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expediente

Fim de Ano! Re-
começo! o momen-
to onde os extremos 
opostos se encontram 
e se unem.

É tempo de fazer 
um balanço do que foi 
o ano que acaba. Fa-
zer um levantamento 
de tudo que foi feito 
dos acertos e erros, 
das coisas boas e de 

outras nem tanto.
Vamos procurar listar quantas vezes sorrimos em 

�007, em quantas ocasiões ajudamos alguém, em 
quais momentos contamos até �0... e, não explodimos 
e também as vezes que explodimos, porque foi preciso 
e porque também  ... ninguém é de ferro.

Quantas horas felizes tivemos? e as más horas, 
conseguimos melhora-las ou transformá-las ? Será 
que quando A VIDA NOS DEU UM LIMÃO – FIZEMOS 
UMA LIMONADA? ou ao contrário nos azedamos 
mais e mais? 

Quantas vezes rezamos ou falamos com Deus ou 
agradecemos nossas bênçãos de saúde, trabalho, 
família?

Também será que nos lembramos de nós mesmos e 
nos dedicamos um carinho e atenção especial? Afinal, 
nós merecemos afagos e gentilezas.

Será que cumprimos as nossas tarefas com real 

empenho ou fizemos de conta, enganando não só aos 
outros, mas principalmente, a nós mesmos, pois se foi 
assim, não teremos o prazer e a plenitude de nossa 
realização pessoal.

e bons pensamentos e bons desejos para os outros? 
Tivemos ou ao contrário, sentimos inveja?

Quanto amamos neste ano a família, os animais, 
nosso semelhante?

Cada um de nós deve fazer sua própria lista e pode 
até dar pontos positivos e negativos para suas ações. 
e dependendo do resultado pode fazer um projeto de 
vida nova para �008, acertando os detalhes, revendo 
as posições, mudando, melhorando, consertando o que 
esteve errado no ano que passou e aprimorando mais 
o que já foi bom.

Devemos tentar espalhar a felicidade mais antes de 
tudo nossa maior obrigação é  NOS FAZER FELIZES, 
pois quando estamos felizes, espalhamos felicidade a 
nossa volta e também porque, acredite, cada um de nós 
é O MAIOR MILAGRE DO MUNDO para si mesmo (com 
licença do criador da frase, o escritor Paulo Coelho) 
e como tal podemos fazer muitos milagres de amor, 
atenção, solidariedade, carinho, gentileza, amizade, 
consideração, companheirismo e todos os outros bons 
sentimentos que existem.

Que seu �008 seja muito melhor do que foi �007 e 
que você seja o construtor desse bem.

FELIZ NATAL!
MARAVILHOSO 2008!
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ERRATA
o nome correto da pessoa premiada na apresen-
tação oral de Temas Livres no ��.º Congresso 
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Diabetes, que foi publicado no ANAD INFoRMA, n.º 
4 de julho-agosto/�007, é Sandra Aparecida Atayde 
e não como foi anunciado.
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10.ª	CAMPANHA	DE	DETECÇÃO	E	
PREVENÇÃO	DO	DIABETES

Como em todos os anos, realizamos em novembro a nossa Campanha 
no Colégio Madre Cabrini, em São Paulo.

A Roche Diagnóstica 
é o nosso patroci-
nador. os exames 
foram feitos com o 

aparelho Accu-Chek 
Advantage.
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Abertura	Solene
Para a abertura dos trabalhos da Campanha rece-

bemos o exmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Dr. 
Januário Montoni que veio acompanhado do vereador 
e médico, Dr. Gilberto Natalini, que sempre prestigia as 
ações da ANAD e colabora constantemente na defesa 
dos portadores de Diabetes.

o Sr. Secretário visitou todas as nossas instalações 
e se declarou impressionado e satisfeito com o serviço 
que prestamos à população paulista.

Vereador Dr. Gilberto Natalini, Secretário Dr. Januário Mon-
toni e Dr. Fadlo

Parte da Equipe da Roche presente ao evento

A Ambulância da Beneficência Portuguesa esteve de plan-
tão para atendimentos de urgência e remoção para o Hos-
pital São Paulo. Foram atendidos casos de hipo e hiper-
glicemia, problemas cardíacos, de pressão arterial alta e 
outros.

Nossos agradecimentos ao 
Dr. Antônio Ermírio de Moraes pelo apoio.

Colocamos a disposição da população 10 mil 
testes de glicemia capilar. Os recém diagnos-
ticados e os já portadores de Diabetes rece-
beram um número de controle e etiquetas 
para realizar exames e avaliações para pre-
venção das complicações.

Foram 805 novos casos e 2.162 
pessoas se declararam portadoras 
de Diabetes.
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os acadêmicos de medicina da Liga de Diabetes 
da Faculdade de Medicina do AbC e a equipe mé-
dica da Clínica de endocrinologia do Dr. Fadlo, na 
Beneficência Portuguesa deram assistência a todos 
os pacientes que tiveram o primeiro diagnóstico e os 
encaminharam à �.ª consulta e exames na própria 
clínica.

os testes de glicemia foram realizados pelos acadêmicos de enfermagem da UNIP, sob a coorde-
nação das professoras Sônia Masson, Patrícia e Adriana.

ANA e DINHo também estiveram 
na Campanha para alegrar os 

presentes.

Nossos personagens com nossa voluntária 
Sra.Cláudia Arruda

Escoteiros

O controle das filas, a organização do fluxo, o suporte às equipes de 
prevenção das complicações e o acompanhamento dos pacientes esteve 
a cargo da União dos escoteiros do brasil Região de São Paulo e propor-
cionam à Campanha uma ordem e uma segurança que é um dos maiores 

sucessos do evento.
Nossos agradecimentos ao 

Sr. Antônio Lívio Jorge, diretor 
vice-presidente da União dos 
escoteiros do brasil Região 
de São Paulo, que organizou 
e coordenou o trabalho dos 
escoteiros.
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MESA	DE	ORIENTAÇÃO
os casos alterados e os já sabidamente diabéticos foram en-

caminhados para a mesa de orientação composta por médicos 
e multiprofissionais voluntários. 

entre os participantes da mesa e das equipes foram mais 
de 600 profissionais voluntários trabalhando pela população de 
São Paulo.

Nossos agradecimentos e homenagens a todos eles.

Durante todo o dia oferecemos palestras 
médicas, nutricionais, psicológicas, de ativi-
dade física e enfermagem, com os seguintes 
profissionais:

Dr. João Sérgio Almeida Neto
Prof.ª Dra. Nutri. Maria de Fátima Marucci
Nutricionista Cíntia elaine Trindade
Dentista Dr. Alexandre Fraige
Dra. evelise Valadão
Psicóloga Gisa Lopes

•
•
•
•
•
•

Avaliação	Genética
Prof. Horácio bernardo Rosário com sua equipe de 

alunos da Faculdade Mackenzie ofereceu avaliação 
de genética para casais e famílias.
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AGRADECIMENTOS
Nossos agradecimentos a todos os profissionais da ANAD que trabalharam na preparação desta 

Campanha e em sua realização.

A todos os profissionais de todas as equipes de atendimento e da mesa de orientação pela carinhosa 
doação de seu tempo e de seu conhecimento.

Nunca é demais lembrar que: 

Nada somos e nada conseguimos sozinhos. 
Só é possível realizar a cada ano uma magnífica campanha porque temos quem nos ajude.

Também recebam nossos agradecimentos:

 - Colégio Madre Cabrini na pessoa da irmã Norberta;
 - Roche Diagnóstica pelo patrocínio;
 - UNIP – Universidade Paulista;
 - Secretaria estadual de Saúde;
 - Secretaria Municipal de Saúde;
 - Secretaria Municipal de educação;
 - escoteiros através do Sr. Lívio Jorge;
 - Corpo Médico da Clínica de endocrinologia Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho;
 - Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo;
 - Liga de Diabetes da FMAbC;
 - Hotma;
 - Recall;
 - Palestrantes;
 - Dr. Antônio ermírio de Moraes;
 - As faculdades: UNISA, FMU, USP, UNICSUL, UNINoVe, Metodista, São Camilo, SeNAC, 
 - b.D.;
 - Polícia Militar;
 - Todos os expositores;
 - As empresas bauducco, Hué, Santa edwiges e Nutrella que doaram produtos.

Um agradecimento especial à nossa 
funcionária a enfermeira Elaine Pecchia 
por sua dedicação e trabalho perfeito que 
realizou por esta Campanha e que tam-

bém coloca em tudo que faz.
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Sob a coordenação da nutricionista Corina, 
do Departamento de Nutrição da ANAD – DNA e 
com a colaboração do Centro Universitário São 
Camilo, Universidade São Judas Tadeu, Centro 
Universitário Nove de Julho (UNINoVe), Univer-
sidade paulista (UNIP), Faculdade Metodista, 
Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), Uni-
versidade de São Paulo (USP) totalizando ��0 
voluntários, foram avaliados peso e altura para 
cálculo do IMC (Índice de Massa Corpórea) 

e circunferência abdominal para verificação de 
risco cardiovascular.

A partir dos resultados foi feita orientação aos pacientes. Vejam os resultados:

Avaliação		

Nutricional
SALA	7

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO

Avaliação	

dos	Olhos
SALA	7

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO Sob a coordenação do Dr. Paulo Henrique 
Morales e equipe do Instituto da Visão UNIFeSP 
da escola Paulista de Medicina foram realizadas 
avaliações de fundo de olho. 

Equipe D.N.A.

Visita do Sr. Secretário Municipal de Saúde 
e Dr. Januário Montoni aos exames de fundo 
de olho.
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o Departamento de odontologia da ANAD realizou 
795 avaliações, onde 38� (48%) eram mulheres e 4�3 
(5�%) homens.

Contou com a colaboração de 57 voluntários, sendo 
40 do curso de odontologia da UNIP, 8 acadêmicos da 
FMU e 9 da UNISA e foi coordenado pela equipe do 
DoANAD. ocorreu em três salas, sendo a �.ª com 
palestras educativas e com entrega de material peda-
gógico e as �.ª e 3.ª salas com avaliação clínica.

Avaliação		

dos	Dentes
SALA	2

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO

Avaliação	de	

Risco	Cardiovascular

SALA	?

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO A Sanofi – Aventis deu um grande apoio 
ao Departamento de Nutrição da ANAD para 
averiguação do IMC e medida de circunfer-
ência abdominal para avaliação do risco car-
diometabólico entre os participantes da Cam-
panha.

organizou também um “futebol” onde o gol era a meta para a prevenção 
das complicações do Diabetes alterado, oferecendo muitos brindes aos par-
ticipantes.

Colocar os nomes
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Atividade	

Física
SALA	10

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO
As Professoras Teresa bartholomeu; Cláudia Forjaz e sua 

equipe de �9 alunos do Laboratório de Hemodinâmica da 
Atividade Motora da escola de educação Física e esporte da 
USP realizou as seguintes ações:

Teste	de	

Colesterol
SALA	17

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO
Foram realizados 8�0 exames com o aparelho AccuTrend GC da Ro-

che.

os trabalhos foram coordenados por Fabiana Yamado e Liliane M. Ya-
mamoto do Laboratório de biologia Molecular da Faculdade de Farmácia 
da USP, com uma equipe de 60 acadêmicos.

