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ILUMINAR
“Brilhe a Vossa Luz Diante dos Homens...” Jesus
Fonte: 36º Encontro da Feliz Idade.

Luz e trevas. Dia e noite. Sol e Lua. Alegre e triste.
Homem e mulher. Quente e frio. Doce e salgado.
Inspiração e expiração...
Nossa vida possui a dualidade que permeia toda a criação.
A natureza é nupcial, os opostos se atraem ou se sucedem, num equilíbrio perfeito
pela alternância de tempero e renovação.
A natureza é casada, dual, contraditória e complementar. Paradoxal. Por isto dizem
que amar é dar ao outro o direito de ser diferente.
Em tudo o que existe, porém, há um traço fundamental: a procura pela luz. Toda a
criação se volta para a luz, reverencia a luz e se alimenta de luz.
Talvez em nossa busca essencial, esta nossa avidez pela iluminação, seja fruto de
um contraditório sentimento de frustração: somos chamados a iluminar, mas não
temos luz própria.
Somos planetas humanos que refletem a luz de um outro sol.
Precisamos dessa luz divina para nos acender e ascender. Iluminados, ensolarados,
amanhercemos para uma vida plena, cheia de sentido, encantos e realizações.
Quando descobrimos que o sol poderá brilhar todos os dias a partir de nós, e em
nós, não tememos mais a noite, nem a dor, nem a morte. Criamos as condições para
transmitir a luz, acender os ambientes, embelezar o ar, brilhar, iluminar.
Se é certo que a sombra existe por causa da luz, é certo também que a luz expulsa
as trevas e que só ela é capaz de dar cores e nomes a tudo.
No coração da sombra existe luz.
Nossa maior missão é deixar o mundo mais lindo, as pessoas mais lindas, como um
legado de amor e cuidado fecundos. Plantar as sementes da alegria e da esperança
no coração das gerações futuras - mesmo correndo o risco de nunca colher - na
certeza de ter semeado, contribuído, compartilhado.
A maturidade nos ensina, após tantos contrários vividos, amanhecer e entardecer,
dias sombrios, bosques ensolarados, que agora poderemos ser vaga-lumes e
pirilampos encantados nas noites de tantos desencantos.
Viver é iluminar...é ser luz.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente ANAD - FENAD
Profº. Titular Endocrinologia FMABC
Member IDF Task Force Insulin
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Rir faz bem para o Diabetes

Muitas pesquisas mostram que o
humor é essencial no tratamento dos
pacientes, ele deve ser utilizado de
maneira adequada, pois pode ser
considerado um antidepressivo,
auxiliando na potência de nossa
capacidade e de nosso sistema
imunológico.
Hoje em dia já podemos perceber que
em alguns alas de hospitais, tem
brincadeiras, palhaços e risadas. O
fato de estarmos sorridentes, já é
uma grande ajuda durante o
tratamento, uma vez que estamos
mais dispostos.
É possível perceber que ainda falta
esse tipo de comportamento com os
pacientes, muitas vezes encontramos profissionais desmotivados,
sérios e que olham apenas para a
doença, e não para o paciente como
um todo. Quando se têm sorriso, a
comunicação fica muito mais leve e
divertida, os profissionais participam
do tratamento junto com o doente,
quebrando esse padrão “ninguém
olha e fala com ninguém”.
Hoje, temos uma percepção diferente
do modelo hospitalar de antigamente,
conseguimos perceber a importância
que tem a leveza e a generosidade no
tratamento como um todo.
O bom humor tem sido associado à
saúde e à melhora na qualidade de
vida dos pacientes portadores de

uma doença crônica, como o Diabetes. O doente passa a ver alguns
aspectos positivos, entre os tantos
negativos que vive por decorrência
da doença, permitindo assim uma
melhor adaptação à doença e ao
tratamento.

educativas a respeito da doença e o
acolhimento do profissional frente ao
paciente se torna muito mais próximo
e verdadeiro. O apoio das pessoas ao
redor auxilia na adesão ao tratamento, o paciente se sente amado e
visto por aqueles que o cuidam.

O Diabetes envolve alguns ganhos,
como por exemplo, a dedicação do
cuidado consigo próprio, mais
sensibilidade com os outros e mais
criatividade para driblar as adversidades.

