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As Várias Faces do Amor
- O Amor se bem aplicado poderia esvaziar asilos, prisões e hospitais.
- O Amor é o principal elemento do tratamento psiquiátrico.
- O Amor pode dominar o ódio e curar as doenças.
- Amor é sobrevivência.
- Onde há Amor, se encontra Deus.
- O trabalho é o Amor que se torna visível.
- Os erros são grandes quando o Amor é pequeno.
- Quem oferece cortesia, recolhe amizade, quem semeia bondade, colhe
Amor.
- A porta do coração só abre de dentro para fora, oferecendo Amor.
- Sejamos os primeiros a fazer um sinal amistoso, a sorrir e a falar
primeiro, e, se necessário, perdoar primeiro, isto é Amor.
- O controle sem Amor é uma loucura. O Amor, sem controle é um suicídio.
- Devemos compartilhar, se queremos obter a benção divina. Deixar de dar
é deixar de ter. Assim é a Lei do Amor.
- Se apenas uma pessoa alcançasse a mais alta classe do Amorr, seria
suficiente para neutralizar o ódio de milhões.
- O Amor jamais é desperdiçado. Não importa a quem seja entregue, ele
sempre volta maior.
- Para se orientar use a sua cabeça. Para orientar os demais, use seu
coração, com Amor.
- A única forma correta e segura de destruir um inimigo é convertê-lo em
amigo, através do Amor.
- A maior grandeza é o Amor sem egoísmo.
- A quem te machuca, devolva-lhe teu Amor mais puro e ele parará de te
machucar, porque o Amor purifica o coração de quem é amado, como
também purifica o coração daquele que ama.
- O Amor que você dedica ao seu trabalho é o Amor que volta para você.
02
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- O Amor não é suave como a água, e sim duro como a rocha, em que as
ondas de ódio golpeiam em vão.
- O verdadeiro amigo é aquele que conhece tudo de você e apesar disso te
dedica Amor.
- A amizade e o Amor são os únicos adesivos capazes de unir a todos.
- A moeda do Reino de Deus é o Amor.
- Haja o que houver, apegue-se ao Amor. Ainda que destruam o seu
coração, não deixe que o endureçam. Vencerá a todos com a ternura e o
perdão do Amor.
- Existe um remédio muito simples para facilitar nossa vida e fazer cada dia
mais feliz: É o Amor.
- É melhor ter amado e perdido, do que jamais haver amado. O Amor é a
maior dádiva.
- Os melhores presentes são os amores compartilhados.
- Amar é se colocar no lugar do outro.
- O Amor vê através de um telescópio, mas também através de um
microscópio. São as grandes e as pequenas coisas do Amor.
Inspirado no livro “Pensamentos de Ouro”, compilado por Jo Petty, com
título original “Apples of Gold”.
Amor a todos.
Abraços felizes,
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Presidente ANAD - FENAD
Profº. Emerito FMABC
Presidente Eleito IDF SACA (2021 - 2022)

JUL-À-DEZ | 2021 |

03

32

05
LEMBRETE EDUCATIVO

DATAS COMEMORATIVAS

34

22

NOTÍCIAS

RECOMENDAÇÕES
DEPTO. MÉDICO

24

50
PSICO ANAD

83

26

TIRA-DUVIDAS
ANAD

RECOMENDAÇÕES
DEPTO. DE ENFERMAGEM

28

92

NUTRIÇÃO

BAZAR ANAD

103

30

PROGRAMAÇÃO ANAD

ANAD Informa é uma publicação
oficial e gratuita aos associados
da Associação Nacional de Atenção ao
Diabetes (ANAD).
Rua Eça de Queiroz, 198
Vila Mariana - Cep: 04011-031
São Paulo - SP
Tel: (11) 5908-6777 e 5572-6559
E-mail: anad@anad.org.br
Site: www.anad.org.br

Conselho Editorial:
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Profª. Lilian Fanny de Castilho
Jornalista Zélia X. Prado
Fotos e Textos:
Profª. Lilian Fanny de Castilho

Projeto gráfico / Editoração:
Heberson R. da Silva
ANAD Informa: A redação não se
responsabiliza por opiniões e conteúdos emitidos em artigos assinados e
informativos publicitários. VENDA
PROIBIDA!