Tivemos �8� resultados alterados (maior que �00), o que representou 
��% dos pacientes

Foram atendidos 613 pacientes.
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Avaliação	

Fisioterapeutica

SALA	15

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO
Os fisioterapeutas da ANAD, Francisco Paiva e 

Alessandra Donofre com sua equipe realizaram 
8�� avaliações.

Foi avaliada a intensidade da força da mus-
culatura e funcionamento dos membros infe-
riores com testes e medições da articulação 
do tornozelo.

•	 4�6 Homens e 396 Mulheres

o FISIoANAD agradece aos participantes: alunos da Universidade 
São Camilo, Carpe Diem e Prefeitura de Mairiporã.

Pressão	

Arterial
SALA	13

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO
As aferições foram realizadas pelos alunos de biomedicina da UNIP, 

coordenados pela Prof.ª Sandra Penteado e foram utilizados aparelhos 
da b.D.

Foram realizadas �07� aferições. os resultados alterados (igual ou maior 
de �3x8 mm Hg) foram em número de 6�9, correspondendo a 58,5% do 
total.
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Avaliação	de	

Microalbuminúria	e	

Hemoglobina	Glicada

SALA	9

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO
o laboratório Lavoisier Medicina Diagnóstica 

foi nosso parceiro nestas ações em que todos 
os pacientes com resultado suspeito de glicemia 
realizaram os exames. 

A coordenação esteve mais uma vez a cargo 
do biomédico Thales Granato.

Hemoglobina Glicada: 798 exames

Microalbuminúria: 5�� exames

Avaliação	

dos	Pés
SALA	5

ASSOCIAÇÃO	NACIONAL	DE	

ASSISTÊNCIA	AO	DIABÉTICO
o PodoAnad, Departamento de Podologia da ANAD, coordenado pela enfer-

meira Maria das Graças P. dos Santos e Prof.ª do Senac, a enfermeira Kinue 
Yogi, realizou avaliação de 79� pessoas, sendo 399 mulheres e 39� homens. 
Conheça os resultados:

Nossos agradecimentos ao Lavoisier, ao biomé-
dico Thales e a Roche Imunologia e bioquímica, Sr. 
Juliano Paggiaro.

o departamento contou com a co-
laboração de voluntários do SeNAC e 
UNINoVe.

os resultados são 
entregues pessoalmente 
a cada paciente.
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CAMPANHA	DE	DIABETES	NO	
SHOPPING	PÁTIO	PAULISTA

No dia �4 de novembro, realizamos mais uma vez atividades pelo 
Dia Mundial do Diabetes, desta vez no Shopping Pátio Paulista.

A Campanha foi coordenada pela enfermeira elaine Pecchia e contou com a participação dos se-
guintes profissionais da ANAD: Dr. Paulo Henrique Morales, Dr. Alexandre Fraige, nutricionista Corina 
Padilha, Psicóloga Gisa e as enfermeiras Kelly Rodrigues, Lucinete da Silva, Catarina Luzia da Silva 
e Sueli Torquato. 
Aqui também o patrocínio foi da Roche Diagnóstica e realizamos 1000 testes com o aparelho 

Accu Chek Advantage.

Imprensa
Nosso presidente esteve na semana anterior 

e durante a Campanha atendendo a imprensa 
falada e escrita que sempre demonstra grande 
interesse em divulgar as ações da ANAD e levar 
as orientações em Diabetes a todo o público.
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10.ª	Exposição	de	Produtos	e	Alimentos	para	portadores	de	Diabetes
Tivemos também a exposição de produtos e alimentos dietéticos com demonstrações, degustação de 

alimentos, sorteios e brindes.

Estes expositores têm selo de qualidade e confiança da ANAD em seus produtos:

Village Café PeléPhoster - Vitalidade 50+

JasmineNestlé Helpmed

Stevita Probiótica Lowçúcar
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Phytos essence

exposição e degustação de produtos

Terumo eli Lilly b.D.

10.ª	Exposição	de	Produtos	e	Alimentos	para	portadores	de	Diabetes

bazar da ANAD
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10.ª	Campanha	no	Brasil

1005	Cidades	em	26	estados
esta foi a 10ª Campanha que a FeNAD realizou no brasil pelo 

Dia Mundial do Diabetes, juntamente com a IDF. A  ANAD, no en-
tanto, já realiza campanhas em São Paulo à �8 anos consecutivos 
e sempre no Colégio Madre Cabrini.

Todos os anos a FeNAD realiza a maior Campanha de Diabe-
tes no país, onde conta com a adesão das Secretarias de Saúde 
Municipais e estaduais e Associações de Diabetes. 

Neste ano estivemos em cerca de �005 municípios, em �6 es-
tados, realizando diversas ações e com a previsão de � milhão de 
testes de glicemia:

Acre 8
Alagoas ��
Amazonas �0
Amapá 8
bahia 58
Ceará �6
espírito Santo 3�
Goiás 36
Maranhão �3
Mato Grosso �4
Mato Grosso do Sul ��
Minas Gerais �95
Pará �5
Paraíba �5
Paraná 47
Pernambuco �7
Piauí ��
Rio de Janeiro ��
Rio Grande do Norte �6
Rio Grande do Sul 79
Rondônia ��
Roraima �
Santa Catarina 44
São Paulo �06
Sergipe �0
Tocantins �8

Para os resultados alterados e já diabéticos foram oferecidos:
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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

Marque sua consulta na 
secretaria da ANAD.

Candidíase	Bucal	(sapinho)
que seja diagnosticado e tratado corretamente o 
quanto antes.

Bibliografia
- Robbins - Patologia estrutural e funcional. 6a  edição, Rio de Janeiro, 

editora Guanabara Koogan;
- Quirino, M.R.S – Freqüência, exoenzimas e suscetibilidade a antifún-

gicos de C. albicans isoladas da boca de Diabéticos insulino-dependentes 
(tipo�) e seus controles. São Paulo; s.n; �998. 70p.ilus, trab.

- Tanga,M.b. et al – Diabete inicial e candidíase bucal. odontol. Clin. 
Cient; �(�):��-�9, jan – abr �003. illus tab.

- Goto, A et al - Possible aggravation and recovery of slowly progressive 
type � diabetes by onset and resolution of oral and esophageal candidiasis. 
Intern. Méd. 46(�8):�6�9, �007.

Uma das complicações orais mais comuns que 
acometem o paciente portador de Diabetes é a 
Candidíase oral, também conhecida popularmente 
como “sapinho”. 

estudos mostram que, mesmo em estágios 
bastante iniciais do Diabetes, existe um aumento 
da suscetibilidade à Candidíase oral.

A Candidíase é causada pelo fungo chamado 
Cândida Albicans. Toda população apresenta 
pequenas quantidades deste fungo na cavidade 
oral, porém, ele só se manifesta quando há alguma 
deficiência no sistema imunológico. Essa deficiên-
cia pode ser causada, entre outros motivos, pelo 
aumento da glicemia.

A forma mais comum da Candidíase é chama-
da de pseudomembranosa, e é caracterizada por 
placas brancas, que quando removidas, deixa uma 
área avermelhada. existem outras formas como a 
eritematosa, que é caracterizada por zonas aver-
melhadas; a queilite angular, que se manifesta no 
“canto da boca”; a hiperplásica, etc.

os sintomas mais comuns são ardência bucal, 
dor e perda de paladar, podendo também ser as-
sintomática. 

Portanto ao perceber qualquer alteração bucal, 
seja uma simples placa esbranquiçada, ou uma 
mancha avermelhada, procure o dentista para 

A equipe do Departamento de odontologia da ANAD (DoANAD) é composta por 
profissionais altamente capacitados e especialistas em Diabetes.

Conheça	nossos	dentistas
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Coordenação:
Profª. educ. Lílian Fanny de Castilho

Colaboradores:
Pedagoga Maria Salete b. Lima
Pedagoga Claudete Gioielli




Mulheres	devem	fazer	a	

reposição	de	estrogênio	
após	a	menopausa?

o estrogênio previne a osteoporose (quando os 
ossos ficam mais fracos devido à idade) em mulhe-
res que o tomam regularmente após a menopausa. 
Achava-se também que ele prevenia doença car-
díaca e, como as mulheres com diabetes correm 
maior risco, parecia fazer sentido que tomassem 
estrogênio após a menopausa. Contudo, estudos 
recentes sugerem algo diferente. 

o estudo de Reposição de estrogênio/Proges-
terona mostrou que tomar estrogênio não previne 
o avanço da doença cardíaca em mulheres que já 
tinham o problema ao iniciar a terapia. Por isso, 
os especialistas já não estão tão seguros sobre se 
devem ou não prescrever estrogênio para a maioria 
de suas pacientes após a menopausa. 

Infelizmente, ainda não é sabido se o estrogênio 
previne doença cardíaca em mulheres que não 

apresentam um histórico de cardiopatia. Há um 
estudo em andamento que provavelmente lancará 
alguma luz sobre a questão. Portanto, todas as mu-
lheres portadoras de diabetes que já passaram pela 
menopausa devem discutir os riscos e benefícios 
da reposição de estrogênio com seu médico. 

Fonte: 101 Dicas para Simplificar a Diabetes – ADA/2005

O	que	posso	fazer	para	
evitar que meu filho tenha 

diabetes	tipo	2?
A diabetes tornou-se um problema crescente 

entre as crianças. Até recentemente, quase todos 
os casos de diabetes que ocorriam em crianças 
eram do tipo �. A diabetes tipo � era raro nessa 
faixa etária. Agora, as coisas mudaram. Mas por 
quê? Mais que provável, é porque as crianças 
estão fazendo menos exercícios físicos e sofrendo 
altos índices de obesidade. 

Para evitar a diabetes tipo 2 em seu filho:
•	 Faça todo o possível para mantê-lo magro;
•	 Limite seu tempo de permanência em ativida-

des sedentárias (como assistir à televisão ou 
jogar no computador);

•	 Tenha noção de o que e quanto o seu filho 
come;

•	 estimule-o a parti-
cipar de atividades 
animadas ao ar li-
vre;

•	 Verifique as tabe-
las de idade, altura 
e peso para saber 
o quanto o seu fi-
lho deveria pesar 
em comparação a 
outras crianças da 
mesma idade e al-
tura;

•	 Peça ajuda ao seu 
médico para avaliar 
a criança.

Lembre-se de que se você ou outros membros 
de sua família tiverem diabetes tipo 2, seu filho 
corre risco ainda maior.

Fonte: 101 Dicas para Simplificar a Diabetes – ADA/2005
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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.

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

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 gli-
cemia gratuita para os associados. 
Utilizamos o aparelho OPTIUM 
XCEED.

