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DIA MUNDIAL
DO DIABETES

CAMPANHA GRATUITA
DE PREVENÇÃO DAS
COMPLICAÇÕES, DETECÇÃO,
ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO
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Campanha Gratuita de Prevenção
das Complicações, Detecção,
Orientação e Educação

Realizada no Colégio Madre Cabrini em São Paulo

Como sempre a Campanha se revestiu de grande
sucesso. Recebemos 6142 pessoas, dentre as quais
48% já conheciam ter Diabetes e do restante 17%
apresentaram resultados alterados.
Os já portadores e quem apresentou resultados
alterados receberam orientações e foram encaminhados
para avaliação das complicações do Diabetes.
Este conjunto de atendimentos, todos no mesmo
local e na mesma data, economiza aos pacientes,
praticamente um ano de andanças em hospitais.
Daí vem o título:

“Um ANO em um DIA”

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

Os testes de
glicemia
foram feitos
com o
aparelho Accuchek Performa
da Roche
Diagnóstica
patrocinadora da
Campanha.

À Beneficência Portuguesa de
São Paulo e ao Hospital São
Luiz nossos agradecimentos
pela colaboração.
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Exames de Glicemia Capilar
Com os alunos do SENAC e sob a coordenação dos professores Andrea Cristine B.
Volpato, Angélica T. Zafalon, Claudia Cristina M. dos Santos, Jane Liliane G. da Cruz,
Verônica de Franco Renno e Wellington José Mendes foram realizados exames de
glicemia para todos os participantes da Campanha. Os glicossímetros, tiras e todo
material foi fornecido pela Roche. A anamnese foi realizada pelos alunos do SENAC,
coordenados pela professora Lívia Z. S. Serroni e também pelos alunos da FMABC,
coordenados pela professora Gladis Tenenbojm.

Quem já era portador
de Diabetes ou
apresentou resultados
alterados recebeu
etiquetas para fazer
todas as avaliações
das complicações do
Diabetes

Professores e alunos do
SENAC. Coordenadoras
da ANAD (Enfª. Educ.
em Diabetes Jacqueline
Aguiar, Enfª. Educ. em
Diabetes Kelly Rocha, Enfª.
Educ. em Diabetes Luiza
Kiguchi, Enfª. Educ. em
Diabetes Magda Tiemi e
Acadêmica Renata Buzin)
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1o Diagnóstico
Os acadêmicos de medicina da Faculdade de Medicina
do ABC, alunos do Dr. Fadlo Fraige, que integram a Liga
de Diabetes, realizaram um rastreamento de pessoas que
diziam não ter Diabetes e que, no entanto, apresentaram
um resultado de glicemia maior que 200mg/dL. Todos
foram encaminhados para verificação das possibilidades
de complicação já à época do 1º diagnóstico. Foram 102
diagnosticados.

Mesa de Orientação
Aqueles que informaram ter Diabetes ou os que
apresentaram resultados alterados foram encaminhados
a orientação dos médicos e profissionais de saúde
voluntários. Nossos agradecimentos e homenagem a eles.
A coordenação desse setor foi da Enfª.
Márcia C. de Oliveira.

Dr. Fernando Valente e Dr. Nairo Sumita

Profº. Antônio Roberto Doro,
Dr. Orsine Valente e Dra. Tatiane Valente
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Ambulância

Como sempre,
tivemos o apoio
das ambulâncias
da Beneficência Portuguesa
de São Paulo, e da Unidade
Móvel da APCD que
também distribuiu kits aos
participantes.

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

Sr. Felipe Pereira
Bassetto

Polícia
Militar
O 12º Batalhão da
Policia Militar fez
o patrulhamento e
proteção durante o dia
da Campanha. Nossos
agradecimentos à
corporação.
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Exposição de Produtos e Alimentos para Portadores de Diabetes
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Neste espaço o público teve a oportunidade de conhecer os produtos específicos para o controle
e tratamento do diabetes Mellitus e degustar os alimentos apropriados a sua dieta. Além de
demonstrações, sorteios e brindes.