Assistente de Marketing:
Heberson R. da Silva
https://www.Facebook.
com/anadoficial/

04

JUL-À-DEZ | 2021 |

https://www.instagram.
com/anadoficial/

https://www.YouTube.
com/anadoficial/

Ioga
Manter-se ativo é muito
importante para o controle
das taxas glicêmicas,
especialmente no caso do
Diabetes Tipo 2. Parece que
todo ano cada vez mais
pesquisas demonstram que
exercício e atividade física
podem fazer muito para
ajudar o organismo a usar a
insulina com mais eficácia.
De fato, há os que
acreditam que pode ser um
dos mais importantes
fatores para manter os
níveis glicêmicos próximos
ao normal.
Há muitas formas de
exercício e maneiras
incontáveis de se manter
ativo, que vão de capinar o
jardim, dar uma caminhada,
até fazer longos passeios de
bicicleta. Há também modos
diferentes de direcionar sua
atividade para obter
diferentes resultados. Uma
possibilidade é concentrar-se na criação de força com
atividades de resistência,
como o levantamento de
pesos. Outra é enfocar na

elevação da frequência
cardíaca por um certo
período, com exercícios
aeróbicos, como jogging.
Ou então, enfatizar o
aumento da flexibilidade
com exercícios de
alongamento, como ioga.
l Ajuda a evitar lesões.
l Alivia o desconforto

Ioga e Flexibilidade
A flexibilidade é uma parte
do exercício que costuma
ser subestimada. Muita
gente tende a se concentrar
no fortalecimento muscular
ou em melhorar sua
capacidade aeróbica.
Alongamento e flexibilidade
são geralmente vistos como
algo que se faz antes do
exercício, não como uma
prática independente.
Contudo, melhorar a
flexibilidade através de
atividades como ioga pode
dar muitos frutos
compensadores.
A flexibilidade costuma ser
definida como a distância
que a pessoa consegue
confortavelmente esticar os
músculos em torno das
articulações ou então o
âmbito de movimento que
possui. A capacidade de
esticar os músculos é
importante porque:
l Diminui a tensão

muscular e articular.
A prática de ioga é um
modo excelente de melhorar
a flexibilidade porque ela
trabalha os exercícios de
alongamento dentro de um
programa completo de baixo
impacto que atua em todo o
corpo. Caracteriza-se pela
manutenção de posições
físicas ou na realização de
uma série de movimentos
lentos acompanhados pela
concentração em padrões
respiratórios específicos. A
ioga é uma excelente
escolha para aqueles que
estão parados há algum
tempo, para os que
estiveram se recuperando
de uma lesão ou para os
que têm mobilidade
limitada. É também um bom
acréscimo para qualquer
rotina de exercícios, pois
trabalha músculos que não
são normalmente usados.
Além de melhorar a
flexibilidade, a ioga também:

muscular.
JUL-À-DEZ | 2021 |
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l Fortalece.
l Aumenta o grau de

organismo a enfrentar ou
fugir do estresse. Mas o
acréscimo de glicose e
gordura só pode ser usado
pelo organismo se houver
insulina suficiente.

energia.
l Alivia o estresse físico e
mental.
Há diversos tipos de ioga
(alguns mais ativos, outros
mais meditativos), portanto
é bom dar uma olhada nas
várias opções para
encontrar o tipo certo.
Geralmente, é melhor fazer
as aulas em vez de seguir
um livro ou fita. A presença
de um instrutor garantindo
que a posição e os
exercícios estão sendo
feitos de modo correto é
uma grande ajuda.
Talvez a ioga não sirva para
todos. Aqueles que têm
hipertensão ou retinopatia
não devem colocar a
cabeça abaixo da cintura.
Antes de iniciar qualquer
novo programa de
exercícios, discuta a
atividade com seu médico
ou outro membro da equipe
de apoio. Eles não só são
capazes de avaliar sua
capacidade de tomar parte
de uma atividade como a
ioga, mas também de lhe
dar informações sobre
grupos, aulas e outros
recursos.