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

Abbott, bD, Cacique, Cranberry, Delakasa, 
Hué, Lowçúcar, ofner, Suavipan

Colaboradores

A	arte	de	ser	feliz	
Acorde todas as manhã com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você tem para ser feliz. Seja seu próprio 

motor de ignição. O dia de hoje jamais voltará. Não o desperdice, pois você nasceu para ser feliz! 
Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu valor, você será capaz de ir em frente 

com muita força, coragem e confiança! 
Trace objetivos para cada dia. Você conquistará seu arco-íris, um dia de cada vez. Seja paciente. 
Não se queixe do seu trabalho, do tédio, da rotina, pois é o seu trabalho que o mantém alerta, em constante 

desenvolvimento pessoal e profissional, além disso o ajuda a manter a dignidade. 
Acredite, seu valor está em você mesmo. Não se deixe vencer, não seja igual, seja diferente. Se nos deixarmos 

vencer, não haverá surpresas, nem alegrias ... 
Conscientize - se que a verdadeira felicidade está dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim 

dar. Estenda sua mão. 
Compartilhe. Sorria. Abrace. A felicidade é um perfume que você não pode passar nos outros sem que o cheiro 

fique um pouco em suas mãos.
O importante de você ter uma atitude positiva diante da vida, ter o desejo de mostrar o que tem de melhor, é que 

isso produz maravilhosos efeitos colaterais. 
Não só cria um espaço feliz para o que estão ao seu redor, como também encoraja outras pessoas a serem mais 

positivas. 
O tempo para ser feliz é agora.
O lugar para ser feliz é aqui!

Autor desconhecido

Programação de Férias

REINÍCIO DAS 
ATIVIDADES

�� de fevereiro de �008

Informe-se e inscreva-
se com GISA - Depto. de 

Psicologia na ANAD

Programação de Férias

Janeiro / 2008
Todas as Atividades terão 

início às 15:00 horas

Atividade Data

bingo 07/0�/�008

Karaokê �5/0�/�008

balANAD �8/0�/�008

Caminhada �3/0�/�008

Jogos educativos �9/0�/�008

“Caixinha da Educação”

em todos os grupos de psicologia, abordamos um tema sobre Diabetes 
e, a partir disso, criamos a Caixinha da educação, onde os participantes 
colocam suas sugestões, que serão sorteadas nos próximos encontros e 
discutidas para que todos possam aprender mais.

“Educação em Diabetes é a peça mais importante para o bom con-
trole”.
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Associação	dos	Diabéticos	
Infanto-Juvenis	e	Adultos	-	

Lions	Clube
A ADIJAL atuou durante o mês de outubro nas escolas 

estaduais e municipais da cidade, levando informações sobre Diabetes 
e alertando os estudantes para que sejam os porta-vozes da Campanha 
pelo Dia Mundial do Diabetes que ocorreu em novembro.

São atividades educativas e de prevenção dentro do espírito e direcio-
namento deste ano em que o foco são as crianças e os adolescentes.

ASSOCIAÇÃO	DOS	
DIABÉTICOS	DO	VALE	

DO	SÃO	PATRÍCIO
A ADVeSP não tem sede própria 

e atualmente realiza suas ações 
numa igreja. Porém, agora, o prefeito doou um terreno 
para a Associação, que ganhou também o projeto da 
construção.

O grande desafio da Associação é conseguir verba 
para construir a sede. Quem quiser colaborar e fazer 
doações pode entrar em contato com a FeNAD.

A ADVeSP, em nome da sua presidente, Márcia 
Aparecida Silva, 
agradece toda 
a atenção rece-
bida da FeNAD 
que parabeniza a 
presidente e sua 
equipe.

Projeto da futura 
sede

Associação	
Jacareiense	de	

Diabéticos
A FeNAD parabeniza a AJD pelo aniversário de 

um ano comemorado em outubro, e deseja toda a 
sorte para a presidente Maristela Prillips, sua equipe 
e associados.

esperamos que a Associação cresça muito e com 
muito trabalho nos conte a comemoração dos � anos, 
3 anos, 4 anos, �0 anos...  
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Associação	Riograndense	
de	Apoio	ao	Diabético	

Santa	Cruz
            

A ARAD realizou no último mês a “1ª Caminhada para a 
Vida”, com o objetivo de estimular os portadores e as famílias 

para a prática da ativida-
de física e, conseqüente, 
melhora da qualidade de 
vida.

A assoc iação  também par t i c ipou  de  uma fe i -
ra  de  saúde,  rea l i zando �00  tes tes  de  g l i cose . 
o presidente Jonas Vedoy realiza um excelente trabalho no sul 
do país.
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Associação	de	Diabéticos	de	Juíz	de	Fora

A ADJF-MG realizou uma caminhada especial no clube  SeSC Pou-
sada com um grupo de senhores diabéticos em comemoração ao Dia dos Pais, com 
distribuição de lanches e sorteio de brindes.

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
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:
�º Dr. Fernando Jablonka

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

Conselho Consultivo:
Desembargador Dr. Carlos eduardo Carvalho
Dr. Alexandre Fraige
Dr. Arual Augusto Costa
Dr. Fred eliaschewitz
Dr. Geraldo J. Medalha
Dr. João Roberto de Sá
Dr. Márcio Krakauer
Dr. Roberto betti
Dr. Uriel Maldonado
Dr.Vicente Amato Neto
enf. Marcia Camargo de oliveira
Prof. Dr bernardo Leo Wachenberg
Prof. Dr Laércio Joel Franco
Prof. Claudio Cancellieri
Prof. Dr Domingos Malerbi
Prof. Dr. Paulo Henrique de Anila Morales
Prof. Dr. Sérgio A . Dib
Prof. Dr. Simão Lottenberg
Prof. Dra. Nutr. Ana Maria Pita Lottenberg
Prof. enf. Sonia Aurora  Alves Grossi
Sr. Reginaldo Ramos
Sr. Renato borges
Sr. Antonio Nasser
Sr. Paulo Roberto Quartim barbosa
Sr. Nelson Freire Napoleão
Sr. Nelson Vieira barreira
Sr. Ronaldo braga

Sra. Laurena Correia de Almeida
Sra. Anna M. Ferreira
Sra. Luciana Zilioli
Sra. Sandra Alves
Sr. eduardo Katz
Prof. Décio  dos  Santos Pinto Junior
Dr. Gilson José de oliveira
Sr. Francisco Paiva

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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Dia	Mundial	Sem	Carro
o Dia Mundial sem Carro foi comemorado em �� de setembro e contou com o 

apoio e colaboração da ANAD.
As nutricionistas Corina Padilha Magalhães e Márcia braz Heigasi, junto com as 

estagiárias de nutrição Simone Wang e erika borges da Silva, estiveram presentes 
no evento, dando orientações aos participantes.

o evento aconteceu em vários pontos da cidade de São Paulo que contou com 
o apoio do Programa Agita São Paulo.

Nutricionista Corina e Dr. Mário M. Bracco
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Visita	Fundação	
Pró-Rim

A psicóloga e assistente do projeto “educar 
para Prevenir”, Renata Meletti, veio conhecer o 
trabalho e o programa de educação continuada 
da ANAD, para indicar a instituição aos pacientes 
que sofrem de doenças renais e têm diabetes. 

este é o início de uma nova parceria.

A psicóloga Gisa acompanhou a visita e en-
tregou o nosso material educativo.

Associação	
Brasileira	de	

Alzheimer
�� de setembro, é o Dia Mundial da Doença de 

Alzheimer e a ANAD esteve presente. Levou seu 
apoio em um ato de solidariedade aos portadores 
da doença, organizado pela Associação brasileira 
de Alzheimer – AbRAZ.

A psicóloga Gisa orientou os presentes sobre 
diabetes no Salão da Igreja Nossa Senhora de 
Aparecida, em Moema.

outras ações realizadas:
- testes de glicemia;
- medição de pressão arterial; 
- orientações ao cuidador do portador da doen-
ça;
- atividades lúdicas com o portador da doença;
- distribuição de material educativo.

A presidente da AbRAZ, na ocasião, também 
lançou o livro: “Você não 
está sozinho” que conta 
a história de sua mãe, 
portadora da doença. 
Para mais informações: 
0800-55�906.Instituto	de	Biociências	da	

USP
As alunas do curso de enfermagem do Instituto 

de biociências da Universidade de São Paulo, 
Maíra Shiramizu da Silva e Michelli oliveira Vani 
Cirico vieram conhecer a ANAD, os serviços 
oferecidos, o histórico da ANAD, os profissionais 
envolvidos e suas tarefas.

o levantamento das informações será utilizado 
na elaboração de um trabalho para a Universi-
dade.

A psicóloga Gisa e a enfermeira edna colabo-
raram com informações e material educativo.

Vera Caovilla, presidente ABRAZ 
– Regional
Yone de Moura Beraldo, pedago-
ga e coordenadora de grupos de 
apoio Gisa, psicóloga ANAD
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Coral	da	ANAD
orientado pela cantora Sa-

lomé Parísio, o coral da ANAD 
se apresentou no evento “en-
contro da 3.ª Idade”, realizado 
no Páteo do Colégio, em São 
Paulo.

o público presente, pes-
soas de vários bairros de São Paulo, prestigiou 
e aplaudiu muito o coral com associados da 
ANAD.

Foi uma 
tarde mui-
to especial 
e  m u i t o 
alegre.

Grupo	
de	Crianças

Neste encon-
tro, as crianças 
ouviram a história 
“branca de Neve 
e os Sete Anões”, 
onde a psicóloga 
Gisa fez analogia 
entre os persona-
gens e as crian-
ças.

As crianças tam-
bém receberam 
ilustrações para 
colorir e a nutricio-
nista Corina parti-
cipou aplicando o 
“Jogo da Memória” 
sobre alimentos.

Todos realizaram testes de glicemia com optium 
Xceed da Abbott.

VISITA	DA	
FAPSS

As alunas Michele de 
Lima, Daniele Caroline 

Heusser e Daniela Geanette, do curso supe-
rior de graduação em Serviço Social da Fa-
culdade Paulista de Serviço Social (FAPSS), 
escolheram a ANAD para colher informa-

ções para 
o trabalho 
de caráter 
pedagógico 
que  estão 
estruturan-
d o  s o b r e 
Diabetes.

Foram recebidas pela psicóloga Gisa.

Visita	do	Centro	de	Saúde	
da	FSP-USP

A psicóloga Gisa recepcionou a psicóloga Diva 
Maria Faleiros Camargo Moreno e a assistente 
social Sueli Mariano Corrêa Setin, do Centro de 
Saúde Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Elas vieram na ANAD com a finalidade de co-
nhecer o trabalho dos nossos profissionais e o trato 
com o paciente portador de Diabetes para transmitir 
as informações e conhecimentos adquiridos para a 
equipe multiprofissional do Centro de Saúde.



3�



3�

Passeio	ao	Museu	do	Ipiranga

Clube	Pinheiros
Em setembro, a Pfizer realizou no 

Clube Pinheiros o “Dia da Saúde” e 
a ANAD esteve presente realizando 

orientações em Diabetes e oferecendo material 
educativo sob a coordenação de uma de nossas 
dentistas, a Dra. Patrícia Cassino e do farmacêutico 
Alexandre Delgado.

Ações desenvolvidas: 
 - exame de glicemia;
 - exame de colesterol;
 - teste de visão e audição;
 - avaliação postural;
 - RPG;

a voluntária e educadora 
física Waleska Vigo, que 
destacou a importância 
de praticar atividade 
física e a voluntária e 
enfermeira Kelly fez os exames de glicemia nos 
associados.

enaltecendo a cultura do nosso país, o Depar-
tamento de Psicologia da ANAD organizou uma 
excursão ao Museu do Ipiranga em São Paulo.