Nunca devemos deixar de sorrir pra
vida, devemos aceitá-la como ela é.
Com uma doença crônica ou não
devemos continuar a rir, ver as coisas
com mais simplicidade e acreditar em
nós mesmo.

O sentido de humor, não é o mesmo
que apenas rir, é uma característica
pessoal de cada um, uma resposta
psicológica e física.

Como diz aquela frase “Rir é o melhor
remédio”.
Fonte: Revista Diabetes 2016

Assim como ver o lado positivo das
coisas, o riso em situações mais
difíceis pode ser um grande aliado na
capacidade de adaptação. O Diabetes é uma doença crônica, mas se
a pessoa consegue aceitar as
limitações e as mudanças de
comportamento, tudo se torna mais
fácil.
O riso e as brincadeiras são ótimas
ferramentas para se trabalhar. Aqui
na ANAD já utilizamos esse tipo de
método para abordagem de nossos
pacientes, o que tem nos mostrado
grandes resultados de adesão ao
tratamento. O otimismo e a disposição de nossos profissionais,
tornam a comunicação mais leve.
Utilizando o bom humor, podemos
apresentar aos nossos pacientes o
mundo não informado do Diabetes,
mostrar que essa doença não é um
mal incontornável, e que uma pessoa
diabética pode ser tão ou mais
saudável que uma pessoa sem
Diabetes.
A importância de se criar um
ambiente agradável e feliz é
essencial para o tratamento no
paciente diabético, pois através
desses comportamentos conseguimos passar mais informações

Colaboradores: Bayer, J&J, Roche,
Jasmine, Kopenhagemn, Lowçucar, Ofner,
Diatt, Village, Finn, Brasil Cacau e Stevita.
Coordenadora do Departamento: Psic. Carolina Antunes
Colaboradora: Psic. Claudia Chernishev Estagiárias: Marta
Rocha, João Vitor L. Cestavo e Marcya Jeanne M. Souza Oliveira

COMO SUPERAR OS PRINCIPAIS
OBSTÁCULOS PARA UMA VIDA
MAIS ATIVA
1. Falta de Tempo:
São só 30 minutos, que você pode facilmente
organizar durante seu dia. É só aproveitar
melhor os horários e diminuir as atividades
mais sedentárias. Você pode fazer de forma
contínua (de uma vez) ou acumulada (15+15;
ou 10+10+10).
2. Falta de Equipamento:
Você não precisa de nenhum equipamento,
habilidade ou conhecimento específico para
ser mais ativo caminhando, dançando,
passeando com os seus filhos ou amigos,
levando o cachorro para passear, cuidando
do jardim, subindo escadas ou lavando seu
carro ou bicicleta.
Não Esqueça!
• Você não precisa estar em forma para
começar;
• Você não precisa sair de casa para ser mais
ativo;
• Você não precisa dispor de muito tempo; as
atividades podem ser facilmente introduzidas
na sua rotina diária
Programe-se Para a Mudança:
1. Leia alguma coisa sobre os benefícios
da atividade física.
2. Identifique 5 vantagens de ser
fisicamente ativo.
3. Identifique 5 desvantagens de ser
sedentário.

4. Repita todos os dias de manhã e à noite
(enquanto escova os dentes) afirmações
como estas:
Ÿ Eu
Ÿ Eu
Ÿ Eu
Ÿ Eu
Ÿ Eu

vou curtir/desfrutar sendo mais ativo;
vou ser mais saudável;
vou me sentir melhor;
vou ter uma aparência melhor;
vou permanecer independente.

5. Identifique os locais e horários em que
você pode ser mais ativo em casa, no
trabalho e no tempo livre e tente conseguir
uma boa companhia.
6. Mostre seu programa para alguém e
peça que ele cobre de você.
Fonte: Programa Agita São Paulo

Associação dos
Diabéticos
de Vila Velha
A ADVV realizou uma ação
chamada “CAFÉ COM PÉ”
onde ofereceram gratuitamente
serviços de enfermagem e
podologia para os idosos
portadores de Diabetes
daquele município.

Associação dos
Diabéticos
de Foz do Iguaçu
A ADIFI teve eleição para nova
diretoria, orientação sobre Dengue,
Zika, Chikungunya e outras
atividades com a equipe técnica da
associação.
Parabéns a ADIFI e a nova diretoria.