ACHÉ

ANAD

BD

JOHNSON&JOHNSON

JUXX

LOWÇUCAR
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Exposição de Produtos e Alimentos para Portadores de Diabetes
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ODOMED

ROCHE

MEDTRONIC

SABORAMA

LAB. SALOMÃO ZOPPI DIAGNÓSTICOS

SIEMENS
VILLAGE
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AVALIAÇÃO
DOS OLHOS

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

FUNDO DE OLHO

••Total de pacientes
atendidos: 784 dos quais
611 com resultados
normais
••Encaminhados para
avaliação de catarata: 78
••Encaminhados para
laser: 43
••Retinopatia Diabética: 123
CATARATA

Equipe de Catarata, Vereador Dr. Gilberto Natalini,
Dr. Paulo Henrique e Dr. Fadlo

Foram realizados 78 exames

••17 sem necessidade
cirúrgica;
••61 com necessidade
cirúrgica;
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AVALIAÇÃO
BUCAL

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

••
••
••
••

545 pacientes atendidos.
masculinos
femininos
Apresentavam idade média
de 55 anos, pacientes entre
16 e 91 anos.
Tivemos o apoio da Colgate
que forneceu pasta de dentes
para todos os pacientes.
Dra. Elaine
Cristina scobar,
Dra. Maria do
Socorro

ATIVIDADE
FÍSICA

A professora Teresa Bartholomeu e sua equipe de alunos de graduação e pós-graduação do Laboratório
de Hemodinâmica da Atividade Motora, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, com o apoio da
Sociedade Brasileira de Hipertensão, realizaram avaliações e recomendações de atividade física para os
participantes da Campanha, onde obtivemos os seguintes resultados:

Foram 359 portadores (197 homens
- 55% e 162 mulheres - 45%) de portadores atendidos, sendo:
•• 79 ativos
•• 73 insuficientemente ativos
•• 207 inativos
Com a finalidade de desenvolver
um trabalho de sensibilização com
relação à importância da atividade
física, o projeto “Exercício e Coração” realizou as seguinte atividades:
1. Preenchimento de breve
questionário.
2. Palestras educativas sobre a
importância da Atividade Física
no tratamento do Diabetes.
3. Exercícios localizados,
sentados utilizando bastões.
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4. Exercícios de deslocamento
em pé.
5. Relaxamento final.
6. Entrega de folheto educativo.
Foram ministradas 27 palestras
educativas, as quais foram assistidas por 389 pessoas (portadores de
diabetes e familiares).

Profª. Teresa Bartholomeu e equipe

TESTE DE
COLESTEROL
Aline Monteiro e Bruna
Nakamura, da Escola de
Farmácia da USP, coordenaram
os alunos na realização de
1000 testes de colesterol. Os
exames foram realizados com
o aparelho Accutrend GC da
Roche, a quem agradecemos.
Obtivemos 331 resultados
alterados (maior que 200 mg/
dL), sendo:
•• 3 acima de 300 mg/dL;
•• 1 acima de 450 mg/dL;
•• 1 acima HIGH

AVALIAÇÃO
VASCULAR

Nossos agradecimentos à Dra.
Rosário Hirata da Escola de
Farmácia da USP.

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

Os pacientes foram
triados na equipe
de avaliação dos pés
pelo Dr. Guilherme
Yazbek, quando foi
analisada a necessidade
de averiguação
para prevenção ou
tratamento vascular.
Foram atendidos 221
pacientes.
Destes, 69 apresentaram
neuropatia diabética e 01
neuropatia alcoólica.
Outros problemas foram
encontrados como:

•• Insuficiência venosa
crônica (IVC),
atrofia muscular
onicomicoses, doença
arterial obstrutiva
periférica, isquemia
crítica, varizes, etc.
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AVALIAÇÃO
FISIOTERAPEUTICA