Jeito no Estresse
A vida está cheia de coisas
que podem causar estresse.
06
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Engarrafamentos no
trânsito, viagens nos
feriados, desemprego,
divórcio ou uma doença,
como o Diabetes, tudo isso
pode deixar a pessoa
estressada. Adotar medidas
que dêem um jeito no
estresse pode provocar um
grande impacto sobre seu
controle do Diabetes e bemestar.
O que Deixa Você
Estressado?
Cada pessoa é diferente. O
que deixa você pouco ou
nada estressado pode
causar grande estresse em
outra pessoa. Faça uma
lista das coisas e pessoas
que o estressam.
O que Acontece ao seu
Corpo na Presença do
Estresse?
Quando você se estressa,
seu organismo fica pronto
para agir, bombeando
hormônios do estresse no
sangue. Os hormônios do
estresse fazem com que o
organismo libere glicose e
gordura armazenada para
obter mais energia. Esta
energia adicional ajuda o

Nas pessoas com Diabetes
pode não haver insulina
suficiente e os próprios
hormônios do estresse
podem dificultar a utilização
da insulina presente.
Quando não há insulina
suficiente, a glicose e a
gordura acumulam-se no
sangue, o que pode levar a
níveis elevados de glicose e
cetonas. Para que isto seja
evitado, é preciso saber o
que acontece à glicemia
quando se está estressado.
O que Acontece com a
Glicemia Quando Você
está Estressado?
O tipo de estresse pode
fazer diferença. O estresse
físico, como o provocado
por um ferimento ou
doença, faz a glicemia subir
na maioria das pessoas
com Diabetes. O estresse
mental, como problemas
matrimoniais ou financeiros,
faz com que os níveis
glicêmicos subam em
algumas pessoas e em
outras desçam. Para saber
o rumo da sua glicemia
nessas situações, tente
fazer o seguinte teste.

Teste Glicêmico de
Estresse
Antes de verificar sua
glicemia, calcule seu nível
de estresse. Use um
número de 1 a 10 ou as
palavras alto, médio, baixo.
Anote sua avaliação e
depois teste a glicemia,
registrando o resultado.
Faça isto por uma ou duas
semanas.

cansaço, tristeza ou vazio.
Talvez você sinta dor de
estômago, de cabeça ou
nas costas.

Compare os resultados
glicêmicos com sua
avaliação do estresse. A
glicemia elevada coincide
com um maior grau de
estresse? Se for o caso,
talvez seja preciso usar
mais insulina quando você
estiver sob estresse, mas
confirme com o médico
primeiro.

Como Você Lida com o
Estresse?
O modo como o indivíduo
lida com cada situação
estressante determina a
intensidade do estresse que
sente. Podemos lidar com o
estresse de modo a nos
sentirmos no controle ou
então a nos sentirmos pior.

Como Você Reage ao
Estresse?
Preste atenção ao modo
como você reage. Sua
reação ao estresse pode ser
diferente do modo como
outra pessoa reage. Sua
reação pode se expressar
através de tensão,
ansiedade, transtorno, raiva
ou então por sensação de

Algumas pessoas reagem
com riso nervoso ou sendo
críticas consigo mesmas.
Outras ficam facilmente
desanimadas, frustradas ou
entediadas. Algumas
choram por qualquer coisa.