Um animado ônibus saiu da sede da ANAD 
com destino ao museu que é um dos Patrimônios 
Históricos de São Paulo.

o grupo presente fez aula de alongamento com 
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Campanha	no	Shopping	Metrô	Tatuapé
A psicóloga Gisa e a nutricionista Márcia representaram a ANAD na 

“5.ª Feira da Cidadania e Saúde do Hospital Maternidade Leonor Mendes 
de Barros”, realizada no Shopping Metrô Tatuapé.

Foram realizadas as seguintes ações de Saúde: testes de diabetes, colesterol e 
pressão arterial, ultra-som para gestantes, orientações para prevenção de câncer de 
pele e vacinação.

Como ações de Cidadania foram oferecidos: emissão de RG, CPF e Carteira de Trabalho, cópias e 
fotos para documentos, juizado de pequenas causas, corte de cabelo, maquiagem, recreação infantil 
e trabalhos manuais.

Palestra	Educativa	na	CTEEP

A psicóloga Gisa esteve na 
“Companhia de Transmissões 
de Energia Elétrica Paulista” 
apresentando uma palestra 
educativa aos funcionários da 

empresa. 
boa parte dos presentes têm parentes com 

diabetes e tinham grande interesse no assunto.
Se sua empresa tiver quiser oferecer este tipo 

de apoio aos funcionários, entre em contato com a 
ANAD para 
mais infor-
mações.

Grupo	de	Memorização
este grupo coordenado pelas psicólogas Gisa 

e Sílvia tem como objetivo estimular a Memória 
para obter uma melhor qualidade de vida.

o grupo encontra-se bastante motivado e no 
último encontro realizaram testes de glicemia com 
o aparelho optium Xceed da Abbott e na dinâmica, 
tiveram que memorizar o valor de sua glicemia e 
a dos colegas.
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Aluna	de	Sumaré	visita	Departamentos	da	ANAD
o DNA recebeu a visita da aluna do curso de Pedagogia da Faculdade Sumaré, 

Deuzelinda Cardoso Andrioli, que prepara seu trabalho acadêmico da Disciplina de 
“Língua Portuguesa”, desenvol-
vendo visitas técnicas para rea-

lização de entrevistas com profissionais da área 
da saúde, abordando o tema “Diabetes Mellitus e 
a importância da equipe multiprofissional para o 
tratamento”.

Nossos profissionais de saúde apresentaram 
seu trabalho e enfatizaram a importância da 
educação nutricional e motivação aos pacientes 
diabéticos.

Visita	do	Presidente	da	
ABBOTT

Tivemos a grata satisfação de receber a visita 
do presidente mundial da Abbott Diabetes Care, 
Sr.Robert Hance e em sua companhia vieram o 
vice-presidente Sr. Zahir Ladvji, o atual diretor da 
América latina, Sr. Jorge Dias, juntamente com o 
Sr. Robert bayer Ford, nosso velho amigo, além 
do “staff” da Abbott, em São Paulo.

o Sr. Presidente veio conhecer o trabalho da 
ANAD e se interar da atual situação do Diabetes 
no brasil, para poder traçar seu programa de 
ações para �008 em nosso país. 

em mais de duas horas de reunião com o nosso 
presidente Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho, todas as 
questões de interesse dos executivos da Abbott 
foram esclarecidas.

Agradecemos a Abbott e ao Robert o prestígio 
da visita e da reunião.

Jahir Ladvji, Robert Hance, Dr. Fadlo, Robert Ford e Jorge Dias.
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Oficina de Nutrição

Resultados:
Abordagem Sabor Textura Aroma

Não gostei � 3 �
Gostei muito pouco 0 0 �
Gostei pouco � 0 0
Indiferente 0 � 3
Gostei �0 �3 �0
Gostei muito 6 3 3
Gostei muitíssimo 0 0 0

Degustação do Produto: Bebida de Cranberry 
de baixa caloria, sem adição de açúcares – da 
Marca Juxx.

ANÁLISe FÍSICA e oRGANoLÉPTICA do produto, 
realizado pelas nutricionistas da Anad:
	Aparência e Textura: o produto para amos-

tragem apresentou cor uniforme e a textura 
líquida.

	Sabor: Agradável. 
	Aroma: Característico da fruta – aroma doce.

Foi realizada uma degustação informal, com 
�0 pacientes da Anad, onde pode-se perceber a 
SATISFAÇÃo DURANTe A DeGUSTAÇÃo e A 
NÃo ReJeIÇÃo Do PRoDUTo.

Todas as sextas-feiras: 
Café da manhã – das 8h as 9h 

Palestra sobre alimentação – das 9h às 10h
      
o café da manhã da Anad tem o objetivo de orientar 

as pessoas para escolhas mais saudáveis e conscienti-
zar os associados sobre a importância de uma alimenta-
ção equilibrada para o controle do diabetes. De maneira 
descontraída, oferece três modelos diferentes para 
café da manhã, onde o associado escolhe  conforme 
sua preferência, após a explicação da importância dos 
alimentos que foram utilizados em sua composição.

Palestras realizadas em Outubro, Novembro e 
Dezembro: 

 “Alimentos Desnatados”
 “Como Agir em Situações especiais”

CoNCLUSÃo: o resultado da degustação foi 
satisfatório.

Café	da	Manhã
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Oficina de Nutrição
Todas as quartas-feiras: Palestras sobre Nutrição e Diabetes – das 15h 

às 16h
O objetivo da Oficina de Nutrição é de conscientizar os associados sobre a im-

portância de uma alimentação saudável, dos medicamentos e prática de atividade 
física para o controle da glicemia, além de esclarecer dúvidas dos associados. 

Palestras apresentadas no mês de Outubro:
Alimentação do Diabético em Situações especiais.
Rotulagem de Alimentos Diet e Light.
Carboidratos.
Importância da Fibra na Alimentação do Diabético.
em todas as atividades educativas na ANAD ocorre avaliação pré e pós para que possamos medir o grau de aprovei-

tamento dos nossos encontros.
Veja a diferença entre o antes e o depois nos gráficos:

•
•
•
•

Palestras	na	ANAD

Todos os sábados a ANAD trás para os 
portadores de Diabetes e para as pessoas 
interessadas em aprender mais sobre a do-
ença, palestras educativas em sua sede.

A partir das �0 horas da manhã os mais 
renomados profissionais estão aqui na 
ANAD. e cada sábado, apresentamos um 
tema diferente.

Veja a agenda nesta edição da revista 
ou informe-se no bazar da ANAD e 
faça hoje mesmo a sua inscrição. em 
todas as palestras há sorteio de um 
glicosímetro optium Xceed da Abbott entre 
os presentes.

Dr. João Sérgio Almeida Neto Dr. João Afif Abdo

Dr. Domingos Malerbi Dra. Eneide Pompiani de Moura

Depois da ação educativa:Antes da ação educativa:
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Dra. Eneide Pompiani de Moura

Reunião	Agita	Mundo	e	
XXX	Simpósio	Internacional	

de	Ciências	do	Esporte

Com a presença das maiores autoridades na 
área da atividade física, foi realizado mais um 
“Simpósio Internacional de Ciências do Esporte”.

Sob a presidência do Prof. Dr. Victor Matsudo 
foram discutidos inúmeros assuntos dentro da 
temática “Melhores evidências na Construção de 
uma Agenda Global na Promoção da Atividade 
Física”.

Comunicado Pfizer
•	 Ao todo, há �� 

milhões de por-
tadores de dia-
betes no País. 
No brasil, exubera foi lançado em maio deste 
ano. Aproximadamente � mil pacientes se tra-
tam com a insulina inalável. 

•	 As autoridades já foram informadas sobre a 
decisão.

•	 A Pfizer está comprometida em desenvolver 
novas alternativas terapêuticas para o trata-
mento do diabetes, já que a doença continua 
sendo uma necessidade médica não atendida. 
Atualmente, a empresa possui medicamentos 
orais para diabetes em pesquisa e desenvol-
vimento.

•	 A Pfizer é a empresa farmacêutica que mais 
investe em pesquisa. em �006, aproximada-
mente US$ 7,6 bilhões foram investidos em 
Pesquisa & Desenvolvimento para diversas 
classes terapêuticas.

•	 Quaisquer dúvidas dos pacientes podem 
ser esclarecidas por meio do Serviço de 
Atendimento Fale Pfizer, pelo telefone 0800 
�67575.

A Pfizer decidiu em nível mundial devolver os 
direitos de comercialização de exubera® para a 
Nektar, empresa que licenciou o produto para a 
Pfizer. A Pfizer esclarece:

•	 A decisão não se deve a qualquer problema 
relacionado a eficácia e segurança do produto, 
que foram amplamente comprovadas por estu-
dos clínicos realizados com o medicamento.

•	 Dessa forma, a Pfizer ressalta que o paciente 
não deve descontinuar o tratamento com exu-
bera antes de procurar seu médico.

•	 A Pfizer trabalhará junto aos médicos na tran-
sição do tratamento dos pacientes que utilizam 
exubera para outras opções terapêuticas, bem 
como na cessação de prescrição do medica-
mento.

•	 exubera continuará disponível no mercado 
durante os próximos meses, até que os pacien-
tes, orientados pelos seus médicos, façam a 
transição para outro medicamento.

•	 essa decisão se deve ao fato de o produto 
não ter atingido as expectativas da companhia, 
uma vez que não teve a aceitação esperada 
do mercado.
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3.º	Joint	EASD/
ADA/IDF

Sob a presidência da Dra. Her-
melinda Pedrosa, ocorreu a 3.ª 

edição desse curso, em brasília. 
Médicos e profissionais de saúde que trabalham 

com educação em Diabetes estiveram presentes 
para assistir palestras de renomados profissionais 
internacionais e participar das oficinas.

Nosso presidente Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho e 
nossa diretora Professora Lílian Fanny de Castilho 
foram convidados como delegados.

entre muitos palestrantes destacamos a pre-
sença do Prof. Dr. Juan José Gagliardino da Ar-
gentina no Workshop “Patient education – New 
Approaches”

Logo via Brasil

Congresso	
Brasileiro	de	

Diabetes	da	SBD

em outubro ocorreu mais 
uma edição do Congresso 
da Sociedade brasileira de 
Diabetes. Desta vez foi na 
cidade de Campinas, São 
Paulo sob a presidência do 
Prof. Dr. bruno Gelonese, 
na gestão como  presidente 
da Sociedade brasileira de 
Diabetes, do Prof. Dr. Marcos 
Tambascia.

Ótima qualidade científica, 
convidados dos mais catego-
rizados e uma agradável pro-
gramação social, garantiram 
o sucesso do evento.

Nosso presidente Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho foi um dos 
convidados para as mesas científicas e a ANAD esteve 
representada no Vila brasil e também na apresentação de 
trabalho de nossa médica Dra. Vivian Fanny Delgado.

3º Joint EASD/ADA/IDF

Dr. D. Braner da Argentina 
e pacientes com pé 
diabético

Dr. Fadlo, Dra. Hermelinda e 
Dr. Eberhart Standl

Dra. Geísa Macedo e Dr. R.G. 
Frykberg (EUA) em oficina do pé 
diabético

Simpósio coordenado por Dr. Fadlo tendo 
como palestrante Prof. Dr. Leão Zagury
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Foi inaugurada em 5 de de-
zembro de �969 e reconhecida 
em �8 de dezembro de �975. 