Associação Sergipana
de Proteção ao Diabético
A ASPAD realizou em fevereiro
em Mutirão do Carnaval
oferecendo glicemia capilar,
avaliação do IMC e orientação,
materiais educativos, aferição de
pressão arterial e atendimento
médico pelo Dr. Raimundo Sotero.
Foram 544 atendimentos com
52,22% de resultados alterados.

Associação Sempre Amigos de Indaiatuba
Eles continuam com muitas
atividades, como por exemplo:
Projeto “Diabetes no Controle”
que é uma parceria com a
Faculdade Ma Planck e a
Prefeitura. Atendem hoje a 36
portadores de Diabetes que se
reúnem três vezes por semana.
Também participam de
programas de TV, organizam
palestras e fazem parcerias.

Nota 8

Coordenadora: Nutr. Amanda Aboud
Estagiárias: Aline Oliveira Yamasaki, Amanda
Oliveira, Ana Paula Souza, Beatriz Hidemi Ueti
Sato, Camila de Freitas Ponchon da Silva,
Carolina de Oliveira e Priscila Raso.

Associada:

Ingredientes:
1 ovo
2 folhas de gelatina incolor
1 xícara (chá) de leite
desnatado
1 xícara (café) de suco de
limão
1 colher (sobremesa)
adoçante em pó

Rendimento:
3 porções de 120g
Informação Nutricional:
Valores nutricionais por
porção (120g)
Calorias: 69,9 kcal
Carboidratos: 6,3 g
Proteínas: 5,7 g
Lipídios: 2,4 g

Maria Kaoro Ito Murakami

Mousse de Limão Diet

Tempo de preparo:
15 minutos

Modo de Preparo:
Colocar em uma panela a gema, a
gelatina picada e o leite. Levar ao fogo
para dissolver e engrossar.
Ao tirar do fogo juntar a clara em
neve, o caldo do limão e o adoçante.
Misturar bem e despejar em 3 forminhas.
Levar a geladeira até firmar.

É realizada as sextas- feiras das 8h às 9h, juntamente com uma
palestra sobre alimentação.
Objetivo: Orientar para escolhas mais saudáveis e conscientizar
os associados sobre a importância de uma alimentação equilibrada
para o controle do Diabetes, de maneira interativa e descontraída.
Após a explicação são oferecidos três modelos diferentes para
café da manhã, no qual o associado escolhe um conforme sua
preferência e importância dos alimentos que foram utilizados em
sua composição.
Temas abordados no Bimestre:
• Açúcares Escondidos nos Alimentos
• Alimentos Funcionais
• Diabetes x Sono
• Alimentos que Controlam a Glicemia

Avaliação de conhecimentos
pré e pós orientação.
Tema:
Benefícios do Limão

CHÁ DA TARDE
Coordenadora: Nutr. Amanda Aboud Estagiárias: Aline
Oliveira Yamasaki, Amanda Oliveira, Ana Paula Souza, Beatriz
Hidemi Ueti Sato, Camila de Freitas Ponchon da Silva, Carolina
de Oliveira e Priscila Raso.

É realizado as quartas- feiras das 15h às 16h,
juntamente com uma palestra sobre alimentação.
Objetivo: Tem a finalidade de dar continuidade ao
processo de sensibilização e educação alimentar
aos diabéticos, visando proporcionar uma melhor
qualidade de vida aos nossos associados.
Palestras e Dinâmicas do Bimestre:
• Proteínas: foi realizada uma palestra, cujo tema foi
‘‘Proteínas’’, explicando para os associados o que são
as Proteínas, importância, função, origem, e fontes
aliada a uma alimentação equilibrada na terceira idade.
• Vitamina K e sua relação com o Diabetes Mellitus:
As estagiárias do curso de nutrição realizaram uma
palestra, com o tema vitamina K e sua relação com o Diabetes
Mellitus, explicando para os associados o que são vitaminas,
quais as funções da vitamina K, quais os benefícios que ela
traz para os seres humanos e principalmente sua relação com
o Diabetes.
• Alimentação e Memória: Inicialmente as estagiárias
explicaram quais alimentos são importantes para
a memória. Em seguida aplicaram uma atividade onde
os associados deveriam montar um cardápio de Segunda
a domingo (7 dias) com as preparações propostas no
cabeçalho da folha de atividade, sem haver repetição,
para que houvesse o estímulo da memória.
• 10 Passos Para Uma Alimentação Saudável: Foi ministrada
uma palestra cujo tema foi os 10 Passos Para Uma Alimentação
Saudável com o auxilio de Power Point, explicando quais
os benefícios da adoção de hábitos de vida saudável.