Algumas pessoas preferem
lidar com o estresse de
modos que são prejudiciais.
Podem se voltar ao uso de
álcool, cafeína, nicotina ou
qualquer coisa que
considerem capaz de
animá-las ou acalmá-las. Há
as que lançam mão dos
excessos alimentares.
Qualquer comportamento
excessivo, mesmo jogar ou
dormir demais, pode ser
uma tentativa de escapar do
estresse. Essas soluções
raramente funcionam, e,
com o Diabetes, a maioria
delas é perigosa. Há outras
formas mais seguras de dar

um jeito no problema.
Como Lidar com o
Estresse de Modo Seguro
Respire Profundamente.
Sente-se ou deite-se.
Descruze braços e pernas.
Feche os olhos. Inspire
profunda e lentamente,
depois expire totalmente.
Continue assim. Cada vez
que expirar, relaxe ainda
mais os músculos. Faça
esse exercício por cinco a
20 minutos pelo menos uma
vez por dia.
Relaxe. Deite-se. Feche os
olhos. Retese a
musculatura, mantenha por
alguns instantes e depois
solte bem. Trabalhe cada
parte do corpo. Comece o
relaxamento pela cabeça e
vá descendo até os pés.
Solte-se. Gire, alongue e
sacuda o corpo parte por
parte.
Agite-se. Algumas das
melhores atividades para
aliviar o estresse são
corrida ao ar livre, esqui,

JUL-À-DEZ | 2021 |
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ciclismo, remo e natação.
Se você não gostar de
nenhuma dessas, descubra
alguma atividade que
aprecie e pratique-a com
frequência.
Faça uma massagem.
Coloque-se nas mãos de
um massagista
credenciado.
Pense Positivo. Seus
pensamentos afetam seus
sentimentos. Coloque um
elástico no pulso e dê uma
estalada cada vez que lhe
surgir um mau pensamento.
Substitua-o por um melhor
ou recite um poema alegre,
uma oração ou citação que
o acalme e concentre.
Converse a respeito.
Encontre alguém com quem
conversar quando algo o
incomodar. Talvez isto o
faça se sentir melhor. Confie
em parentes ou amigos.
Consulte um terapeuta ou
entre para grupo de apoio.
Outras pessoas podem
estar com problemas
idênticos aos seus.
Ponha no Papel. Escreva o
que está perturbando você.
Talvez encontre uma
solução. Ou jogue num
desenho ou pintura as suas
preocupações.
Experimente Algo Novo.
Adote um novo passatempo
08
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ou aprenda um ofício. Faça
um curso. Entre para um
clube ou time. Seja
voluntário para ajudar
outras pessoas. Forme um
grupo de discussão sobre
literatura, cinema ou
qualquer outro interesse
que tenha. Crie um grupo
de almoço.

Viaje. Saia para umas
pequenas férias ou viaje no
fim de semana. Forme uma
cooperativa com outros pais
para fazer rodízio no
cuidado com as crianças e
assim você poderá sair
mais.

Diga "não". Especialmente
à coisas que não quer fazer.
Encarregar-se de muita
coisa pode causar estresse.
Ria. Solte uma boa
gargalhada todos os dias.
Procure assistir a uma
comédia, leia algo
engraçado e encontre gente
engraçada.
Olhe para a Natureza. Olhe
para o mundo a sua volta.
Flores, árvores, até insetos.
O sol, a lua, as estrelas.
Nuvens, vento e chuva.
Simplesmente saia de casa
e fique um pouco lá fora. Se
não puder sair, olhe pela
janela. Até mesmo olhar
quadros que representem a
natureza pode ajudar a se
aquietar e relaxar.

Ouça Música. Ouça música
que ache calmante ou uma
gravação com sons da
natureza, como pássaros ou
ondas do mar.
Banho de Imersão. O
banho mais confortável que
existe tem a água na
temperatura da pele —
provavelmente, entre 30 e
36 graus. Demore-se no
banho por uns 20 a 30
minutos. Se gostar,
acrescente sais de banho
ou ervas calmantes.

