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Tabela 9-1:
Beta-Bloqueadores Disponíveis no Brasil
Nome Genérico

Nome Comercial

Seletivos

Atenolol
Betaxolol
Bisoprolol
Metropolol

Atenol
Betoptic (tópico)
Concor
Lopressor

Não Seletivos

Nadolol
Pindolol
Propranolol
Timolol

Corgard
Viskien
Inderal
Timoptol
ABR-MAI-JUN 2017
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Tabela 9-2:
Bloqueadores do Canal de Cálcio Disponíveis no Brasil
Nome Genérico

Nome Comercial

Amiodipine
Diltiazem

Norvasc
Cardizem CD
Diltizem
Splendil
Lomir
Adalat
Dilacron

Felodipino
Isradipino
Nifedipino
Verapamil

Tabela 9-3:
Alfa Bloqueadores Disponíveis no Brasil

8

Nome Genérico

Nome Comercial

Doxazosina
Prazosina
Terazosina

Carduran
Minipress
Hytrin
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Diabetes, é preciso que estejam
sempre atualizados, e
desenvolvam novas habilidades
para lidar com os pacientes.

Ao iniciar um processo de
Educação em Diabetes, é
preciso compreender que a
responsabilidade não deve ser
de apenas um profissional da
área da saúde, e sim de toda a
equipe responsável pelo
acompanhamento do portador
de Diabetes.

Alguns dos objetivos são:
incorporar novos hábitos
alimentares, compreender a
ação dos medicamentos e
insulina, monitorar a glicemia,
manter o equilíbrio emocional,
realizar exames periódicos,
praticar uma atividade física,
entre outros.

Na fase do diagnóstico
podemos identificar como o
paciente está, em que
condições se encontra, como
está o controle da sua doença,
o que sabe sobre o assunto,
seu perfil sócio cultural e sua
forma de enfrentar toda essa
situação.

A equipe multiprofissional deve
ser responsável pela
comunicação com o paciente e
a família, fazendo essa
mediação entre indivíduodoença. Esses profissionais
devem ser capacitados, pois
requer muito mais que um
conhecimento técnico do

O objetivo principal da
Educação em Diabetes, é
promover ao paciente, familiar
ou responsável, informações
necessárias sobre o cuidado e
manejo da doença, promovendo
assim uma qualidade de vida
melhor para todos.
As etapas para que esse
processo educativo seja
seguido, devem ser definidas
entre a equipe de saúde e os
portadores de Diabetes, de
forma individualizada, uma vez
que cada paciente vive em um
contexto diferente.

10
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O cuidar efetivo e adequado,
implica em estimular a busca
pelo conhecimento sobre a
doença, procurar aceitar seu
diagnóstico, promovendo assim
comportamentos que
desenvolvam habilidades de
autocuidado. Portanto, a ANAD
vê a necessidade de aplicar
práticas educacionais, e vem
realizando isso em suas
atividades semanais, junto à
equipe profissional da área da
saúde, percebendo assim uma
melhora na adesão ao
tratamento e controle glicêmico
do paciente.
Um trabalho em equipe é
essencial para o Processo
Educativo, ele deve acontecer
de forma ativa e contínua,
através do qual profissional,
paciente e familiares aprendam
sobre o Diabetes. A equipe é o
resultado da soma das
características de cada área e
seus membros. Sua interação é
fator principal para o sucesso
das intervenções.
Fonte: Diabetes.org.br
Colaboradores: Bayer, J&J, Roche,
Jasmine, Kopenhagemn, Lowçucar, Ofner,
Diatt, Village, Finn, Brasil Cacau e Stevita.

Coordenadoras: Psic. Carolina Antunes,
Psic. Claudia Chernishev Estagiários:
Marta Rocha, João Vitor L. Cestavo e
Marcya Jeanne M. Souza Oliveira

ANÚNCIO

Associação Sergipana de Proteção ao Diabético
Centro de Diabetes de Sergipe
VI Caminhada pelo Diabetes
As entidades promoveram uma grande caminhada com a
participação de aproximadamente 10 mil pessoas com o objetivo
de alertar sobre o Diabetes, o controle e como evitar complicações.
Dois mini-trio elétricos guiaram e animaram os participantes.
O evento contou com o apoio da FENAD, da Secretária Municipal de Saúde, Corpo de
Bombeiros e Guarda Municipal da Cidade, entre outros.
O presidente da ASPAD e do Centro de Diabetes de Sergipe Dr. Raimundo Sotero
coordenou as ações.