É a �.ª Fundação do AbC, 
entidade civil, sem fins lucra-
tivos, composta pelos muni-

cípios de Santo André, São 
bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

o incentivo à pesquisa se tornou prioridade para 
a FMAbC e em �8 de outubro de �005 inaugurou o 
CePeS – centro de estudo, Pesquisa, Prevenção 
e Tratamento em Saúde do AbC.

o local pioneiro na América Latina reúne pes-
quisas das mais diversas especialidades e setores 
da Instituição e serve como pólo para captação de 
novos parceiros e investidores.

o objetivo maior do projeto é assumir papel de 
centro para apoio à pesquisa, diagnóstico e trata-
mento que de forma abrangente se volte para a 
prevenção e o combate à diversas doenças e com 
isto favorecer a produção científica.

Nosso presidente, Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho 
é Prof. Titular da disciplina de endocrinologia na 
FMAbC.

Parabéns ao diretor Prof. Dr. Luís Henrique 
Paschoal pelas atualizações e conquistas da Fa-
culdade.

9º	Congresso	Brasileiro	
de	Clínica	Médica

A Sociedade brasileira de Clínica Médica 
realizou seu 9.º Congresso em outubro na 
cidade de Curitiba sob a presidência Doutor 
Antônio Carlos Lopes.

Nosso presidente Professor Doutor Fadlo 
Fraige Filho foi convidado a proferir a palestra: 
“Diabetes, o tamanho do problema”, abordando 
a importância epidemiológica e o impacto na 
saúde pública.

Faculdade	de	Medicina	do	ABC
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XIII	Congresso	da	Associação	LatinoAmericana	de	
Diabetes

VII	Congresso	Cubano	de	Diabetes
ocorreu na cidade de Havana – Cuba entre �� 

e �6 de novembro sob a presidência do Dr. Antonio 
Marques Guillén e Dr. oscar Dias Dias.

Muitos médicos brasileiros estiveram presentes 
e destacamos a participação de nosso presidente 
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho que apresentou a pa-
lestra “Projeto FENAD/WDF de Treinamento de 
Capacitadores em Diabetes na Rede SUS”. este 
que é um dos mais importantes projetos em reali-
zação na América Latina.

Dr. Fadlo também levou sua contribuição para 
o “Consenso de Pré-Diabetes” da ALAD, que será 
finalizado em 2008, convidado que foi pelo Dr. Juan 
Rosas que é o presidente eleito da ALAD.

A representação exercida pelo Presidente 
FeNAD/ANAD teve importante destaque no 
Simpósio em que participou.

Prof.ª Lílian Fanny de Castilho, prof. Dr. Fadlo Fraige Filho, Prof. 
Dr. Juan Rosas, Dra. Rosa Sampaio e Dr. Manolo Vera

Dr. Oscar Dias, Dr. Leif Fenger Jensen (WDF), Prof. Dr. Fadlo, 
prof. Dr. Pierre Lefrevre, Dr. Ib. Bygbjerg (WDF) e Dra. Elizabete 
Duarte

Dr. Fadlo na sua Apresentação
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O	Brasil	também	
se	vestiu	de	azul	no	Dia	Mundial	

do	Diabetes
Tendo em vista a iniciativa da IDF de iluminar os monumentos de 

azul em todo o mundo, recebemos a incubência do Dr. Martin Silink de 
conseguir iluminar monumentos no brasil.

Por meio da ação do Dr. Caiafas, presidente da ACD, filiada a 
FeNAD, conseguimos iluminar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. 
A Secretaria Municipal de Saúde cuidou da iluminação do MASP e da 
Torre do edifício Altino Arantes, a Secretaria estadual de Saúde iluminou 
o Centro Rebouças, entre outros.

A ANAD esteve iluminada em azul a partir do dia �4 de novembro 
e ficará até o natal.

Sede da ANAD

Vão do MASP - SP

Cristo Redentor - RJSede do Laboratório Servier - RJ

o laboratório eli Lilly do brasil em parceria com a ANAD fez uma bandeira de 3 x 7 metros 
com o círculo azul, que representa a “União pelo Diabetes” e os jogadores do time de futebol 
do Palmeiras a levaram para o campo, na noite de �4 de novembro, antes do jogo.

Esta foi uma magnífica iniciativa, já que no estádio estavam 25 torcedores que viram 
a nossa causa e as inúmeras emissoras de TV que televisionaram a ação, transmitiram 

nossa mensagem para um número incalculável de telespectadores.

A FeNAD solicitou a todas as Se-
cretarias de Saúde do país que ilumi-

nassem edifícios em suas cidades 
e agradece a todos pelo esforço 

tanto das tentativas, quanto das 
realizações.

Centro Geodésico - M
T
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INFORMAÇÃO	IMPORTANTE
Na edição nº 5 do ANAD Informa, todos puderam verificar notícias e a história em 

quadrinhos sobre a Insulina Inalável.
Um dia depois do A.I. ir para o correio, a empresa Pfizer comunicou que não venderia 

mais a insulina.
os pacientes em uso dessa insulina tiveram o produto garantido durante 3 meses e 

nesse tempo falaram com seus médicos para trocar o medicamento.
É lamentável, porém novos tipos de insulina inalável estão em fase final de pesquisa 

e talvez em �008 surjam novidades sobre esse tipo de produto.

B.D.	no	Dia	
Mundial	do	
Diabetes

A b.D. também organizou 
ações pelo DMD em sua 
sede em São Paulo, com as 
seguintes ações:

 - Caminhada = �46 passos, 
sendo um para cada milhão de 
pessoas com Diabetes Mellitus.

 - Círculo = os participantes da caminhada se juntaram 
em um círculo que representou o símbolo do DMD e ao 
fechar o círculo foram soltos �46 balões azuis.

- e mais: testes de glicemia, lanche, exposição de fotos, 
capoeira, circuito “brinque conosco e não com sua vida”, 
orientação nutricional e a apresentação do Coral da ANAD 
que esteve prestigiando o evento b.D. 

Parabéns a B.D. pela linda comemoração.

Campanha	de	Diabetes	da	ABBOTT
A AbboTT realizou na �.ª Semana de Novem-

bro a sua Campanha de Diabetes.
o evento ocorreu no vão do MASP na Avenida 

Paulista, em São Paulo e realizou �000 testes.
Também houve aferição de pressão arterial e 

orientação.
A  ANAD foi convidada para oferecer orientação 

aos detectados e os já diabéticos.
estiveram presentes Prof. Dr. Fadlo Fraige 

nosso presidente, a Prof.ª Lílian Fanny de Castilho 
e a Piscóloga Gisa.

Na ocasião, Dr. Fadlo deu uma entrevista sobre 
diabetes.
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Projeto	FENAD/WDF	–	Fórum	de	Capacitadores	em	
Diabetes	na	Rede	SUS

Dr. Fadlo apresentou os resultados obtidos até agora, durante o Congresso da ALAD que ocorreu 
em Cuba.

O presidente da WDF Dr. Prof. Anil Kapur apreciou o andamento das ações e reafirma seu apoio 
para os trabalhos durante os próximos 3 anos.

Fotos

Não sei o que fazer aqui.

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. 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.

Convênios da Anad
Para melhor atender nossos associados continuamos conveniados com especialistas
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Programa de Atividades para 2007

MESES Vivência
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Oficinas de nutrição

C
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Novembro 08 Vivência da Saúde 
bucal

09
�3
30

�9

07
�4

��

Gorduras nos Alimentos.
Hiperglicemia e Hipoglicemia: Como evitar 
através da alimentação adequada.
Pirâmide dos Alimentos.

�3

Dezembro �3 Vivência de Natal
07
�4
��

�0 - - ��

Janeiro - - - -

09
�6
�3
30

Alimentação e Diabetes
Carboidratos e Diabetes
Diet e Light
Fibras e Diabetes

Oficinas de Nutrição
Todas as quartas feiras das 15h às 16h com palestras de nutrição

Associado Diet

Inscreva-se para apresen-

tar sua receita. Você será 

a “estrela” do dia e todos 

poderão conhecer uma 

nova delícia.

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

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

Estagiárias: 
Camila Maria de Souza
Patrícia Mariana Cocuzza
Valéria Sandrini begotti
Viviane Watanabe Martins 
Camila S. Mota
erika borges Silva
Natália C. Rocha
bianca Rolo Carvalho
Daniela Santo baciga



















O Departamento de Nutrição 
da ANAD é formado pelos 

profissionais:
Controlando	o	Diabetes...

D I C A S

DICAS DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO DA ANAD – D.N.A.

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

fibras ajudam no controle da glicemia;
3.  Coma devagar, mastigando bem os alimentos;
4.  Não utilize açúcar, mel, melaço, dextrose, sacarose, glicose;
5.  observe os rótulos dos alimentos para ver se contém açúcar/

sacarose;
6.  Utilize com restrição alimentos como arroz, ba-

tata, mandioca, macarrão e pães. 

Prefira produtos com o selo de qualidade e 
confiança da Anad.

Café da Manhã ANAD 
Todas as sextas feiras às 8hs

Inscreva-se na secretaria
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Ingredientes
� xíc. (chá) de amendoim torrado
� ½ xíc. (chá) de farinha de milho biju
� xíc. (chá) de Stevita culinária
5 a 6 cols. (sopa) de leite desnatado
� pitada de sal

Modo de Preparo
Tire a pele do amendoim, misture com 
os demais ingredientes, menos o leite. 
Bata tudo no liquidificador até ficar bem 
fino. Em uma tigela, coloque a mistura 
seca e acrescente o leite, mexendo bem. 
Modele em forminhas de empadinhas 
pequenas, fazendo as paçocas uma a 
uma. 

•
•
•
•
•

•

PAÇOCA DIET

Associada: 
Sophia Maduar Collalto

Tempo de preparo: 40 mins
Rendimento: 35 porções 
(�6g cada)

•
•

Quantidade por porção:
Carboidratos: 6,�g 
Proteínas: �g  
Lipídios: 3,6g
Calorias: 65,� kcal/porção

•
•
•
•
•

NOTA
9,5
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ATIVIDADES:

 exames  Palestras  Atividade 
Física  oficina de Nutrição  Musicais

COLABORADORES:

☺beba brasil ☺ Claris (Nouvelle) 

☺Probiótica ☺Café Pelé ☺Lowçúcar  

☺Valda ☺ Stevitta ☺São Lourenço 

☺Homeopast  ☺Phytos essence

PALESTRANTES:

Podóloga Maria das Graças Pereira dos Santos
Nutricionista: equipe de Nutrição 
educadora Física: Denise Alonso

•
•
•

Patrocínio:

Ingredientes:
6 colheres (sopa) de óleo 
� colheres (sopa)  de tempero pronto 
com louro
8 xícaras (chá) arroz integral
�0 xícaras (chá) de água
� talos de salsão picado
� e ½ kg (9 unid.) de cenoura ralada
� sachê de tempero para legumes 
(Sazon®)

•
•

•
•
•
•
•

Modo de Preparo:
esquente 4 colheres do óleo e adicione o tempero 
pronto. Acrescente o arroz, refogue por 5 minutos 
e coloque a água. Deixe em fogo médio até o co-
zimento.
em outra panela, esquente as � colheres de óleo 
restantes; acrescente o salsão, a cenoura e o 
sache de tempero para legumes. Cozinhe até ficar 
macio e junte ao arroz cozido.