Alimente-se com
Sabedoria. Sob estresse,
seu organismo pode
consumir mais vitaminas do
grupo B, vitamina C,
proteína e cálcio. Reponha
suas vitaminas B
consumindo mais cereais
integrais, nozes, sementes
e feijões. Aumente o
consumo de vitamina C com

laranjas, acerola e brócolis.
Mais proteína é obtida com
frango, peixe e clara de ovo.
Armazene cálcio com leite,
queijo e iogurte magros.
Vá Dormir. Às vezes, as
coisas ficam melhores no
dia seguinte. Não deixe de
dormir por sete a nove
horas todas as noites.

Lipídeos
Lipídeos é outra palavra
para gordura no sangue. As
gorduras fazem parte de
cada célula do organismo.
Incluem colesterol e
triglicerídeos, substâncias
produzidas pelo organismo
ou absorvidas dos
alimentos.
O organismo utiliza o
colesterol para formar as
paredes das células e
produzir certas vitaminas e
hormônios. Os triglicerídeos
são utilizados em forma de
gordura armazenada, que
nos mantém aquecidos,
protege os órgãos fornece
reservas de energia.
O colesterol e os
triglicerídeos são
transportados pelo sangue,
mas só conseguem se
locomover se forem
carregados, e são as
lipoproteínas (lipo significa
gordura) que desempenham
essa função, sendo essa a

razão para que sejam
denominadas lipídeos. Três
tipos de lipídeos são:
1. Lipoproteína de
baixíssima intensidade
(VLDL). O VLDL
transporta triglicerídeos,
colesterol e outras
gorduras. Deposita os
triglicerídeos e outras
gorduras no tecido
adiposo e depois
transforma-se em LDL.

reduzir o risco, é bom tentar
saber por onde andam
essas taxas.
As Taxas Mais Saudáveis
de Lipídeos

2. Lipoproteína de baixa
intensidade (LDL). O LDL
transporta o colesterol
para as partes do
organismo que
necessitam dele. Ao longo
do caminho, ele vai
aderindo às paredes dos
vasos sanguíneos o que
pode levar à
aterosclerose ou
endurecimento das
artérias. Quanto menos
LDL no sangue, melhor.
3. Lipoproteína de alta
intensidade (HDL). O HDL
leva o colesterol das
paredes dos vasos para o
fígado, que o quebra e o
elimina do organismo.
Quanto mais HDL no
sangue melhor.
As pessoas com Diabetes
geralmente têm altas taxas
de lipídeos, o que aumenta
o risco de doença cardíaca,
infarto e derrame. Para

l Colesterol total inferior a

200 mg/dL.
l Colesterol LDL inferior a
100 mg/dL.
l Colesterol HDL superior a
40 mg/dL para homens e
superior a 50 mg/dL para
mulheres.
l Triglicerídios inferiores a
150 mg/dL.
l Se as suas taxas de
lipídeos se comparam a
essas, ótimo! Caso
contrário, siga os seguintes
passos:
Como Melhorar As Taxas
de Lipídeos
l Primeiro, controle o

Diabetes. Isto significa
manter a glicemia dentro
dos limites indicados pelo
médico. Com o Diabetes
descontrolado, fica mais
difícil melhorar as taxas de
lipídeos.
l Emagreça, se precisar. O
excesso de peso dificulta o
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controle glicêmico e pode
elevar o colesterol total.
Além disso, emagrecer
eleva o bom colesterol HDL.
l Comece a reduzir o
consumo de gordura
saturada. O fígado utiliza a
gordura consumida para
produzir VLDL. Quanto mais
gordura for consumida,
maior será a quantidade de
VLDL produzida pelo fígado.
Mais VLDL significa mais
colesterol LDL prejudicial.
l Substitua as gorduras
saturadas (manteiga,
banha) por gorduras
monoinsaturadas (óleos de
canola, oliva). As gorduras
saturadas elevam o LDL e
as taxas de colesterol total.
As monoinsaturadas as
baixam.
l Consuma menos
alimentos ricos em
colesterol, que incluem
miúdos, como fígado, e
gema de ovo. Se você tiver
o hábito de comer ovos
todos os dias, reduza para
três ou quatro por semana.
Outra possibilidade é utilizar
apenas as claras.
l Consuma mais alimentos
ricos em fibras. A fibra
solúvel remove o colesterol