12
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Centro de Diabetes de Sergipe
Mutirão do Carnaval contra o Diabetes
A Prefeitura Municipal de Cristinápolis, a Secretária Municipal de Saúde de
Cristinápolis e o Centro de Diabetes de Sergipe realizaram este evento de alerta contra o
Diabetes com exames de glicêmia capilar, aferição de pressão arterial, avaliação ponderal,
orientação, encaminhamentos e distribuição de material educativo.
As orientações ficaram a cargo do Dr. Raimundo Sotero.

ABR-MAI-JUN 2017
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Associação Sergipana de Proteção ao Diabético
I Treinão pelo Dia Mundial do Rim
Foi realizado em Aracajú este evento pela Clinese Clínica de Nefrologia de Sergipe, com o apoio da
ASPAD entre outros.
Foi um evento de orientação para as práticas de uma
vida saudável e sobre os problemas dos portadores de
doenças renais crônicas.
Com 250 participantes ocorreu uma caminhada de
2 km e corridas de 4 a 8 km com medalhas aos que
concluíram a prova.
O presidente da ASPAD, Dr. Raimundo Sotero esteve
presente e foram realizados testes de glicemia capilar.

14
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Transmed Centro de Diagnóstico
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Aniversários
na ANAD
Todos os
meses nossos
associados
comemoram seu
aniversário na
ANAD, com bolo
diet da OFNER!

Março

Abril

02/03 - Laura Penteado Ferratoni

08/04 - Assunta Catarina Petroni

06/03 - Vilgidássio B. dos Santos (Gil) 12/04 - Mirian Cotin
10/03 - Helena Millos

12/04 - Lucas Leite F. Fernandes

20/03 - Rosiris Almeida Neves

14/04 - Tokie Yamaoka

21/03 - Benta de Mello

14/04 - Paula Leda S. Silva

24/03 - Akio Itami

24/04 - Giulia Brito Rosa

29/03 - Lucila S. de Moraes
30/03 - Nathalia Ingrid M. Guedes

Por um Sistema de Saúde Sustentável
MICHAEL KAPPS*
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Grupo de Artesanato
Realizado todas as quartas-feiras, às 14 horas, o grupo de artesanato tem como objetivo
proporcionar aos associados um momento de lazer, criação e integração social. Estimulando a
produtividade, promovendo a troca de informações e conv ívio social. O enfoque educacional
está presente através das atividades educativas propostas, com temas voltados ao Diabetes e
auto-cuidado. Esta atividade é coordenada pela Psicóloga Carolina Antunes. Não é necessário
fazer a inscrição, apenas aparecer no grupo. Venha conhecer!

Grupo de Reflexão
O Departamento de Psicologia da ANAD oferece um espaço destinado à reflexão e discussão
de temas diversos, geralmente propostos pelos associados. Tem como objetivo trabalhar
assuntos variados, levando em consideração os aspectos emocionais de cada um. São
realizadas atividades educativas nos grupos, com o apoio de textos sobre o Diabetes. Todas as
segundas-feiras, às 14 horas, estruturado pela Psicóloga Carolina Antunes e os estagiários do
último ano da Faculdade de Psicologia do Mackenzie, João Vitor Longatti Cestavo, Marcya
Jeanne Marques Souza Oliveira e Martha Rocha. Não é necessário fazer a inscrição, apenas
comparecer a ANAD e participar. A atividade é gratuita.

20

ABR-MAI-JUN 2017

Aulas de Inglês
Realizada todas as sextas-feiras às 10:00hrs, pela Professora Angela Maio, a Aula de Inglês tem
como objetivo trazer novos conhecimentos para os associados da ANAD, além de estimular o
aprendizado e desenvolvimento de novas atividades. Com a introdução de uma nova linguagem,
pode-se perceber que nunca é tarde para se aprender algo novo. As vagas são limitadas e as
inscrições devem ser realizadas com a Psicóloga Carolina Antunes.

Aula de Atividade Física
Todas as semanas são realizadas aulas de
exercício físico, coordenados pela Prof ª. Rayra
Almeida , da Faculdade Anhembi Morumbi.
Essa atividade tem como objetivo estabilizar a
glicemia e aperfeiçoar a mobilidade através
dos exercícios que se encaixam em atividades
cotidianas, trazendo assim, uma melhor
qualidade de vida para o paciente diabético.
Venha fazer parte do grupo!
Faça suas inscrições na recepção ou com a
Psicóloga Carolina Antunes.
Aula de Atividade Física na ANAD
com a Profª. Rayra Almeida

ABR-MAI-JUN 2017
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Treinamento na ANAD
Sistema de Infusão Contínua de Insulina
Os profissionais de saúde da ANAD e convidados, recebem frequentemente pacientes em uso
deste equipamento. Por esta razão sentiram necessidade de maior conhecimento específico na
área.
Dessa forma a Medtronic enviou a Educadora em Diabetes Érica Cristina da Silva Lopes,
especialista no produto, para realizar apresentação e treinamento aqui na nossa sede.
Nossos agradecimentos à Medtronic.