•

•

Arroz Mestre Cuca

Tabela Nutricional
Porção: 1 fatia (100g)

Receita mais apreciada pelos associados na Vivência dcronograma
8:00 - 9:00:  .....Coleta de exames
9:00 - 9:45:  .....Desjejum
9:45 - �0:45:  ...Palestra da Podóloga 

da Instituição
�0:45 - ��:30:  ..Colação
��:30 - ��:30:  ..Atividade com música 

com a educadora Fí-
sica

��:30 - �3:30:  .Almoço
�3:30 - �4:00:  .Palestra das estagiá-

rias de Nutrição
�4:00 - �5:00:  .Coleta de exames 

pós-prandial
�5:00 - �5:30:  .Lanche da tarde
�5:30 - �6:00:  .encerramento
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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

www.anad.org.br

Venha surfar no site 
da ANAD

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

dúvidas com nossos profissionais.

e-mail: anad@anad.org.br

Nossos parabéns a esses valorosos 
profissionais da saúde!

�7/�� Sr. Nelson Freire Na-
poleão 

�9/�� Prof. enf. Sonia Aurora 
Alves Grossi 

30/�� Prof. Dr. Laércio Joel 
Franco 

3/�� Sra. Laurena Correia de 
Almeida 

�7/�� Jorn. Zélia Xedich Prado

FUNCIONÁRIOS

DATAS	COMEMORATIVAS
Novembro 
05 .........Dia da Ciência e Cultura 
08 .........Dia do Aposentado
�4 .........Dia Mundial e Nacional do Diabético 
�0 .........Dia do biomédico 
�� .........Dia da Homeopatia  
�3 .........Dia Internacional do Livro 
�5 .........Dia Nacional do Doador de Sangue
�7  Dia Internacional e Nacional de Combate e Luta Contra o 

Câncer 

Dezembro
0� .........Dia Internacional da Luta contra a AIDS
0� .........Dia Pan-americano da Saúde 
04 .........Dia do Podólogo 
03..........Dia Internacional do Portador de Deficiência
08 .........Dia da Família 
09 .........Dia do Fonoaudiólogo
�3 .........Dia do Cego 
�� .........Dia do Atleta

�/�� ...beatriz Junqueira 
�/�� ...Nutr. Loren Flávia Laert
�5/�� .elaine Pecchia 
��/�� .enf. e Pód. Maria das 

Graças Pereira dos Santos 
�5/�� .Lucy Godinho 
�8/�� .Nut. Márcia braz Heigasi
8/��...Dra. Arieth belíssimo
��/�� Yolanda Maria Rossi 
��/�� Prof. Dr. Paulo Henrique 

Morales

DIRETORIA
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Patrocínio:

Ingredientes: 
500g de trigo 
500g de ricota 
4 colher de sopa de azeite 
� maço de hortelã 
4 cenouras raladas cru 
4 tomates picados em rodelas finas 
3 colher de orégano (sopa ) 
� colheres de sal marinho 
6 dentes de alho amassados 
� colheres de sopa de margarina. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATIVIDADES:

 exames  
Palestras  Oficinas de 

Nutrição

PALESTRANTES:
Fonoaudióloga: Maria das Graças de 
Paiva Siracusa
Dentista: Dr. Alexandre Fraige

cronograma

Modo de Preparo:
�. Deixe o trigo de molho por 4 horas trocando a 

água a cada 30 minutos, esfarinhe a ricota com 
as mão e amasse bem o trigo e ricota.  

�. Junte sal, alho e hortelã picadinha e amasse bem 
divida a porção em � iguais.  

3. Unte a assadeira média com a �/� margarina e 
abra a �/� massa recheie com a cenoura ralada 
crua e as rodelas de tomate ponha o orégano e o 
azeite.  

4. Tampe com o restante ( �/� ) massa e passe o 
restante da margarina por cima.  

5. Leve ao forno por 30 minutos, se passar do ponto 
fica seco.

Receita mais apreciada pelos associados na Vivência da 
Saúde bucal

Kibe vegetariano
8:00 às 9:00: Coleta de exame
9:00 às 9:30: Desjejum;
9:30 às �0:30: Palestra Fono-

audióloga: Maria 
das Graças de Paiva 
Siracusa;

�0:30 às ��:00: bingo;
��:00 às ��:30: Colação;
��:30 às �3:00: Palestra e dinâmi-

ca da Nutrição;
�3:00 às �4:00: Almoço;
�4:00 às �5:00: Palestra do 

dentista: Dr. Alexan-
dra Fraige;

�5:00 às �5:30: Coleta de exam-
es pós-prandial;

�5:30 às �5:00: Lanche da tarde 
e encerramento.

COLABORADORES:

☺beba brasil ☺ Claris (Nouvelle) 

☺Probiótica ☺Café Pelé ☺Lowçúcar  

☺Valda ☺ Stevitta ☺São Lourenço 

☺Homeopast  ☺Phytos essence
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A ANbeD (Associação Nacional brasileira de educadores em Diabetes) já é uma realidade: já tem 
existência como pessoa jurídica, documentos e registro próprio.

e já começa como pioneira, pois lança o “1.º Curso de Pós Graduação Lato Sensu para formação 
de Educadores em Diabetes”

LoCAL: Universidade paulista – UNIP – Campus Paraíso
eNDeReÇo: Rua Vergueiro, nº �.��� – Vila Mariana
INÍCIo DAS AULAS: �� de fevereiro de �008
INSCRIÇÕeS e MATRÍCULAS: on line na UNIP (www.unip.br)
Curso de um ano com 360 horas, 6 módulos de 60 horas cada.
Aprovado pelo MeC.
Para profissionais de saúde com nível universitário.
Aulas às terças e quintas das �8h50 às �3 hrs
300 horas de aula presencial
60 horas de aula a distância (via web)
Diploma de especialista após o término do curso e apresentação da monografia.
Coordenador geral Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente da ANbeD Professora Lílian Fanny de Castilho

Informações sobre a ANbeD e sobre o curso na ANAD pelo telefone: (��) 557�-6559, pelo e-mail: 
anbed@anad.org.br e no site: www.anad.org.br. 

Dentro de alguns meses informaremos sobre o curso à distância para que os profissionais de saúde 
de todo o brasil possam conseguir seu título de educador em diabetes.

Aguardem novidades: 

 - e-mail próprio;
 - site próprio;
 - nova seção na revista Diabetes Clínica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANBED	lança	“1.º	Curso	de	Pós	Graduação	
Lato	Sensu	para	formação	de	Educadores	

em	Diabetes”
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Anad Informa Entrevista
em entrevista para o Jornal ANAD Informa, a Coordenadora Nacional do Programa de Diabetes e 

Hipertensão do Ministério da Saúde, Dra. Rosa Maria Sampaio V. de Carvalho fala sobre a regulamen-
tação da Lei Federal nº ��.347/06, por meio da Portaria nº  �583/07, que segue abaixo:

PORTARIA Nº 2.583, DE 10 
DE OUTUBRO DE 2007 

Define elenco de medicamen-
tos e insumos disponibilizados 

pelo Sistema Único de Saúde, 
nos termos da Lei nº ��.347, de 

�006, aos usuários portadores 
de Diabetes Mellitus 

o MINISTRo De eSTADo DA 
SAÚDe, no uso de suas atribuições 

legais, e Considerando a Lei nº ��.347 de �7 
de setembro de �006, que dispõe sobre o 
fornecimento de medicamentos e materiais 
necessários à sua aplicação e monitora-
mento da glicemia capilar, em especial o 
citado no § �º do artigo �º; 

Considerando a Portaria nº �.475/GM, de �3 
de outubro de �006, que aprova a Relação 
Nacional de Medicamentos essenciais 
ReNAMe �006; 

Considerando a Portaria nº �04/GM, de 
�9 de janeiro de �007, que regulamenta o 
financiamento e a transferência dos recur-
sos federais para as ações e os serviços 
de saúde, na forma de blocos de financia-
mento, com o respectivo monitoramento 
e controle; 

Considerando a responsabilidade da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios na implementação e financiamento 
dos programas e ações do Sistema Único 
de Saúde; e Considerando a pactuação da 
Comissão Intergestores Tripartite, 
de �7 de setembro de �007, resolve: 

Art. 1º Definir o elenco de medicamentos e 
insumos que devem ser disponibilizados na 
rede do Sistema Único de Saúde, destina-
dos ao monitoramento da glicemia capilar 
dos portadores de diabetes mellitus, nos 
termos da Lei Federal nº ��.347, de �006. 

I - MeDICAMeNToS: 
a) glibenclamida 5 mg comprimido; 
b) cloridrato de metformina 500 mg e 850 
mg comprimido; 
c) glicazida 80 mg comprimido; 
d) insulina humana NPH - suspensão inje-
tável �00 UI/mL; e 
e) insulina humana regular -suspensão 
injetável �00 UI/mL. 

II - INSUMoS: 
a) seringas com agulha acoplada para 
aplicação de insulina; 
b) tiras reagentes de medida de glicemia 
capilar; e 
c) lancetas para punção digital. 

Art. �º os insumos do inciso II do artigo �º 
devem ser disponibilizados aos usuários 
do SUS, portadores de diabetes mellitus 
insulino-dependentes e que estejam cadas-
trados no cartão SUS e/ou no Programa de 
Hipertensão e Diabetes - Hiperdia. 

§ �º As tiras reagentes de medida de gli-
cemia capilar serão fornecidas mediante 
a disponibilidade de aparelhos medidores 
(glicosímetros). 
§ �º A prescrição para o automonitoramento 
será feita a critério da equipe de Saúde res-
ponsável pelo acompanhamento do usuário 
portador de diabetes mellitus, observadas 
as normas estabelecidas no Anexo a esta 
Portaria. 
§ 3º o fornecimento de seringas e agulhas 

para administração de insulina deve seguir 
o protocolo estabelecido para o manejo 
e tratamento do diabetes mellitus contido 
no nº �6 da série “Cadernos da Atenção 
básica - Ministério da Saúde, disponível 
em versões impressa e eletrônica no 
endereço http://dtr�004.saude.gov.br/dab/
documentos/cadernos_ab/documentos/
abcad�6.pd f 

Art. 3º os usuários portadores de diabetes 
mellitus insulinodependentes devem estar 
inscritos nos Programas de educação para 
Diabéticos, promovidos pelas unidades 
de saúde do SUS, executados conforme 
descrito: 
I -a participação de portadores de diabetes 
mellitus pressupõe vínculo com a unidade 
de saúde do SUS responsável pela oferta 
do Programa de educação, que deve estar 
inserido no processo terapêutico individual e 
coletivo, incluindo acompanhamento clínico 
e seguimento terapêutico, formalizados por 
meio dos devidos registros em prontuário; 
II - as ações programáticas abordarão 
componentes do cuidado clínico, incluindo 
a promoção da saúde, o gerenciamento do 
cuidado e as atualizações técnicas relativas 
a diabetes mellitus; 
III - as ações devem ter como objetivos 
o desenvolvimento da autonomia para o 
autocuidado, a construção de habilidades 
e o desenvolvimento de atitudes que 
conduzam à contínua melhoria do controle 
sobre a doença, objetivando o progressivo 
aumento da qualidade de vida e a redução 
das complicações do diabetes mellitus. 