10
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do organismo. Aveia,
feijões, ervilhas, frutas
frescas e arroz integral são
ótimas escolhas.
l Saia para uma caminhada
ou para um passeio.
Exercícios aeróbicos, como
caminhada acelerada,
jogging, natação e esqui
elevam o bom colesterol
HDL. Descubra exercícios
que goste de praticar.
l Se você for fumante,
reduza ou deixe o cigarro. O
fumo diminui o HDL.
l Tome a medicação
receitada pelo médico. Faça
um exame de lipídeos pelo
menos uma vez por ano ou
com mais frequência se
assim for recomendado pelo
médico.

consideração os aspectos:
Mecanismos de resistência
à insulina, falência
progressiva da célula beta,
múltiplos transtornos
metabólicos e repercussões
micro e macrovasculares
que acompanham a história
natural do DM2.

No momento do diagnóstico
de Diabetes Mellitus Tipo 2
(DM2), além de orientar
mudanças no estilo de vida,
costuma-se prescrever um
agente antidiabético oral.

São medicamentos que
reduzem a glicemia, a fim
de mantê-la em níveis normais (em jejum <100 mg/dL
e pós-prandial <140 mg/dL).
Sob esse conceito amplo,
de acordo com o mecanismo de ação principal, os
antidiabéticos podem ser
agrupados do seguinte
modo: Aqueles que incrementam a secreção
pancreática de insulina
(sulfonilureias e glinidas);
Os que reduzem a velocidade de absorção de
glicídios (inibidores das
alfaglicosidases); os que
diminuem a produção
hepática de glicose
(biguanidas); e/ou os que
aumentam a utilização
periférica de glicose
(glitazonas). Os que aumentam do nível de GLP-1 e
Gliptinas (inibidores da
DPP-4) e por último as
Glifozinas (Inibidores do
SGLT2) que promovem
perda de glicose pela urina.

A escolha desse
medicamento é feita
levando-se em

Agentes que incrementam a
secreção pancreática de
insulina

Medicação
Antidiabética Oral

SULFONILUREIAS:
Medicamentos:
Clorpropamida;
Glibenclamida; Glipizida;
Gliclazida; Gliclazida MR;
Glimepirida;

Contraindicação: Gravidez.
Agentes que diminuem a
produção hepática de
glicose com menor ação
sensibilizadora da ação
insulínica

Redução da glicemia de
jejum (mg/dL): 60 a 70.
Redução de HbA1c (%): 1,5
a 2.

BIGUANIDAS
Medicamentos: Metformina;
Metformina XR
Redução da glicemia de
jejum (mg/dL): 60 a 70

Vantagens: Experiência
extensa com as drogas
Redução do risco de
complicações
microvasculares (UKPDS)
Redução relativamente
maior da HbA1C.
Desvantagens: Hipoglicemia
e ganho ponderal
(clorpropamida favorece o
aumento de peso e não
protege contra retinopatia).
Contraindicação: Gravidez,
insuficiência renal ou
hepática.
METIGLINIDAS:
Medicamentos: Repaglinida;
Nateglinida.
Redução da glicemia de
jejum (mg/dL): 20 a 30
Redução de HbA1c (%):1 a
1,5
Vantagens: Redução do
espessamento médio intimal
carotídeo (repaglinida)
Redução da variabilidade da
glicose pós-prandial
Flexibilidade de dose.
Desvantagens: Hipoglicemia
e ganho ponderal discreto.

INIBIDORES DA ΑGLICOSIDASE
Medicamentos: Acarbose
Redução da glicemia de
jejum (mg/dL): 20 a 30
Redução de HbA1c (%):0,5
a 0,8.