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

No grupo de fisioterapia, foram
avaliados 586 pacientes. Todos
responderam a um questionário
de investigação de sinais e
sintomas da polineuropatia
diabética (MNSI), realizaram
o teste do alcance funcional
para identificação de risco de
quedas e receberam orientação
de exercícios para os pés e mãos,
que são bastante afetados pela
neuropatia diabética. Para as
pessoas com indício de presença
dessa complicação, foi feita a
avaliação de sensibilidade, tátil,
da sensibilidade vibratória, da
discriminação de dois pontos na
região plantar e a mensuração da
força da preensão. Os resultados
obtidos foram os seguintes:
•• Total de pacientes
atendidos: 586
•• 46% Feminino e 54%
Masculinos
•• Sintomas de neuropatia
periférica: 52%
•• Diminuição da sensibilidade
tátil: 25%
•• Diminuição da sensibilidade
vibratória: 29%
•• Aumento de Risco de queda
(13 vezes maior): 31%
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Coordenadoras
Fisiot. Cristina
Sartor e Fisiot.
Nathalie Ferrari

É interessante notar que, neste ano
de 2015, a maioria dos pacientes
apresentou maior risco de quedas.
Esse dado chama a atenção
para a necessidade de medidas
preventivas mais acentuadas
voltadas à população com
Diabetes, pois as consequências
de episódios de quedas podem
ser extremamente graves para as
pessoas e suas famílias, como
por exemplo, fraturas de fêmur,
fraturas de úmero e traumatismo
cranianos. Ao final das avaliações,
todos os pacientes receberam
um folder com as orientações
sobre os cuidados necessários
com a neuropatia periférica, com
os exercícios para pés e mãos
e também sobre cuidados para
prevenção de quedas.

AVALIAÇÃO
DOS PÉS

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

•• Risco 0: 410 pacientes
(sem neuropatia)
•• Risco 1: 52% pacientes
(com neuropatia)
•• Risco 2: 30% pacientes
(com neuropatia)
•• Risco 3: 18% pacientes
(com neuropatia)

Os encaminhamentos
foram feitos para:
•• ANAD - Associação Nacional
de Assistência ao Diabético
•• CAENF - Centro de
Atendimento de Enfermagem
•• LESF - Lar Escola São Francisco
•• UBS - Unidade Básica de Saúde
Todos participaram da oficina
de educação.

PRESSÃO
ARTERIAL

Foram realizadas 900 aferições de
Pressão Arterial sendo que 332
pacientes obtiveram resultados acima
de 13x8 mmHg. Todas as pessoas
foram orientadas para a prática de
atividade física regular, uso correto de
medicação, dieta adequada e adesão
às orientações médicas.
Contamos com o apoio do INCOR
e da Sociedade Brasileira de
Hipertensão Arterial que nos cederam
os aparelhos para aferição de Pressão
Arterial pelo método oscilométrico.
Nossos agradecimentos à Enfª.
Profª. Drª. Grazia Maria Guerra que
coordenou os alunos para a realização
deste trabalho, com os alunos do
Centro Universitário São Camilo.
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MIRCOALBUMINÚRIA,
HEMOGLOBINA
GLICADA

Coordenados pelos doutores Natália Borges, Vivian Fanny Arruda e Alexandre Delgado da Clínica
de Endocrinologia do Dr. Fadlo Fraige, foram realizados exames de microalbuminúria para os
pacientes encaminhados pela equipe de Pressão Arterial (com resultado maior que 16x10) e pela
equipe de Fundo de Olho (pacientes com Retinopatia Diabética).

O Laboratório Salomão Zoppi
Diagnósticos ofereceu 600
encaminhamentos para
realização dos exames no
próprio laboratório e no local
oferecemos mais 100 exames.

EMERGÊNCIA

Exame de
Hemoglobina
Glicada A1C
A Siemens nos ofereceu 100
exames de A1C. Os pacientes
foram encaminhados pela
equipe de Pressão Arterial.
Obtivemos 48 resultados
maiores que 7%.