22
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Espaço FIESP com Saúde
Espaço de Saúde nos domingos na Paulista
Está é uma iniciativa do COM SAÚDE - Comitê da Cadeia Produtiva de Saúde e Biotecnologia
com o objetivo de promover campanhas de educação e conscientização, com parceiros ligados
à saúde.
Estas ações ocorrerão em todos os domingos na sede da FIESP na Avenida Paulista.
A primeira foi em parceria com a ANAD, foi a Ação+Saúde, uma Campanha de prevenção e
orientação em Diabetes, onde contamos com a colaboração dos profissionais de saúde da
ANAD: Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho, Educ. em Diabetes Profª. Lilian Fanny de Castilho, as
médicas endocrinologistas Drª. Alinne Inuy e Márcia Kelmann, as psicólogas Carolina Antunes
e Claudia Chernishev, a enfermeira Luiza Kiguchi, a técnica Iolanda Maria Rossi, a farmacêutica
Vera Lúcia Pivello, a enfermeira voluntária Cristiane Silva.
Realizamos exames de glicemia, distribuição de material educativo, orientação e
encaminhamento. Os testes foram realizados com o aparelho One Touch Ultra Mini da
Johnson&Johnson.

ABR-MAI-JUN 2017
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Nota 10

Coordenadora: Nutr. Amanda Aboud
Estagiárias: Amanda da Silva Fernandes,
Bárbara Saviello Vicente, Elenice Alves
Cézar de Mattos, Gabriela Pereira de Souza,
Ingrid Montanini Miravete, Juliana Pacheco
de Oliveira e Letícia Nunes M. Castanho

Associada:
Yvone Ivanir Petrone

Torta de Banana Diet
Ingredientes:

Modo de Preparo:

Massa:
6 bananas prata maduras;
1 xícara (chá) de farinha de aveia;
½ xícara rasa (chá) de adoçante
culinário;
1/8 xícara (chá) de óleo de soja;
¼ xícara (chá) de uva passa (opcional);
Canela em pó a gosto para polvilhar;

1. Misture bem a farinha, o adoçante e o óleo.
2. Junte as passas e reserve.
3. Amasse a metade das bananas numa forma
untada com pouco de óleo, forrando-o.
4. Coloque a mistura da farinha.
5. Cubra com o restante das bananas muito
bem amassadas.
6. Polvilhe com canela.
7. Asse em forno médio pré aquecido por 40 min.

É realizado as sextas-feiras das 8h às 10h, 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:
• O que sabemos sobre os rótulos?
• Benefício das fibras alimentares
• A importância do leite
• Vitamina D

24
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Tempo de preparo:
40 minutos
Rendimento:
12 porções de 60g
Informação Nutricional:
Valores nutricionais
por porção (60g)
Calorias: 137,0kcal
Carboidratos: 20,7g
Proteínas: 3,2g
Lipídios: 2,4g
Fibras: 1,5g
Avaliação de
conhecimentos pré e
pós-orientação.
Tema: Benefícios da
Banana e da canela.

Coordenadora: Nutr. Amanda Aboud
Estagiárias: Amanda da Silva Fernandes, Bárbara
Saviello Vicente, Elenice Alves Cézar de Mattos, Gabriela
Pereira de Souza, Ingrid Montanini Miravete, Juliana
Pacheco de Oliveira e Letícia Nunes M. Castanho.

ABR-MAI-JUN 2017
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PATROCÍNIO:

Dia de Vivência
Coordenadora: Nutr. Amanda Aboud
Estagiárias: Amanda da Silva
Fernandes, Bárbara Saviello Vicente,
Elenice Alves Cézar de Mattos, Gabriela
Pereira de Souza, Ingrid Montanini
Miravete, Juliana Pacheco de Oliveira e
Letícia Nunes Martins Castanho.

Cardápio
CAFÉ DA MANHÃ:
Café com leite desnatado;
Bisnaguinha integral com queijo
branco e peito de peru LIGHT;
Laranja
COLAÇÃO:
Abacaxi

Atividades: Palestra de Nutrição:
“Aproveitamento integral dos
alimentos”, Questionário Surpresa,
Oficina culinária, Dinâmica: Canto
das marchinhas, Brincadeira da
estátua, Aniversariante do mês, bingo
e entrega de brindes.

Colaboradores: Saborama, Flormel, Santa Helena e Stevita.