Supervisora: Nutr. Profª.
Drª. Viviane Chaer Borges.
Coordenadoras: Nutr.
Amanda Aboud, Nutr. Marlene
Valença, Nutr. Mirella Beni.
Estagiárias: Aline Oliveira
Yamasaki, Amanda Oliveira,
Ana Paula Souza, Beatriz
Hidemi Ueti Sato, Camila de
Freitas Ponchon da Silva,
Carolina de Oliveira e Priscila
Raso.

Dieta Vegetariana: Benefícios
e Cuidados Essenciais
O que é a Dieta Vegetariana? É aquela que exclui
todos, ou quase todos, os produtos de origem
animal. Existem 4 tipos:
OVOLACTOVEGETARIANO (inclui ovos, leite e
p r o d u t o s d e r i v a d o s d o l e i t e ) , L A C TO VEGETARIANO (inclui o leite e os seus
derivados), VEGETARIANISMO ESTRITO OU
PURO (não inclui nenhum ingrediente de origem
animal na alimentação, como por exemplo o mel, a
gelatina, a banha, alimentos que contenham
albumina, caseína, corantes e glicerina) e o
VEGANO (inclui o regime vegetariano puro e
acresce a proibição do uso de produtos com
componentes animais como o couro, lã, pele,
pérolas e produtos de higiene ou maquilagem que
tenham sido testados em animais). Nos últimos
anos, vários estudos têm demonstrado os
benefícios e a importância do consumo regular dos
alimentos que fazem parte da dieta vegetariana,
pois ocorre redução.
Atualmente vários estudos têm demonstrado os
benefícios e a importância do consumo regular dos
alimentos que fazem parte da dieta vegetariana,
trazendo alguns benefícios para a saúde como:
diminuição do risco de doenças do coração,
obesidade, Diabetes, alguns tipos de cancro e com
isso aumenta a longevidade. Em contrapartida,
ocorre o déficit de proteínas, gorduras boas
(ácidos graxos essenciais), vitaminas do complexo
B (principalmente vitamina B12), vitamina D, ferro,
cálcio, Iodo e zinco que são obtidos de fontes de
origem animal.
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A alimentação omnívora (que inclui alimentos de
todos os grupos da roda dos alimentos, incluindo
os de origem animal) não tem de ser prejudicial,
pelo contrário. Se a alimentação seguir os
princípios da roda dos alimentos, ou seja,
saudável, variada e equilibrada, esta alimentação
é aquela que permite com maior facilidade suprimir
as necessidades nutricionais de todos os
indivíduos. Mas se for uma alimentação
desregrada acarretará no aumento de obesidade,
doenças do coração, Diabetes e outras doenças
crônicas.
A dieta vegetariana é composta por um conjunto de
alimentos considerados muito importantes para a
manutenção da saúde. No entanto, se não for bem
planejada, poderá aumentar o risco para carências
nutricionais, e por outro lado pode conduzir ao
consumo excessivo de gorduras saturadas e trans.
Todas as dietas de cunho restritivo fazem mal a
saúde, pois há carência de vitaminas e minerais
importantes para o nosso organismo. Mas, é
possível sim adotar um estilo de vida saudável com
uma alimentação balanceada, se for optar por
adotar a dieta vegetariana estrita é sempre
importante consultar o profissional nutricionista
para orientação e acompanhamento das
necessidades nutricionais.
Fonte: BAENA, Correa Renato. Dieta Vegetariana:
Riscos e benefícios. São Paulo, 2015. Disponível em:
MIRANDA, Daniela Elias Goulart de Andrade et al.
Qualidade nutricional de dietas e estado nutricional de
vegetarianos. Demetra: Alimentação, Nutrição &
Saúde, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 163-172, maio 2013.
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Sociedades Médicas Recomendam Cirurgia Bariátrica para Tratar Diabetes
Diretrizes Internacionais Querem Operação
para Obesos Moderados
Novas diretrizes elaboradas por mais de 40
sociedades médicas recomendam a cirurgia
bariátrica como mais uma opção para o
tratamento de Diabetes.
Segundo o documento, a operação
popularmente conhecida como redução de
estômago deveria ser indicada a pacientes
diabéticos com obesidade mórbida (IMC acima
de 40), independentemente de seu nível de
glicose, e pacientes com obesidade moderada e
severa (IMC entre 30 e 40) quando a doença
não puder ser controlada com medicamentos ou
mudanças de estilo de vida.
O texto foi publicado na revista Diabetes Care,
que é editada pela Associação Americana de
Diabetes. A recomendação da cirurgia para o
tratamento de Diabetes é baseada nas
alterações metabólicas que ela causa, como o