Art. 4º A aquisição, a distribuição, a dispen-
sação e o financiamento dos medicamentos 
e insumos de que trata esta Portaria são 
de responsabilidade da União, dos esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, 
conforme pactuação Tripartite e as normas 
do Componente básico da Assistência 
Farmacêutica. 

Art. 5º esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 

ANEXO 
�. INTRoDUÇÃo 
o diabetes mellitus é uma doença crônica, 
caracterizada pelo comprometimento do 
metabolismo da glicose, cujo controle glicê-
mico inadequado resulta no aparecimento 
das graves complicações que reduzem a 
expectativa de vida e comprometem a quali-
dade de vida do portador desta doença. 

As intervenções terapêuticas do diabetes 
visam ao rigoroso controle da glicemia e 
de outras condições clínicas no sentido de 
prevenir ou retardar a progressão da doença 
para as complicações crônicas micro e ma-
crovasculares, assim como evitar complica-
ções agudas, em especial a cetoacidose e o 
estado hiperglicêmico hiperosmolar. essas 
intervenções objetivam minimizar os efeitos 
adversos do tratamento, garantir adesão do 
paciente às medidas terapêuticas e garantir 
o bem estar do paciente e de sua família. 

Um programa de cuidado integral ao dia-
betes mellitus deve ter como prioridades 
estratégicas: a prevenção primária da do-
ença com ações sobre os fatores de risco, 
a detecção precoce, o tratamento adequado 
que permita modificar a evolução da doen-
ça, previna as complicações e melhore a 
qualidade de vida dos portadores. 

essas estratégias devem ser coordenadas 
e integradas, levando em conta tanto ações 
de base populacional como aquelas sobre 
os grupos de risco e as de características 
individuais; devem ser custo-efetivas e fun-
damentadas em evidências científicas. 
A organização do cuidado integral deve 
estar centrada na pessoa que vive com 
diabetes, em sua família e incluir a comu-
nidade; deve ser planejada levando em 
conta os diversos aspectos do cuidado, as 
circunstâncias e os recursos locais. 

A abordagem terapêutica deve ser mul-
tiprofissional, incluindo a assistência far-
macêutica, o monitoramento da glicemia e 
outros parâmetros clínicos, planejamento 
da atividade física e orientação dietética. 
A participação do paciente e seu envol-
vimento constante e harmonioso com a 
equipe de saúde é fundamental para que 
as recomendações sejam seguidas e o 
tratamento, efetivo. 

As duas abordagens fundamentais para 
avaliar o controle glicêmico são: a medida 
da Hemoglobina Glicada (A�c) e o automo-
nitoramento da glicemia capilar (AMGC); 
ambas fornecem informações fundamentais 
e complementares para um tratamento 
adequado. 

�. AUToMoNIToRAMeNTo DA GLICeMIA 
CAPILAR 
o automonitoramento do nível de glicose do 
sangue por intermédio da medida da glice-
mia capilar é considerado uma ferramenta 
importante para seu controle, sendo parte 
integrante do autocuidado das pessoas com 
diabetes mellitus insulino-dependentes, aí 
compreendidos os portadores de diabetes 
mellitus tipo � (DM�), diabetes mellitus 
tipo � (DM�) que usam insulina e diabetes 
gestacional (DG). 

�.�. Critérios para inclusão dos pacientes: 

-o automonitoramento da glicemia capilar 
não deve ser considerado como uma inter-
venção isolada; 
-sua necessidade e finalidade devem ser 
avaliadas pela equipe de saúde de acordo 
com o plano terapêutico global, que inclui 
intervenções de mudança de estilo de vida 
e medicamentos; 
-deve estar integrado ao processo terapêu-
tico e, sobretudo, ao desenvolvimento da 
autonomia do portador para o autocuidado 
por intermédio da educação em Saúde; 
-a indicação deve ser reavaliada e regulada 
a depender dos diversos estágios da evo-
lução da doença, acordado com o paciente 
que deve ser capacitado a interpretar os 
resultados do AMGC e fazer as mudanças 
apropriadas nas dosagens da insulina; 
- o AMGC deve ser oferecido de forma 
continuada para os pacientes selecionados 
de acordo com circunstâncias pessoais 
e quadro clínico e esses devem receber 
suporte continuado da equipe para garantir 
a eficácia do processo; a instrução inicial e 
a reinstrução periódica a respeito da moni-
torização da glicemia; 
- o uso de medidores (glicosímetros) e de 
tiras reagentes deve ser individualizado e 
atender às necessidades do paciente; e 
-a amostra do sangue deve ser colhida na 
ponta dos dedos da mão, acessado com pi-
cada de lancetas, daí ser também chamada 
de glicemia em “ponta do dedo”. 

�.�. Indicações do automonitoramento 

o AMGC deve ser incentivado nos pa-
cientes que usam insulina associado às 
estratégias de educação em Saúde que 
visem aumentar a autonomia do portador 
para o autocuidado e essas ações devem 
ser incorporadas na rotina das unidades 
de saúde. 
Não existem evidências científicas suficien-
tes que o automonitoramento rotineiro da 
glicemia capilar nos pacientes diabéticos 
tipo � em terapia com hipoglicemiantes orais 
seja custo - efetivo para o melhor controle da 
glicemia. Nesses casos, a glicemia capilar 
pode ser realizada na própria unidade de 
saúde por ocasião das visitas regulares de 
avaliação definidas pela equipe conforme 
protocolo instituído. 

A freqüência do AMGC deve ser deter-
minada individualmente, dependente da 
situação clínica, do plano terapêutico, do 
esquema de utilização da insulina, do grau 
de informação e compromisso do paciente 
para o autocuidado e da sua capacidade 
de modificar sua medicação a partir das 
informações obtidas. 

A freqüência diária recomendada em média 
deve ser três a quatro vezes ao dia. 
os portadores de diabetes tipo � e os que 
usam múltiplas injeções diárias de insulina 
podem fazer a glicemia de “ponta de dedo” 3 
a 4 vezes ao dia e em horários de ocorrência 
de maior descontrole glicêmico permitindo 
ajustes individualizados da insulina; essas 
medidas incluem uma antes (pré-prandial ) 
e � horas após as refeições (pós-prandial) e 
ao deitar. o teste à noite é importante para a 
prevenção de hipoglicemias noturnas. 

Para os que usam insulina e agentes hipo-
glicemiantes orais e praticam exercício, o 
AMGC antes, durante e, especialmente, 
horas após o exercício pode contribuir para 
estabelecer o nível de resposta à atividade 
física. essa informação pode ser usada para 
fazer ajustes nas doses e/ou na ingestão de 
carboidratos e evitar alterações glicêmicas 
significativas, sobretudo a hipoglicemia. 
�.3. Avaliação e controle 
A reavaliação das habilidades para o 
autocuidado, para o uso adequado das 
informações colhidas com o teste e da 
exatidão e precisão dos resultados ofereci-
dos pelos glicosímetros devem ser feitas 
pelo menos anualmente ou quando houver 
discordância entre o controle glicêmico 
e/ou quadro clínico e as leituras obtidas. 
Para isso, os resultados do teste com o 
glicosímetro devem ser comparados com os 
da glicemia em jejum de laboratório medido 
simultaneamente. 

o paciente deve fazer o registro dos resul-
tados das glicemias capilares na freqüência 
estabelecida pela equipe e este deve estar 
disponível quando dos retornos agendados 
e registrados nos prontuários. 

outro fator a ser reavaliado é a freqüência 
e a constância da realização da glicemia 
capilar em “ponta do dedo”; essas são influ-
enciadas pelo desconforto causado pelo alto 
número de terminações nervosas presentes 
neste local o que pode afetar a adesão do 
paciente. Alguns trabalhos recentes apre-
sentam sítios alternativos para glicemia 
capilar, porém são pouco utilizados.
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Anad Informa Entrevista
Jornal ANAD Informa: Quem serão os contem-

plados com os insumos?
Resposta Dra. Rosa: os contemplados serão 

os portadores de Diabetes Mellitus tipo �, as ges-
tantes e os portadores de Diabetes Mellitus tipo � 
que já usam insulina.

A.I.: E os DMT2 que não usam insulina, não 
receberão tiras reagentes? 

R.: Somente aqueles que apresentarem receita 
médica recomendando a automonitorização. Caso 

contrário, eles terão direito aos testes necessários nas 
unidades de saúde.

A.I.: Como serão os programas de educação para 
diabéticos? 

R.: o Ministério da Saúde é o gestor federal que cuida 
das macro-políticas e definirá diretrizes nacionais para or-
ganizar diversas ações de educação e saúde já existentes 
nas unidades básicas.

o que precisamos é dar uma organização a esses pro-
gramas através de protocolos mínimos, estratégicos, peda-
gógicos, formação de grupos e, sobretudo monitoramento e 
avaliação de qualidade.

A execução das ações é dos municípios, mas essas 
diretrizes nortearão e melhorarão a qualidade das ações já 
existentes.

A.I.: A partir de que data os pacientes poderão retirar 
seus insumos?

R.: Teoricamente desde já, uma vez que a Lei já está em 
vigor, mas os estados e Municípios estão se organizando 
para transformar o que exige a Lei na prática cotidiana. esta 
portaria regulamenta a teoria na pratica.

É importante dizer que esta Portaria foi discutida e pontu-
ada com os 3 gestores: Federal, estadual e Municipal.

A.I.: Bombas de infusão contínua e análogos de in-
sulina estão incluídos na relação de insumos e medica-
mentos? Qual será o procedimento neste caso?

R.: o Ministério da Saúde está fazendo estudos para 
possibilidade de inclusão em “medicamentos de alto custo”, 
pois esses medicamentos são de “de excessão” e, não de 
uso comum a todos os portadores de Diabetes, já que são 
usados na falha do medicamento comum. 

No momento deve 
haver uma posição 
médica encaminha-
da à Secretaria de 
estado para provi-
dências.

Dr. Rosa Maria Sampaio V. de 
Carvalho, Coordenadora Nacional 
do Programa de Diabetes e Hiper-
tensão do Ministério da Saúde
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Bazar da ANAD
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Accu-Chek Active: 

O monitor com 6 
lugares alternativos 
para testes - LAT

Optium mini
Para uma vida cheia de atividades

R$ 59,90
grátis 

20 tiras

• o menor monitor de glicemia
• A menor amostra de sangue (0,3 ml) para um 

teste praticamente indolor

Promoções

Novo medidor oneTouch Ultra � para pessoas 
com diabetes. Fácil de usar, rápido, mais delicado 
com os dedos e agora com novidades:

Permite armazenar separadamente cada resulta-
do, antes e depois das refeições. 
oferece médias separadas para os 
testes realizados antes e depois 
das refeições, dos últimos 7, �4 e 
30 dias. 
Você ainda pode selecionar comen-
tários convenientes sempre que 
fizer o teste, registrando o motivo 
possível para os resultados.