ALMOÇO:
Entrada: Repolho branco
com tomate e beterraba
Prato Base: Arroz Integral
Bebida: Suco de casca de abacaxi
com hortelã
Prato Principal: Panqueca de beterraba
com frango desfiado e requeijão
Sobremesa: Cupcake de casca de
laranja Diet
LANCHE DA TARDE:
Bolo Aniversariante do mês
TOTAL DO CARDÁPIO:
Valor calórico: 992,5 kcal
Carboidratos: 140,2g
Proteínas: 41,1g
Lipídios: 29,7g

ABR-MAI-JUN 2017
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Supervisora: Nutr. Profª.
Drª. Viviane Chaer Borges.
Coordenadoras: Nutr.
Amanda Aboud, Nutr. Marlene
Valença, Nutr. Mirella Beni.
Estagiárias: Ana Clara de
Abreu Morbi Galvão Frota,
Bruna França Peixoto, Camila
Cristina da Silva Santos,
Inayah Ribas Galetti, Lai Pi
Chu e Laís Prado Beraldo.

Sorgo e seus Benefícios

Programa de Atividades para 2017 - Ligue para se informar sobre os temas do mês: (11) 5908-6777 **

MARÇO

28

09 e 23

3, 17 e 31

30

8, 15, 22 e 29

14

À combinar

ABRIL

28

-

20

19 e 26

25

À combinar

MAIO

11 e 25

05 e 19

18

03,10,17,24 e 31

16

À combinar
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Amanda, Bárbara, Elenice, Gabriela, Ingrid, Juliana e Letícia
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C U L I N Á R I A

L O W Ç U C A R

R E C E I T A S

Informações Nutricionais por Porção:

Calorias:
Carboidratos:
Proteína:
Lipídeos:

62,8kcal
13g
1,8g
0,4g
Informações Nutricionais por Porção:

Calorias:
Carboidratos:
Proteína:
Lipídeos:

111kc al
14,9g
2,3g
4,7g
Informações Nutricionais por Porção:

Calorias:
Carboidratos:
Proteína:
Lipídeos:
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73kcal
13,9g
3,3g
0,9g

C U L I N Á R I A

N E S T L É

R E C E I T A S

Informações Nutricionais por Porção:

Calorias:
Carboidratos:
Proteína:
Lipídeos:

ABR-MAI-JUN 2017

116,6kcal
9,3g
1,4g
8,2g
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NOTÍCIAS
Audiência com Senador Ronaldo Caiado
Tendo em vista a iniciativa do Senador Ronaldo Caiado e do CBO, e após reunião em que
nós da ANAD e FENAD participamos junto e com SBD, SBN e SBC, haverá no 22º Congresso
Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes em julho próximo em Simpósio de Política de Saúde
que dará continuidade a este tema.
O Senador Ronaldo Caiado, representantes das outras Sociedades apoiadoras e convidados
debaterão este tema, conforme ficou estabelecido na audiência de nosso presidente e
presidente do Congresso Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho com o Senador Ronaldo Caiado.

Dia Mundial da Atividade Física
A data mobiliza todos os setores em todas
as partes do mundo.
Aqui em São Paulo o nosso prefeito João
Dória, sempre atento às questões da
saúde, convidou diversas autoridades da
área e seus Secretários Municipais para
subirem 5 andares do edifício da
Prefeitura, como apoio ao exercício físico e
para dar exemplo saudável à população.
Na sequência reuniu-se em seu gabinete
com autoridades e entidades da área,
entre elas o presidente da ANAD, Profº.
Dr. Fadlo Fraige Filho.
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365 dias à Frente da Saúde
O senhor Ministro da Saúde Dr. Ricardo Barros
apresentou na FIESP (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo) sua atuação frente ao Ministério
da Saúde, durante o seu primeiro ano.
Diante de uma grande platéia de convidados especiais,
num evento de 3 horas, foi possível conhecer todo o
saneamento que o Ministro promoveu no Ministério
da Saúde e seus planos para a melhor condução de
assuntos de todas as áreas.
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho e a Profª. Lilian Fanny de
Castilho, parceiros que são da FIESP, foram convidados
para participar do encontro, juntamente com
representantes de várias áreas e entidades de saúde.
O senhor Ministro apresentou de forma objetiva sua
atuação no amplo espectro da saúde, mostrando
principalmente a transparência e economia na melhor
gestão do orçamento do Ministério.
Na área do Diabetes, Dr. Fadlo colocou suas
considerações no plenário, sobre a continuação da
distribuição de medicamentos gratuitos pelo
Ministério da Saúde na rede de farmácias privadas,
cuja continuação foi confirmada pelo Senhor Ministro.
Também colocou se é real a informação de que o
Ministério da Saúde distribuirá a Insulina da Ucrânia
(desconhecida do mundo científico), uma vez que este
produto sabidamente não apresenta evidências
científicas publicadas, de sua eficácia.
Alertou também para o prosseguimento e providências
para distribuição das Insulinas ultra rápidas, que estão
aguardando tramitação na Secretária da Ciência e
Tecnologia do Ministério da Saúde, embora já aprovadas
pela CONITEC, e de suma importância para os
portadores de Diabetes no Brasil.
Foi entregue ao senhor Ministro e ao Secretario
Francisco de Assis Figueiredo o documento
“Carta de Berlim”.
ABR-MAI-JUN 2017
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NOTÍCIAS
Dia Mundial da Atividade Física
Com o tema “Pessoa Ativa, Pessoa Feliz” o Dia Mundial da Atividade Física foi oficialmente
celebrado em 6 de abril, em mais de 30 países.
Aqui em São Paulo as ações ocorreram no dia 2 de abril com a XV Caminhada Agita Mundo,
na Av. Paulista organizada pelo Dr. Victor Matsudo.
Como sempre a Anad esteve presente em apoio à data com os associados, o Profº. Dr. Fadlo
Fraige Filho, a Psic. Carolina Antunes, a Enfª. Luiza Kiguchi e o Profº. de Educ. Fís. Pedro Senger.
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Reunião de Pesquisadores