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

Foram 82 atendimentos, todos
medicados e com prescrição
para tratamento.
Queixas: Tontura, náuseas,
parestesia, sudorese, cefaléia,
palpitação, poliúria, sede
polidipsia, hiperglicemia,
hipoglicemia mal estar,
fraqueza, cansaço, boca
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amarga, pressão
alta/baixa. Houve
necessidade de 04
remoções para Hospital

NUTRIÇÃO

Sob a coordenação das nutricionistas Viviane Chaer Borges, Hanna Ferraz Martiniano e Amanda
Aboud, com a colaboração das estagiárias do Departamento de Nutrição da ANAD e apoio das
faculdades de Nutrição, Anhembi Morumbi, São Camilo, Mackenzie, UNIP e FMU, foram realizadas
757 avaliações, sendo 378 para o sexo masculino e 379 para o sexo feminino.

Foram realizados: avaliação
de peso e altura para o
cálculo do IMC (Índice de
Massa Corpórea), valores de
circunferência cintura, quadril
e abdômen para a verificação
de risco cardiovascular. Todos
os pacientes com resultados
alterados receberam orientação
específica.
Resultados IMC (Estado
Nutricional)
•• Subnutridos: 30
•• Eutrofia: 250
•• Sobrepeso/ Pré-Obesidade:
75
•• Obesidade: 333
•• Obesidade Grau I: 38
•• Obesidade Grau II: 23
•• Obesidade Grau III: 8
Risco de Doenças
Cardiovasculares (Relação
cintura/quadril):

Coordenadoras:
Nutr. Dra. Viviane Chaer Borges,
Nutr. Hanna Ferraz e
Nutr. Amanda Aboud

•• Sem risco: 356
•• Alto risco: 401
Circunferência Abdominal
•• Sem risco: 91
•• Alto risco: 666
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AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO
GENÉTICA
PSICOLÓGICA

Uma equipe de 4 psicólogas coordenadas pela Psicóloga Carolina Antunes, responsável
pelo Departamento de Psicologia da ANAD (Psicoanad) realizou atendimentos individuais
aos participantes da 18ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes, obtendo os seguintes
resultados:

Foram atendidos 43 pacientes.
Queixas dos pacientes:
•• Conhecer o Departamento
de Psicologia: 5
•• Buscando Atendimento
Psicológico: 2
•• Dificuldade de Adesão ao
Tratamento do Diabetes: 4
•• Ansiedade: 6
•• Estresse: 1
•• Queixas de relacionamentos: 3
•• Orientação do Diabetes: 6
•• Medos: 2
•• Desequilíbrio Emocional: 2
•• Depressão: 4
•• Não há queixa: 8

EXAME DE
HALIMETRIA

O Cir. Dent. Dr. Walmyr Mello (ODOMED) coordenou a sua equipe para essa avaliação.
Iniciaram com anamnese, seguido de avaliação bucal, teste de índicie de higiene oral
(IHOS) e teste organoléptico. Todos realizados pelos alunos da UNINOVE e orientados pelo
Cir. Dent. Fábio Coracin e Dra. Vanessa Pavessi.

A Halimetria foi destinada aos já
portadores de Diabetes com taxas
de glicemia a partir de
180 mg/dL, dentados, não
dentados e com prótese dentária.
Este exame avaliou a emissão
dos compostos sulfurados
voláteis (CVS) através de um
aparelho cromatógrafo gasoso –
OralChrima.
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18ª Campanha pelo Dia Mundial do Diabetes no Brasil
A FENAD organiza no Brasil uma das maiores campanhas do
mundo, tendo em vista a abrangência e os resultados obtidos.

FENA

UNIDOS SEREMOS FORTES
Federação Nacional das Associações
e Entidades de Diabetes

As ações são, desde exames de glicemia capilar, até avaliação das
complicações, educação, divulgação, conscientização, atividades
esportivas e sociais e mobilização de autoridades, imprensa e
população, com a previsão de atingir diretamente mais de 1
milhão de pessoas e indiretamente a um número incalculável.
Houve a adesão de 22 Estados brasileiros.
Tivemos a colaboração de todos os segmentos do Diabetes, dos médicos, dos
multiprofissionais, das faculdades e das indústrias. Nossos agradecimentos a
todos.