Redução de HbA1c (%):1,5
a 2,0.
Vantagens: Experiência
extensa com a droga
Redução relativamente
maior da HbA1c Diminuição
de eventos cardiovasculares
Prevenção de DM2 Melhora
do perfil lipídico Diminuição
do peso.
Desvantagens: Desconforto
abdominal, diarreia e
náusea A apresentação de
liberação prolongada (XR)
causa menos efeitos
gastrintestinais Deficiência
de vitamina B12 Risco de
acidose lática (raro).
Contraindicação: Gravidez,
insuficiência renal (TFG
<30 mL/min/1,73 m2),
insuficiências hepática,
cardíaca ou pulmonar e
acidose grave.
Agentes que reduzem a
velocidade de absorção de
glicídios (carboidratos)

Vantagens: Prevenção de
DM2 Redução do
espessamento médio intimal
carotídeo Melhora do perfil
lipídico Redução da
variabilidade da glicose pósprandial Rara hipoglicemia
Diminuição de eventos
cardiovasculares.
Desvantagens: Meteorismo,
flatulência e diarreia
Redução discreta da
HbA1c.
Contraindicação: Gravidez.
Agentes que aumentam a
utilização periférica de
glicose
GLITAZONAS
Medicamentos: Pioglitazona
Redução da glicemia de
jejum (mg/dL): 35 a 65
Redução de HbA1c (%):0,5
a 1,4.
Vantagens: Prevenção de
DM2 Redução do
espessamento médio intimal
carotídeo Melhora do perfil
lipídico Redução da gordura
hepática Rara hipoglicemia
Redução relativamente
maior da HbA1c Redução
dos triglicérides.
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Desvantagens: Retenção
hídrica, anemia, ganho
ponderal, insuficiência
cardíaca e fraturas.
Contraindicação:
Insuficiência cardíaca
classes III e IV Insuficiência
hepática Gravidez.
Agentes que proporcionam
aumento do nível de GLP-1,
com aumento da síntese e
da secreção de insulina,
além da redução de
glucagon.
GLIPTINAS (INIBIDORES
DA DPP-4)
Medicamentos: Sitagliptina ;
Vildagliptina; Saxagliptina;
Linagliptina ; Alogliptina.
Redução da glicemia de
jejum (mg/dL): 20
Redução de HbA1c (%):0,6
a 0,8.
Vantagens: Aumento da
massa de células β em
modelos animais Segurança
e tolerabilidade Efeito
neutro no peso corporal
Rara hipoglicemia.
Desvantagens: Angioedema
e urticária Possibilidade de
pancreatite aguda Aumento
das internações por
insuficiência cardíaca.
Contraindicação:
Hipersensibilidade aos
componentes do
medicamento.

12
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Agentes que atuam na
prevenção da reabsorção
de glicose no túbulo
proximal renal e promoção
de glicosúria (perda de
glicose pela urina)
GLIFOZINAS (INIBIDORES
DO SGLT2)
Medicamentos:
Dapagliflozina;
Canaglifozina;
Empagliflozina
Redução da glicemia de
jejum (mg/dL): 30
Redução de HbA1c (%):0,5
a 1,0.
Vantagens: Rara
hipoglicemia Redução do
peso Redução da pressão
arterial Redução de eventos
cardiovasculares e
mortalidade em pacientes
com DCV.
Desvantagens: Infecção
genital Infecção urinária
Poliúria Depleção de
volume, hipotensão e
confusão mental Aumento
do LDL-c Aumento
transitório da creatinina
Cetoacidose diabética.
Contraindicação: Não deve
ser usado em pacientes
com disfunção renal
moderada a grave.
Parte do tratamento do
Diabetes:
Os antidiabéticos orais não
substituem a alimentação

saudável e a atividade
física. Eles trabalham em
conjunto. Na verdade se
você não seguir um plano
alimentar e um programa de
atividade física é possível
que medicação oral nem
funcione.
As vezes os antidiabéticos
orais funcionam por algum
tempo e depois deixam de
fazer efeito. Isto costuma
ocorrer após alguns anos.
Se isto lhe acontecer seu
médico pode trocar sua
medicação usual por vários
tipos de medicamentos
diferentes, em conjunto ou
não, entre medicamentos
orais, medicamentos
injetáveis e insulina.