37º Encontro
da Feliz Idade
Data: 25 à 29 de Setembro
Local: São Lourenço / MG
Atividades:
Dança, recreação, Tai Chi
Chan, Yoga, Missa, Baile,
Hidroginástica, Caminhada,
Biodança, Palestras e
Shows.
Tel.: (35) 3212-7449 /
98802-7400
E-mail:
encontro@felizidade.com.br

aumento da produção de insulina.
Não queremos indicar a cirurgia com base
apenas em peso em altura, mas sim selecionar
os pacientes pela gravidade do caso. Há
diabéticos com IMC de 31 que precisam mais do
tratamento do que o indivíduo com IMC de 36,
diz Ricardo Cohen, coordenador do Centro de
Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz e único brasileiro a participar da
elaboração do documento.
Cohen afirma ainda que uma proposta de
selecionar os candidatos à cirurgia por meio da
gravidade de sua saúde, dando notas aos
fatores de risco, já foi levada ao CFM (Conselho
Federal de Medicina).
No Brasil, o órgão aprova a cirurgia para quem
tem IMC acima de 40, ou 35 com doenças
associadas, como diabetes e hipertensão.
Fonte: Folha de S.Paulo, maio de 2016.

Dia Mundial de Saúde
Em 7 de abril a OMS dedicou a data Dia
Mundial da Saúde ao Diabetes, com o
slogan: “Um passo à frente: Vença o
Diabetes”.
No Brasil foi realizado em Brasília, a
cerimônia de celebração na OPAS - OMS
com a participação do então ministro da saúde,
Dr. Marcelo Castro, Dr. Joaquim Molina, diretor
OPAS Brasil que fez o lançamento do
relatório mundial em Diabetes - OPAS OMS 2016.
Convidado para participar da mesa solene
nosso presidente Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
teve a oportunidade de falar sobre o
êxito alcançado nos últimos 15 anos na
atenção ao Diabetes e seu tratamento,
muito dos quais teve participação direta,
colocando o Brasil em liderança, entre os
países emergentes, no cuidado e
combate ao Diabetes.

Corsino Terceros Panoso
Nasceu na Bolívia, no dia 20 de abril de 1944. Hoje tem 72 anos. Seu pai, Benedicto
Montano, trabalhava como marceneiro em uma empresa, e a sua mãe, Constantina
Blanco, era dona de casa e cuidava dos filhos. Corsino ficou na Bolívia até seus 23 anos,
onde terminou o colégio. Depois viajou para Argentina, para procurar emprego, e ficou
por lá durante 1 ano fazendo serviços gerais em um restaurante. Voltou para a Bolívia,
por conta da repressão militar, e decidiu vir para o Brasil.
Aos 27 anos, procurou novas oportunidades de emprego. Como tinha experiência em
mecânica de carros, conseguiu um emprego rápido e já começou a trabalhar. Depois de
algum tempo conheceu o Sr. Paulo, que o convidou para trabalhar em uma Ótica,
Corsino gostou bastante e ficou trabalhando lá durante 2 anos. Durante esses 2 anos,
Corsino fez um supletivo para poder entrar na Faculdade. Após isso, fez o curso de
Técnico em Ótica. E ficou trabalhando nessa área durante 14 anos. Nesse meio tempo, se
casou com Hilda Espinoza e teve 3 filhos. Corsino saiu do emprego, e abriu sua própria
loja de óculos, que existe até hoje.
Em 2003, descobriu o Diabetes através de alguns sintomas que estava sentindo, como:
sede, vontade de urinar, fome e cansaço. Até um dia em que Corsino passou mal no
trabalho e teve que ser levado ao médico. Após fazer os exames descobriu que era
diabético. Corsino pediu as informações necessárias para seu médico, e procurou um
Endocrinologista aqui na ANAD, e desde então frequenta a Associação.
No começo foi difícil manter controlar o Diabetes, mas sua médica até o orientou sobre a
utilização da insulina, coisa que Corsino não queria que acontecesse. A médica também
recomendou que ele fizesse atividade física na ANAD, e foi assim que Corsino começou a
se cuidar. Por conta do trabalho Corsino não conseguia frequentar todas as aulas
semanais na ANAD, e procurou outras instituições para continuar exercendo suas
atividades. Em 2010, começou a participar das caminhada de 3km e das corridas
organizadas. Após alguns anos começou a correr de 5 a 10km nas provas. Isso fez Corsino
emagrecer e passar a controlar sua doença. Juntamente com a nutricionista e
endocrinologista da ANAD.
Hoje participa de um grupo de corrida, chega a fazer 2 corridas por mês e faz musculação 3
vezes por semana para manter seu condicionamento físico, em uma academia. Em sua
última corrida de 2015, Corsino chegou correr 15km na São Silvestre e completou a prova.
Coleciona medalhas das suas vitórias e corridas. Corsino acredita que a Atividade Física é
essencial para o controle da doença, juntamente com a alimentação e os medicamentos.
.