Dr. Nairo Sumita e Dr. Fadlo Fraige

Presença do Vereador Dr. Gilberto Natalini

Ana e Dinho alegraram a todos com sua presença
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Palestras

Agradecimentos
Nossos agradecimentos a todos os
profissionais e funcionários da ANAD
que trabalharam na preparação desta
Campanha e em sua realização. A
todos os profissionais de todas as
equipes de atendimento e da mesa de
orientação pela carinhosa doação de
seu tempo e de seu conhecimento.
Nunca é demais lembrar que:

“Nada somos e nada
conseguimos sozinhos. Só é
possível realizar a cada ano
uma magnífica campanha
porque temos quem nos ajude.”
Também recebam nossos
agradecimentos:
••APCD;
••BD;
••Clínica de Endocrinologia
Profº Dr. Fadlo Fraige Filho
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Palestras educativas
Durante todo o dia ocorreram no teatro palestras educativas. Neste ano foram:

Palestras

Palestrantes

Como prevenir problemas bucais

Cir. Dent. Dr. Alexandre Fraige

Conheça mais e viva melhor

Dr. Orsine Valente

Orientação alimentar
Tire suas dúvidas

Nutr. Dra. Viviane Chaer Borges

Conheça mais e viva melhor.
Como prevenir complicações

Drª. Débora Nazato

Orientação alimentar
Tire suas dúvidas

Nutr. Hanna F. Martiniano

Como melhorar seu tratamento
usando o glicosímetro

Enfª. Magda Tiemi

Atividade Física e Diabetes.
Quais exercícios posso fazer?

Prof. Educ. Fis. Pedro Senger

Aspectos emocionais do
paciente com Diabetes

Psic. Carolina Antunes

••Colégio Madre Cabrini na pessoa da
Irmã Norberta;
••Colgate;
••CPTM;
••CREFITO3
••Escoteiros através do Sr. Felipe
Pereira Bassetto;
••Hospital Beneficência Portuguesa
de São Paulo;
••Hospital São Luiz
••Hospital São Paulo
••Hotma;
••INCOR;
••Instituto Suel Abumjanra;
••Instituto Visão;
••JR2;
••Liga de Diabetes da FMABC;
••Metrô;
••Odomed;
••Palestrantes;
••Policia Militar do Estado
de São Paulo;

••Roche Diagnóstica;
••Salomão Zoppi Diagnósticos;
••Secretaria Municipal de Educação;
••SBHA (Sociedade Brasileira
de Hipertensão Arterial)
••SBN (Sociedade Brasileira
de Nefrologia);
••Siemens
••SONESP (Sociedade de Nefrologia
do Estado de São Paulo);
••As faculdades: Anhembi Morumbi,
UNIP, UNINOVE, FMU, FMABC,
UNIFESP, Mackenzie, São Camilo,
Escola de Educação Física da USP,
Farmácia da USP
••SENAC
••Todos os expositores;
••E a todos que de alguma forma
participaram.

DIA
MUNDIAL
DO
DIABETES

Neste ano de 2015, tivemos vários patrocinadores, colaboradores e apoiadores para a
realização da Campanha do Dia Mundial do Diabetes. A eles nossos agradecimentos...
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E o Brasil se vestiu de AZUL pelo Diabetes
A FENAD atendeu a convocação da IDF e contatou todos os seus associados, todos os
laboratórios farmacêuticos, as indústrias parceiras, as Associações, as Secretarias de Saúde, os
deputados, os vereadores, o Prefeito e o Governador de São Paulo, todos seus profissionais e
funcionários, e convidou a que cada um iluminasse de azul sua casa ou, seu local de trabalho e
incentivasse outras pessoas para o mesmo fim.
E a resposta foi um sucesso. Conheça abaixo alguns locais.
Estados que aderiram: Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pará, Paraná, Bahia, Pernambuco.

Morro da Cruz
Pref. M. de
Lages

Sede da ANAD ANAD SP

Monumento as
Bandeiras - SP

Hospital
Beira Rio,
Itabuna-BA

Piedade do Rio Grande
Ponte
Estaiada
SMS
São Paulo

Santuario
do Cristo
Redentor - RJ

Obelisco
SMS
São Paulo
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