Reuniram-se em Bogotá, representantes
e pesquisadores de 10 países Latino
Americanos para discussão de protocolo
de pesquisa clinica em DMT2 em população
jovem de 10 a 17 anos. Esta pesquisa tem
patrocínio da MSD, onde foram discutidos
detalhes e estratégias para os estudos.
Um dos Centros envolvidos é o Centro de
Pesquisas Clínicas Profº. Dr. Fadlo Fraige
Filho.
Farm. Alexandre Delgado e Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho

PERGUNTA: Oxigenoterapia
Hiperbarica ajuda na cura
de feridas nos pés. Grato!
Antonio Di Palma
Rio de Janeiro
RESPOSTA: Olá Antonio,
A Câmara Hiperbárica pode
ser utilizada em pacientes
com problemas nos pés - Pé
diabético, como uma opção
após falha ao tratamento
padrão: infecção,
intervenção cirúrgica e
correção da má circulação
do sangue (doença arterial
periférica).
Não existem dados que a
indiquem como primeira
opção e também deve haver
cautela na seleção dos
pacientes, pois reações e
efeitos do tratamento
sobretudo nos pulmões e
audição não são desprezíveis.
Atenciosamente,
Profª. Drª.
Hermelinda
Pedrosa Médica
Endocrinologist
PERGUNTA: Gostaria de
saber como adquirir no
Brasil ou como importar o
medidor de glicose não
invasivo (adesivo).
Grato,
Norberto Campelo
Piauí
RESPOSTA: Prezado
Norberto,
36
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Já está à venda no Brasil o
glicosímetro não invasivo,
através de um adesivo
trocado a cada 14 dias,
substituindo as picadas da
glicemia capilar nos dedos.
Peça a seu médico uma
indicação e entre no site
www.freestylelibre.com.br
onde terá todas as
informações necessárias.
Atenciosamente,
Profº. Dr. Fadlo
Fraige Filho
Presidente
ANAD/FENAD
Profº. Tit.
Endocr. FMABC
PERGUNTA: Bom dia! Sou
diabético há 20 anos com
um bom controle
(hemoglobina de 6,5 a 7,0
nos últimos 10 anos)
atividade física diária boa
alimentação Já faz 4 meses
que estou usando o FREE
STYLE LIBRE só então tive a
noção do quando a glicemia
pode variar e o quanto é
difícil mantê-la estável. Foi
aí que meu médico sugeriu
(off label) associar o
INVOKANA 300G uma vez
ao dia e estou muito
surpreso com a estabilidade
que minha glicemia. Desde
então o FSTL está com a
zona alvo de 70 a 170mg/dL
e estou com 80% do tempo
dentro da zona alvo após o
uso do INVOKANA, antes era
50%.
Gostaria de saber se existem
mais pessoas usando e
outros estudos sobre o

assunto. Em 20 anos nunca
vi nada igual.
Abraço
Alex S. Rocha
Minas Gerais
RESPOSTA: Olá Alex,
Existem sim estudos e muitas
pessoas com Diabetes usando
as glifozinas (no seu caso
INVOKANA). É excelente
medicamento e o resultado é
o que você refere.
É o avanço no tratamento do
DM que infelizmente está
fora de alcance econômico
para a maioria dos portadores, principalmente do
SUS.
Atenciosamente,
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente ANAD/FENAD
Profº. Tit. Endocr. FMABC
PERGUNTA: Estou tendo
problemas com minha filha
no período da madrugada,
com hipoglicemia. Isso está
me deixando à noite toda
acordada. O que faço pra
isso não acontecer, não
aplico a insulina rápida
mesmo estando acima de
450? Porque se não aplico
ela dorme com a glicemia
super alta. Me ajudem.
Gleice Pereira
Mato Grosso do Sul
RESPOSTA: Prezada Gleice,
Os tipos de Insulina e os
esquemas usados devem ser
revisados. É totalmente