Corsino com sua medalha em uma
de suas corridas
Corsino com sua mãe e esposa

Corsino na Bolívia em 2010

Corsino com seu Grupo de Corrida

Seus três filhos Emerson,
Verônica e Wilson

PULLMAN
Pão Integral Zero
• Apresentação: Pão de
Forma Integral

FLORMEL
Barra de Castanhas com
Baru + Pará + Cajú
• Apresentação: Barra
• Edulcorantes: Sorbitol e Maltitol

• Embalagem:
Pacote contendo 400gr.

• Embalagem: Barra de 27gr.

• Sem adição de açúcares

• Contém fibras

• Zero Colesterol

• Não contém Glúten

• Zero Gordura Trans

• Zero lactose

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

• Sem adição de açúcares
• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD

*Alérgicos: Pode conter aveia, centeio,
cevada, triticale, soja, leite, castanhas
do Pará, castanha de caju e noses.

KIBON UNILEVER
Sorvete Zero

ACHÉ
Dose D - Suplemento de
Vitamina D em Gotas

• Apresentação: Sorvete
• Edulcorantes: Sucralose e sorbitol

Descrição: Suplemento de
Vitamina D em gotas

Sabor: Baunilha e Chocolate Zero

• Apresentação: Líquida

• Embalagem:
Pote contendo
1 Litro

• Sugestão de Consumo:
1 gota ao dia ou conforme
orientação médica.

• Sem adição de
açúcares

• Sabor: Maçã Verde

• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD

• Embalagem:
Frasco contendo 10 ml.
• Sem adição de açúcares
• Com Selo de Qualidade e
Confiança ANAD

A
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SSOCIAÇÃO
ACIONAL DE
TENÇÃO AO
IABETES

SUA SAÚDE É A NOSSA META

IDF “Centre of Education”

“Educação em Diabetes no Rádio”
Rádio Trianon 740 Am (São Paulo)
Rádio Universal 810 Am (Baixada Santista)
Pela internet: www.radiotrianonam.com.br

IDF Centre of Education
2014-2016

Há 10 anos levando informação e orientação para São Paulo,
Grande São Paulo e Baixada Santista.

- 4ª e 6ª-feiras, das 16h às 16h30
- Programa interativo ligue e participe
pelos telefones dos ouvintes:

Você pode colaborar divulgando nossos programas, bem como reproduzí-los em sua cidade ou região.
Para mais informações ligue para Anad (11) 5908-6777 ou envie um e-mail para: mkt@anad.org.br

Dr. Fadlo, saudações.

