetes.
Participo das oficinas oferecidas pela ANAD e
também das palestras semanalmente.
Dr. Fadlo, parabéns pela iniciativa e espero obter muito mais desta entidade que tanto nos auxilia. Maria Hiçae Yamamuro / São Paulo

Escreva para a ANAD.
Queremos saber sua opinião sobre o
nosso jornal, sobre o nosso atendimento.
Dúvidas, críticas e sugestões: aguardamos seu contato por e-mail: mkt@anad.org.br, pelo telefone ou fax:
(11) 5572-6559 ou pessoalmente ou por carta; Rua Eça
de Queiróz, 198 – Vila Mariana, São Paulo, cep: 04011
– 031.
Mande sua opinião e os temas que você quer ver sendo discutidos aqui no jornal. Tudo isso é muito importante
para fazermos um trabalho ainda melhor para os portadores de diabetes. A Anad agradece a sua colaboração.
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Dr. Fadlo,
Graças ao programa educação em diabetes, eu
que não tenho convênio médico, tenho orientações
que não encontro no sistema público de saúde. Muita
paz e felicidade para o senhor. Agradeço a ajuda que
o senhor nos dá e sugiro que as pessoas participem
mais do seu programa, já deixando a pergunta escrita
em mãos para facilitar a ligação e deixar mais espaço
aos outros ouvintes. Converso com meus amigos e parentes e sempre falo para eles ouvirem o programa e
para visitarem a Anad, onde temos um excelente atendimento. Francisco – Higienópolis/SP
Ouço sempre seu programa já aprendi bastante
sobre diabetes. Mas sempre que tenho alguma dúvida, eu pergunto para o senhor, não gosto de perder o
programa e estou sempre ajudando a divulgar. Quero
agradecer pelos brindes, são todos muito lindos e úteis
e nos ajuda muito. Fico sempre muito feliz quando o
recebo. Deus lhe abençoe. Hercília – Osasco/SP
Como ouvinte assíduo de seu programa só tenho
que agradecer ao senhor Dr. Fadlo por sua atenção.
Suas orientações são de grande valia para todos nós,
portadores de diabetes e mesmo aos parentes, pois ficam sabendo como tratar seus entes queridos. Espero
poder contar sempre com esta voz amiga nos orientando. Agradeço também aos patrocinadores que nos proporcionam produtos de excelente qualidade. Um forte
abraço. José Maria – Osasco/SP
Dizem que existem pessoas abençoadas e iluminadas com sabedoria e discernimento. Tenho certeza que
o senhor é uma delas. Nestes três anos que sou sua
ouvinte, só tenho aprendido a lidar com o diabetes, pois
sou tipo 2. No começo encontrei muitas dificuldades
agora tenho uma vida mais tranqüila. Tenho certeza
que além de mim muitos de seus ouvintes querem lhe
agradecer e que Deus lhe dê saúde para estar entrando em nossos lares através da rádio. Muito obrigada
ao senhor e toda a sua equipe que nos atende sempre
com muita atenção. Umbelina – São Paulo
Sou ouvinte do programa há 3 anos e acho que ele
é muito útil porque esclarece minhas dúvidas. Além
disso, também sou sócia da ANAD e freqüento quase
todos os dias. Participo das atividades às quartas feiras
e também da oficina de memorização. O atendimento
da ANAD é excelente e sempre fui bem recebida por
todos, com muito carinho. Agradeço muito ao senhor
Dr. Fadlo e aos “anjos” da ANAD. Rosa Teixeira – São
Paulo

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

Mochila Novopen

Glicosímetro Accu-Chek
Go, da Roche

Caneta Novopen

Kit Lowçúcar

Café Pelé

One Touch Ultra,
glicosímetro da
Johnson & Johnson

Glicosímetro Optium
Xceed, da Abbott
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Confira a nossa programação diária

Horários de atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18 - Sábados, das 8h às 12h

4ª feira

3ª feira

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

2ª feira

Dentistas

Médicos

Podólogos

Enfermeiras Nutricionistas

Nutr. Loren Flávia
Laert
8h às 12h
Dra. Patrícia Cassino
(quinzenal)
9h às 11h30

Fundo de Olho
11h30
Dr. Paulo H. Morales

Supervisão da
Enf. Graça
8h às 16h15

Enf. Edna
8h às 17h

Mirella Bini Egli
14h às 16h
Corina P. Magalhães
12h às 13h
Nutr. Aline V. Barbosa
13h às 14h
17h às 18h

Dr. Alexandre Fraige
(quinzenal)
9h às 11h30h
Dra. Francine
Noschang
13h30 às 16h30

Dra. Patrícia Cassino
9h às 11h30

Márcia Braz Heigasi
8h às 12h
Dra. Arieth Belíssimo
- 8h30 às 10h40
(quinzenal)

Dra. Daniela de
Miranda
14h às 16h20

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

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

Mirella Bini Egli
14h às 17h
Corina P. Magalhães
12h às 13h
Nutr. Aline V. Barbosa
13h às 14h
17h às 18h
Corina P. Magalhães
8h às 10h
12h às 13h

Enf. Graça
8h às 16h15

Enfª Edna
8h às 17h

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

Sábado

6ª feira

5ª feira

Loren Flávia Laert
8h às 12h
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Dra. Patrícia Cassino
9h00 às 11h30
Dra. Ana Miriam
Gebara
14h às 16h30

-

-

Dra. Vivian Delgado
13h20 às 16h00

Supervisão da
Enf. Graça
atendimento gratuito
8 às 11h

Enfª Edna
8h às 17h

Mirella Bini Egli
14h às 17h
Corina P. Magalhães
12h às 13h
Nutr. Aline V. Barbosa
13h às 14h
17h às 18h

Dra. Evelise Valadão
13h - 16h
Dra. Maria Fernanda
13h30 às 16h30

Dr. Rodolfo Borges
8h às 10h40
Dra. Vivian Delgado
8h às 11h30

Enf. Graça
8h às 16h15

Enf. Graça
8h às 11h40

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

Enfª Edna
8h às 12h

Corina P. Magalhães
8h às 10h
12h às 13h
Márcia Braz Heigasi
14h às 17h
Nutr. Aline V. Barbosa
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

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

• 27 de outubro
• 24 de novembro

OUTUBRO
06

Diabetes e Sexualidade
Prof.ª Dr. João Afif Abdo

13

Diabetes e Stress
Psic. Silvia Beraldi

20

Diabetes e Colesterol
Nutri. Mirella Bini Egli

27

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

03

Diabetes e Depressão
Psico: Gislene Giuliano Lopes (Gisa)

10

Doenças da Boca que refletem no corpo
Dr Alexandre Fraige

17

Aprendendo mais sobre os rótulos
Nutri.Aline Barbosa

24

Transplante
Dr João Roberto de Sá

01

Reabilitação bucal em pacientes diabéticos:estética e prótese
Dra Ana Miriam Gebara

08

Não haverá palestra (confraternização grupos do departamento de Psicologia)

15

O que consumir nas festas natalinas?
Nutri. Loren Flávia Laert

NOVEMBRO

Funcionária do Bimestre
Quem não conhece o Paulo?
Este é o funcionário que podemos
chamar de “mil e uma utilidades”.
Sempre pronto para ajudar a todos.
Somos muito felizes por tê-lo na
família ANAD.
Paulo de Oliveira

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

DEZEMBRO

22

Como lidar com as perdas?
Psico.Nina Norie Kawabata

29

Como manter os pés saudáveis?
Pód.Naghela Renata

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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