inadequado manter a
glicemia em 450mg/dl sem
aplicação de ultra rápida e
as hipoglicemias noturnas
são devidas às Insulinas de
ação lenta, possivelmente a
NPH. Sugiro você consultar
um endocrinologista para
mudar para Insulinas basais
LANTUS-DEGLUDEC) em
associação com as Insulinas
rápidas.
Atenciosamente,
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente ANAD/FENAD
Profº. Tit. Endocr. FMABC
PERGUNTA: Minha
hemoglobina glicada deu
6,2% e o normal e 5,7%. Eu
já estou correndo risco para
Diabetes? Porque no exame
diz que de 5,7% a 6,4% e
risco de Diabetes Mellitus.
Jorge
Ceará

PERGUNTA: Mais uma vez
preciso da ajuda de vocês,
pois hoje passei por um
momento estressante,
desespero... O tratamento do
Diabetes do meu Filho está
indo bem, graças a Deus e o
acompanhamento e
cuidados que está tendo. No
entanto hoje à noite quando
fomos medir a glicemia dele
estava 16,2. Medimos então
o nível de cetona e por conta
de um erro do aparelho que
não havia sido programado
ainda, o nível de cetona se
apresentou muito alto. Mas
meu esposo ligou pra
emergência, conseguiu
regular o aparelho de
medição da cetona e à seguir
o nível estava em 0,1, o que
é bom. Bem, minha duvida
agora é, como agir em uma
situação de nível de cetona
alto? Por favor, me ajudem
mais uma vez e me
desculpem por algum
transtorno.

RESPOSTA: Prezado Jorge,

RESPOSTA: Edjane,

A hemoglobina glicada
acima de 5.7% já indica o
início da doença. O que no
passado se chamava de pré
Diabetes e agora do ponto de
vista laboratorial se chama
alto risco para o Diabetes.
Esta condição inicial deve ser
tratada. Procure um
endocrinologista.

As cetonas altas em um
menino com Diabetes tipo 1,
podem significar descompensação diabética aguda,
principalmente se a glicose
também estiver aumentada
Neste caso, dirigir-se o
quanto antes ao Pronto
Socorro, para compensação
do quadro, com insulina,
soro, etc... Já cetonas
positivas e glicose baixa,
consequência da
hipoglicemia ou jejum
prolongado daí alimentar-se!
Siga motivada e conte com
nossa Associação!

Atenciosamente,
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente ANAD/FENAD
Profº. Tit. Endocr. FMABC