programa na rádio Trianon que imensamente por todos os
tem ajudado não só as pessoas conselhos e orientações.
Ao acompanhar e participar do d i a b é t i c a s m a s a o s s e u s
programa Educação em Diabetes familiares no conhecimento desta
Bruna Santos
no rádio, há uma década no ar, as doença.
minhas dúvidas vão ficando para
Dr. Fadlo,
trás! A qualidade de vida melhora, Pena que o seu programa é
somente dois dias por semana. Sou ouvinte da rádio Trianon e
e a saúde também!
acho o seu programa excelente.
Irenne da Purificação Sempre que posso, recomendo
A informação e orientação do Dr.
Fadlo, é muito importante, pois o
as pessoas que são diabéticas a
objetivo é “ajudar o próximo”. Dr. Fadlo,
assistirem o seu programa.
Abraços,
Que Deus lhe abençõe diaríaSempre escuto o seu programa, mente, lhe dando alegrias e
José Kazuo que me ajuda na luta contra o felicidades, além de força e saúde
Diabetes.
para que o senhor continue
Dr. Fadlo,
levando sua voz e seu
Você e a ANAD fazem diferença na conhecimento a todos que
Queremos agradecer ao senhor e minha vida, que melhorou muito precisam.
a ANAD pela manutenção do
com o apoio de vocês. Agradeço
Josefa A. da Silva

Claudete Fernandes

Maria Bernardino Rosa

Kit Diatt

Kit Finn

MAIO
07/05

“Exercícios para os Pés Diabéticos”
Fisiot. Cristina Sartor

14/05

“Dúvidas sobre os Exames Laboratoriais”
Profº. Dr. Álvaro Pulchinelli Junior

21/05

“Retinopatia Diabética”
Dr. Fernando Malerbi

28/05

FERIADO

JUNHO

Renata Burin
A Renata Burin é enfermeira
e é a mais nova no time.

04/06

“Cuidado com os Pés do Paciente Diabético”
Enfª. Podóloga Kinue Yogis

11/06

“Exercícios para os Pés Diabéticos”
Fisiot. Cristina Sartor

18/06

“Exercícios Físicos e Diabetes”
Prof. Ed. Fís. Ms. Denise de Oliveira Alonso

25/06

“Implantes Dentários em Diabetes”
Cir. Dent. Dr. Alexandre Fraige

JULHO
02/07

“Principais Abordagens Alimentares”
Nutr. Maura Márcia Boccato Corá Gomes

09/07

“Exercícios para os Pés Diabéticos”
Fisiot. Cristina Sartor

16/07

“Novos Avanços Tecnológicos”
Dr. Norton Sayegb

Muito inteligente, antenada,
ótima profissional e extremamente competente.
É um orgunlho para a ANAD poder contar
com sua capacidade e também com sua
generosidade e disponibilidade.

23/07

“Tira Dúvidas sobre o D.M”
Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho

30/07

CONGRESSO

neuropatias e impotência
comprei um sapato novo e
nem percebi que apertava...

ele também falou que isso
foi o que o médico
acontece quando a pessoa
disse! eu estou
fica com o diabetes
perdendo a
descontrolado por muito tempo!
sensibilidade
à dor, à
temperatura...

FORMIGAMENTO NAS PERNAS,
PÉS E MÃOS
DORES E QUEIMAÇÃO NAS PERNAS
FRAQUEZA MUSCULAR
ALTERAÇÃO NA INGESTÃO DOS
ALIMENTOS
DIARRÉIA
DIFICULDADES NO ESVAZIAMENTO
DA BEXIGA
DIMINUIÇÃO DA EREÇÃO NO HOMEM,
O QUE LEVA À DIFICULDADE SEXUAL

que perigo, seu clóvis! o senhor
deve estar com neuropatia!

é... eu ME DEscuidei! mas ainda bem
que percebi a tempo! o médico falou
que casos assim podem levar
até a uma amputação!

“sim! isso acontece pela deficiência da circulação
sangüínea nas pernas e pés, que dificulta o combate
às infecções pelos glóbulos brancos!”

as neuropatias
também podem
provocar:

fui usando,
usando... e
quando vi, já
tinha uma ferida
no meu pé!

por isso, pequenos machucados, até mesmo
causados por um corte de unha inadequado,
podem virar feridas sem cicatrização!

acho que depois desse
susto você aprendeu
a lição, né, clóvis!

puxa!

ela adora ficar
pegando no meu pé!

criação e produção: Estúdio Artecétera - www.artecetera.art.br – Todos os direitos reservados à ANAD.

olá, seu clóvis! o que
aconteceu com seu pé?