•

•

•

R$68,00
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e • Sem açúcares 
e com massa 
branca, bem 
mais macio;

• Alto teor de 
fibras

• �5% menos calorias

Todos com selo da ANAD e a venda no 
Bazar da Anad

Panetone	Village

Light	e	Lightone
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Bazar da ANAD

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

PANETONE		LOWÇÚCAR

• Sem açúcar ou gordura trans;

• Fermentação natural, macio 

• Frutas cristalizadas e as uvas passas utilizadas no recheio 
levam sorbitol, 

• Uso da gordura de palma, que tem origem vegetal;

• embalagens de 400g;

CHOCOLATE 
HAAZ

Chocolate  0% de açúcar;

Não contém frutose, sacarose e maltose; 

Sabor de chocolate natural;

Adoçado com isomalt (o açucar da beterra-
ba);

baixa calorias e sem gordura trans;

Nas versões ao leite e chocolate com amên-
doas;

Com selo da ANAD e já a venda no bazar.

•

•

•

•

•

•

•

• Com selo de qualidade e confiança e já a venda no bazar da 
ANAD

Sua saúde é nossa meta!

Prestigie	os	produtos	
da	ANAD

Ajude-nos	a	ajudar	
você!

Pin

Caneca

Caneta
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Cantinho do Leitor

Escreva para a ANAD. 

Queremos saber sua opinião sobre o 
nosso jornal, sobre o nosso atendimento.

Dúvidas, críticas e sugestões: aguardamos seu con-
tato por e-mail: mkt@anad.org.br, pelo telefone ou fax: 
(��) 557�-6559 ou pessoalmente ou por carta; Rua eça 
de Queiróz, �98 – Vila Mariana, São Paulo, cep: 040�� 
– 03�.

Mande sua opinião e os temas que você quer ver sen-
do discutidos aqui no jornal. Tudo isso é muito importante 
para fazermos um trabalho ainda melhor para os portado-
res de diabetes. A Anad agradece a sua colaboração.

Campanha	do	Dia	Mundial	do	Diabetes

Mais um ano de trabalho e dedicação neste grandioso evento tão esperado 
pela população. 

É como se fosse uma sementinha plantada, regada e colhida com tanto carin-
ho, este trabalho que a ANAD faz os seus colaboradores fiéis,14 de Novembro 

- Dia Mundial do Diabetes: o tema deste ano é “Diabetes nas Crianças e Adolescentes”.
Quero parabenizar e agradecer por todo este gesto tão importante e exemplar, que é esta 

campanha gratuita de detecção de diabetes e suas complicações, assim como a todos aqueles 
que se doam, participam e divulgam esse imenso trabalho de educação aos portadores desta 
doença cruel e silenciosa.

Infelizmente, a maioria da população não tem idéia de como é gravíssima essa enfermi-
dade.

Graças à ANAD, exemplo de doação, caridade, assistência e muito respeito ao nosso povo, 
tão carente e abandonado, em todos os sentidos em nosso país. 

Ainda bem que existem pessoas excelentes e determinadas, nessa Associação.
Principalmente o nosso querido e respeitado Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho, um ser humano 

amigo de todos.
Dizem que atrás de um grande homem existe uma grande mulher (eu acredito), que é a 

educadora e dedicada Prof.ª Lilian Fanny de Castilho, a “locomotiva da ANAD”, competente e 
dedicada a todos os eventos.

Desejo que esta maravilhosa Campanha se arraste por toda a vida com o apoio da Divisão 
Diagnóstica de Glicemia da Roche, líder nacional na monitorização de glicemia.

Que nosso querido e amado Deus Pai Todo Poderoso, abençoe a todos, sempre.

Célia Tereza do Nascimento Masi
Parque da Mooca  – SP

Caro Dr. Fadlo, 
 

Queremos aproveitar a passagem do novo dia 
do Radialista (dia 7/��) parabenizá-lo pelo exce-
lente trabalho de prestação de serviços por meio 
do rádio. Muitas e muitas pessoas estão sendo 
beneficiadas pelo seu programa. O rádio é um 
veículo muito útil para a sociedade. Parabéns!

  
Sidney Pedro da Silva e Maria Josi da Silva 
– Sapopemba

Por E-mail
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ANAD na Mídia
Acompanhe as atuações da ANAD e do nosso presidente Prof. Dr. Fadlo Fraige 

Filho divulgando o trabalho da Associação e o Diabetes

Dr. Fadlo no Programa da All TV 
apresentado por Isabel Vasconcellos

Rede bandeirantes

DiabeTV
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Programa

Este é um moderno e eficiente modelo de EDUCAÇÃO POPULACIONAL  através de mídia de massa.
Desta forma atingimos um número incalculável de pessoas que além de aprender sobre Diabetes passam 

a ser também multiplicadores desses 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 15h- 
reprise 2ª feira – 20h, 4ª feira – 23 h.

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

Contemplados nos últimos programas

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

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

Kit Lowçúcar Café Pelé

one Touch Ultra, glicosímetro da
Johnson & Johnson

Glicosímetro optium Xceed, da 
Abbott

Glicosímetro Accu-Chek Go, 
da Roche

Rádio Trianon
740 AM Grande São Paulo
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Dentistas Médicos Podólogos Enfermeiras Nutricionistas Psicólogos e outros 
profissionais

2ª
 fe

ir
a Dr. Alexandre Fraige

9h às 11h30h
(quinzenal) 

Dra. Patrícia Cassino
(quinzenal)

13h às 16h30

Fundo de Olho
11h30

Dr. Paulo H. Morales

Supervisão da
Enf. Graça

8h às 16h15
Enf. Edna
8h às 17h

Nutr. Loren Flávia 
Laert 

8h às 12h

Mirella Bini Egli
14h às 16h

Corina P. Magalhães
12h às 13h

Nutr. Aline V. Barbosa
13h às 14h 
17h às 18h

“Grupo	Mente	e	
Corpo”
às 14hs

Psic. Gisa
Psic. Nina

“Grupo	Educação	
em	Diabetes”

às 15hs
Nutr. Márcia

3ª
 fe

ir
a Dr. Alexandre Fraige

9h às 11h30h

Dra. Francine 
Noschang

13h00 às 16h30

Dra. Arieth Belíssimo 
8h30 às 10h40

(quinzenal)

Dra. Maria Fernanda
8h às 11h40
(quinzenal)

Supervisão da Enf. 
Graça

atendimento gratuito 
das 8 às 11hs e das 

13h às 16h

Enfª Edna
8h às 17h

Exame de CGMS
Enfª Edna

Márcia Braz Heigasi
8h às 12h

Mirella Bini Egli
14h às 17h

Corina P. Magalhães
12h às 13h

Nutr. Aline V. Barbosa
13h às 14h 
17h às 18h

“Aconselhamento	
genético”

(Mackenzie e São 
Judas)

2ª à 6ª - 8h às 17h

“Grupo	Coral”
às 15hs

Psic. Gisa
Grupos	de	Nutrição	

às 13h30 
RPG

8 às 15h30
Fisiot. Alexandra

4ª
 fe

ir
a

Dra. Patrícia Cassino
9h às 11h30

Dra. Daniela de 
Miranda

10h às 16h20
Enf. Graça

8h às 16h15
Enfª Edna
8h às 17h

Corina P. Magalhães
8h às 10h

12h às 13h

Márcia Braz Heigasi
14h às 17h

Nutr. Aline V. Barbosa
13h às 14h 
17h às 18h

“Grupo	de	Artes”
Tricô, crochê e pintura 

em tela
às 14hs

5ª
 fe

ir
a 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

Loren Flávia Laert
8h às 12h

Mirella Bini Egli
14h às 17h

Corina P. Magalhães
12h às 13h

Nutr. Aline V. Barbosa
13h às 14h 
17h às 18h

“Dia	de	Vivência”
(quinzenal)

Informe-se no Atendi-
mento

“Grupo	de	Crianças” 
e “Orientação a Pais

(mensal)
Psic. Gisa

Psic. Carlos
Psic. Silvia

“Grupo	Novos	As-
sociados”

Psic. Gisa (bimestral)

6ª
 fe

ir
a

Dr. Alexandre Fraige
14h às 16h30h

Dra. Evelise Valadão
13h - 16h

Dra. Maria Fernanda 
13h30 às 16h30

Enf. Graça
8h às 16h15

Enfª Edna
8h às 17h

Exame de CGMS
Enfº Edna

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

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

Grupo”	às 16h
Psic. Carlos/Gisa/

Silvia
“Café	da	Manhã	na	

Anad”
8h - Inscreva-se

9h Palestra Nutrição

Sá
ba

do

-

Dr. Rodolfo Borges
8h às 10h40

Dra. Vivian Delgado
8h às 11h30

Enf. Graça
8h às 11h40

Enfª Edna
8h às 12h

Nutr. Márcia
Nutr. Mirela
Nutr. Estela

A cada sábado uma 
delas estará aten-

dendo
8h às 11h30

Palestras Multiprofis-
sionais

das 10h - 11h

RPG
8h às 11h

Fisiot. Alexandra

Confira a nossa programação diária
Horários de atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às �8 - Sábados, das 8h às ��h
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2007
DEZEMBRO

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

08 “O que consumir nas festas natalinas?”
Nutricionista Loren Flávia Laert

15 Não haverá palestra (confraternização Grupos do Depar-
tamento de Psicologia)

22 “Como lidar com as perdas?”
Psico.Nina Norie Kawabata

29 “Como manter os pés saudáveis?”
Pód.Naghela Renata

JANEIRO
05 “Como prevenir os problemas nos pés?”

Podológa Mônica Moreira M. Parreira
12 “Qualidade de vida e motivação”

Psicóloga Silvia Beraldi
19 “Prevenção de doenças crônicas e degenerativas”

Psicóloga Renata Maletti
26 “Conheça melhor a Pirâmide Alimentar!”

Nutricionista Aline Valente Barbosa

FEVEREIRO
02 carnaval

Não Haverá Palestra - Carnaval

09 “Diabetes e seus efeitos sobre as articulações”
Fisioterapeuta Sandra Ferreira da Silva

16 “Mau hálito: saiba como prevenir!”
Dra. Dentista Patrícia Cassino

23 “Exercícios e Diabetes”
Educador Físico Pedro Bortz

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO 

CONSUMIDOR

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

Mutirão do olho diabético
Parceria ANAD / Instituto da Visão 

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

ATENÇÃO

Trate seu Diabetes com um 
especialista.

Procure um ENDOCRINOLOGISTA.

A  Anad é uma entidade de Utilidade Pública e 
tem programas sociais, assistenciais, educativos 
visando os portadores desprovidos de recursos.

Ajude a Anad a ajudar os mais necessitados
Colabore: Pague sua pequena mensalidade em 
dia.
Faça doações: 
Banco Bradesco 
Agência: 0108-2 c/c: 161.161-5

A responsabilidade social é de todos

Funcionária do Bimestre

PALESTRAS 2007 
Todos os sábados às 10hs

A nossa enfermeira cuida de todos 
os insumos do Bazar e é sempre pres-
tativa ao lidar com os portadores de 
diabetes.

Atenciosa, sempre tira as dúvidas 
dos pacientes pessoalmente ou pelo 
telefone.

Por sua dedicação e cuidados, receba 
a nossa homenagem do bimestre.

Edna Prudêncio de Moraes
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