Drª. Marcia
Jablonka Médica
Endocrinologista
PERGUNTA: Eu soube que
estou com Diabetes tipo 2
faz uns 6 meses e sinto
tonturas, dor nas pernas,
dor no corpo, tipo de um
zumbido no ouvido e as
vezes dificuldade para me
expressar em público e ter
bom raciocínio, pois sou
instrutor. Esses são
sintomas do Diabetes?
Gostaria de saber se há
casos semelhantes ao meu e
se eu conseguir controlar o
Diabetes, esses sintomas
desaparecem também?
Paulo
Sorocaba
RESPOSTA: Caro Paulo,
Seus sintomas podem ou não
estar relacionados ao
Diabetes. Pacientes com
Diabetes, principalmente
com a doença não
controlada, podem ter
sintomas como fadiga, sede,
tonturas e zumbido e até
mesmo dores. Em relação a
se expressar em público não
ha uma relação própria com
a doença. Você precisa estar
sob tratamento e após
doença controlada reavaliar
se os sintomas desaparecem
visto que são sintomas que
podem estar presentes em
inúmeras outras doenças.
Drª. Debora
Nazato
Médica
Endocrinologista
ABR-MAI-JUN 2017
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PERGUNTA: Dados
copiados da tabela brasileira
de índice glicêmico e carga
glicêmica e os itens
mencionados referentes a
aveia e farelo de aveia. De
acordo com minhas
pesquisas o farelo de aveia é
o resto que sobra da
elaboração da farinha,
portanto só casca e palha.
Em vista do quadro acima
que publicado na referida
tabela são respectivamente
índice glicêmico, quantidade
e carga glicêmica.
Forneceram para 10 gramas
de farelo um índice
glicêmico de 28 e a pergunta
é como pode 30 gramas
(três vezes mais) do
alimento original com casca
e todos os nutrientes ter um
índice glicêmico de 39? Qual
seria então a proporção de
farelos nestas 30 g? Se
tivéssemos as mesmas 30g
de farelos (cascas e palha)
por uma simples regrinha
de 3 teríamos então uma
carga glicêmica de 75? Se
compararmos quantidades
iguais veremos uma coisa
difícil de entender, sendo
que a aveia em flocos
contém o farelo. Não?
Matemática de doido?
Gostaria de entender!
Maria J. G. Caramori
São Paulo
RESPOSTA: Olá Maria José,
Como você está? Vi os seus
questionamentos e você tem
razão, a matemática por si
só não explica. O índice
glicêmico é a resposta de um
alimento na glicemia
44
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sanguínea comparado com a
resposta do padrão, que pode
ser o pão ou a glicose.
Já a carga glicêmica tem
relação com o índice
glicêmico do alimento, mas
também com a quantidade
de carboidrato que uma
porção daquele alimento
tem. Assim uma porção de
pão (1 Unidade) tem 30
gramas de carboidrato. Já
uma porção de outro
alimento pode ter mais ou
menos carboidrato. Quanto
mais carboidrato tiver a
porção do alimento que será
ingerido e quanto maior o
índice glicêmico desse
alimento, maior será a carga
glicêmica. O chocolate por
exemplo, tem índice
glicêmico alto mas carga
glicêmica baixa.
Para sua facilidade, olhe a
carga glicêmica do alimento.
É uma medida que reflete
com mais precisão a
quantidade que ingerimos.
Um abraço,
Nutr. Profª.
Drª. Viviane
Chaer Borges
Superv. Dept.
Nutrição
RESPOSTA DA PACIENTE:
Somente agora lendo a
resposta sobre carga
glicêmica... Na prática difícil
de aplicar nó dia a dia, vou
tentar estreitar o
relacionamento com a ANAD
para ter um
acompanhamento
multiprofissional entrosado,

pois uso SUS e Convênio mas
tá muito difícil. Farei uma
visita na semana entrando
para entender melhor como
funciona.
Grata pela resposta.
Maria J. G. Caramori
São Paulo
PERGUNTA: Cara Anad,
adquiri o Diabetes há pouco
tempo. E tenho uma dúvida
eu posso comer que tipo de
carne suína?
Mikael
RESPOSTA: Olá Mikael,
Que bom que você já esteja se
preocupando em cuidar do
seu Diabetes recém
diagnosticado. Isso é
extremamente importante
para evitar complicações
futuras. A carne suína magra
é ótima opção proteica. O
lombo pode ser usado
desprezando após ser levado
ao forno, a gordura externa e
o caldo drenado durante o
cozimento. O bacon deve ser
evitado. O pernil é mais
gordo. Pode ser opção
eventual. Mas é importante
saber como estão seus níveis
de gordura no sangue.
Sugiro que se associe a
ANAD, onde terá apoio de
uma equipe multiprofissional
especializada em Diabetes.
Um abraço,
Nutr. Profª. Drª. Viviane
Chaer Borges
Superv. Dept. Nutrição

PERGUNTA: Em relação ao
adoçante Sucralose, existe
uma pesquisa da UNICAMP
em 2016 que alerta para o
risco de carcinogenicidade
quando adicionado a líquidos
quentes. Qual a orientação à
respeito, tendo em vista que
os outros adoçantes, tal
como a Stévia, tem um sabor
extremamente desagradável?
Digo isto porque sou prédiabética, e não consigo
utilizar outro adoçante que
não a Sucralose, e mesmo
assim, com ressalvas, visto
que o sabor não é
exatamente igual ao do
açúcar, pois tem um leve
gosto de remédio.
Ana Maria

outros pesquisadores, ou ao
menos validados.
Os resultados do trabalho
apontam para o risco, mas
não existe ainda um
consenso.
Nessa situação não há a
necessidade de excluir a
Sucralose.
Há necessidade de mais
estudos, mais evidências
científicas para que uma
Diretriz seja traçada.
A ANAD, se apoia em
Diretrizes Científicas e não
em resultados isolados de
trabalhos, por mais sérios
que sejam, como foi o
desenvolvido na UNICAMP.

RESPOSTA: Olá Ana Maria,
Realmente a pesquisa
desenvolvida pela UNICAMP
mostrou que o aquecimento
da Sucralose, como ocorre no
preparo de bolos e tortas
pode levar à produção de
substâncias tóxicas e
cumulativas aumentando o
risco de câncer. Mas o
próprio estudo mostra que a
Sucralose pode ser ingerida
normalmente quando não
levada ao fogo ou forno.
Qualquer estudo tem uma
metodologia que deve ser
repetida e comprovada por
estudos semelhantes.
Veja, foi um trabalho que
demonstrou esses resultados.
Para que essa afirmação vire
um consenso ou uma Diretriz
Científica, os resultados
devem ser repetidos por

Mas para quem esteja
extremamente preocupado
com esse estudo e não queira
aguardar outros, existe a
possibilidade de adicionar a
Sucralose na hora da
ingestão do bolo ou torta e
não durante o preparo.
Um abraço,
Nutr. Profª. Drª. Viviane
Chaer Borges
Superv. Dept. Nutrição
PERGUNTA: Gostaria de
saber qual é o
posicionamento de vocês
acerca de produtos
dietéticos que contém
(muitas vezes como
principal ingrediente)
Maltodextrina? Tais
produtos podem vir a
receber o selo de confiança

da ANAD? Em caso de
resposta positiva, gostaria
do embasamento para isso,
visto que é uma questão que
muito me intriga.
Grata,
Eloisa P. da Silva
Rio Grande do Sul
RESPOSTA: Olá Eloísa tudo
bem? A ANAD coloca o selo
nos produtos, mas a
quantidade de ingestão de
cada produto deve passar
pelo critério de um
profissional nutricionista.
A Maltodextrina é produto
do amido. Terá a capacidade
de elevar a glicemia assim
como qualquer outro amido
sem fibras. A Sociedade
Brasileira de Diabetes e a
Americana liberam para o
paciente com DM até
sacarose, desde que inferior a
10% do valor energético
total diário. Assim não há
necessidade de exclusão de
nenhum tipo de carboidrato,
mesmo já pré-digerido, desde
que faça parte de um
planejamento alimentar.
Caso continue com sua
dúvida por gentileza nos
retorne.
Um abraço,
Nutr. Profª. Drª. Viviane
Chaer Borges
Superv. Dept. Nutrição
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CONTOUR TS
R$ 128,20

ON CALL PLUS

R$ 82,70

Na compra de 1 Caixa
de tiras com 100 unidades
Ganhe Grátis 1 Monitor

ACCU-CHECK
PERFORMA APAC
R$ 49,90
Kit com 1 Monitor
1 Lancetador
10 Lancetas
10 Tiras

ONETOUCH SELECT SIMPLE
R$ 40,00
Kit com 1 Monitor
1 Lancetador
10 Lancetas
10 Tiras
ABR-MAI-JUN 2017
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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
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Claudete Fernandes
Kit Diatt

Geralda Marques
Glicosímetro Breeze (Bayer)

Ezequiel Bertoldi
Glicosímetro Ultra Mini (J&J)

Alserina Correia Farias
Kit Lowçucar

Irene Serrano de Santis
Bella Páscoa Village

Leni Menezes Vaz
Ovo de Páscoa Brasil Cacau

Maria Bernardino
Kit Finn

Aparecido F. do Nascimento
Kit Jasmine

Cleoffe Candida Capitani
Glicosímetro Accu-Check (Roche)
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Endocrinologista
Dra. Márcia Kelmann
8h às 11h20
Educação Física
Profª. Rayra Almeida
9h às 10h
Dr. Alexandre
Fraige
12h30 às 14h

Endocrinologista
Dra. Débora Nazato
8h20 às 11h20

Dra. Maria do
Socorro O.
Sousa
10h às 15h
Endocrinologista
Dra. Aline Inuy
8h às 10h40
Dr. Alexandre
Fraige
13h às 14h30
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Educação Física
Profª. Rayra Almeida
9h às 10h

ABRIL
01/04

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

08/04

“Cuidados com o Pé Diabético”
Dr. Guilherme Yazbek

15/04

PÁSCOA

22/04

TIRADENTES

29/04

“Cuidados e Diabetes”
Enfª. Podóloga Kinue Yogi

MAIO

ENDOCRINOLOGISTA

06/05

“Exercício Físico e Diabetes”
Educ. Fís. Pedro Senger

13/05

DIA DAS MÃES

20/05

REUNIÃO

27/05

“Bomba de Insulina”
Nutr. Educ. em D.M Erica Cristina S. Lopes

É o médico especialista que trata
do Diabetes.
JUNHO

Aos primeiros sintomas do Diabetes
procure um médico endocrinologista
para que ele possa dizer qual
tratamento você deverá seguir.

03/06

“Medicamentos Orais”
Farm. Vera Pivello

10/06

“Tecnologia e Diabetes”
Drª. Karla Mello

17/06

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

24/06

“Bomba de Insulina”
Nutr. Educ. em D.M Erica Cristina S. Lopes

H.Q