Médico
Seu médico pode ser um
especialista em medicina
interna, médico de família,
clínico geral ou médico
assistente que cuida de
pessoas com Diabetes.
Porém, o especialista em
Diabetes é o endocrinologista. O endocrinologista é um
médico especializado e

treinado no tratamento de
doenças como Diabetes. O
especialista em Diabetes é
um médico que tem
especial interesse por essa
doença.
O endocrinologista oferece
o tipo de atendimento
especializado que o
Diabetes necessita. A
Associação Americana de
Diabetes tem diretrizes que
informam o médico sobre os
cuidados que o paciente
com Diabetes precisa
receber.
Essas diretrizes se
denominam "Standards of
Medical Care for Patients
with Diabetes Mellitus"
(Padrões de atendimento
médico para pacientes com
Diabetes Mellitus). Podem
ser encontradas em
ClinicalPractice
Recornmendations, um
suplemento anual que
aparece no número de
janeiro da revista Diabetes
Care. Certifique-se de que
seu médico esteja a par
delas.
As normas podem ajudá-lo
também, permitindo que

você saiba o que esperar do
seu médico, principalmente
se ele não for um
especialista. Dessa forma,
você pode verificar se ele
está lhe dando o melhor
atendimento. Eis uma
amostra do que as normas
cobrem.
Primeira Consulta
Durante a primeira consulta
a um novo médico que vai
tratar o seu Diabetes, peça-lhe uma ajuda para montar
uma equipe de apoio. Em
sua primeira consulta, o
médico ou outro membro da
equipe vai perguntar:
l A data em que o Diabetes

foi diagnosticado
l Se você tem alguém com
Diabetes na família
l Como você trata o
Diabetes
l Como e quando você se
alimenta
l A frequência e a
intensidade da sua atividade
física
l Sobre seu peso
l Se você fuma
l Se você tem pressão alta
l Se você tem colesterol
alto

l Se você já teve cetonas
na urina
l Se você já teve
hipoglicemia
l Que infecções você já
teve
l Se você já teve
complicações
l Sobre os tratamentos que
você já fez
l Sobre os medicamentos
que você está tomando
l Se você teve problemas
quando esteve grávida
l Pedir os resultados
daqueles exames de
laboratório
l Medir sua altura, peso e
pressão arterial
l Examinar seus olhos e
perguntar sobre problemas
oculares
l Examinar sua boca e
perguntar sobre problemas
dentais
l Apalpar seu pescoço para
verificar a glândula tireóide
e pedir exames, se
necessário
l Auscultar seu coração
com um estetoscópio
l Apalpar seu abdome para
verificar o fígado e outros
órgãos
l Observar suas mãos e
dedos
l Observar seus pés
l Verificar a sensibilidade e
os pulsos dos seus pés
l Verificar sua pele
l Testar seus reflexos
l Verificar seu pulso
l Pedir exames de urina e
de sangue
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Consultas Posteriores
O médico lhe dirá quando
voltar para outro check-up.
É provável que ele queira
vê-lo várias vezes ao ano.
Se você toma insulina ou se
está com dificuldade de
atingir suas metas
glicêmicas, talvez as
consultas cheguem a ser
mais frequentes.
Se você tiver complicações
ou se começar algo novo no
tratamento do Diabetes,
talvez o médico queira vê-lo
com mais frequência ainda.
Quando você retornar, seu
médico ou outro membro da
equipe de apoio vai:
l Pedir para ver seus

registros glicêmicos
l Perguntar se a glicemia
esteve demasiadamente
alta ou baixa
l Perguntar por sinais que
indiquem o desenvolvimento
de uma complicação
l Perguntar se você esteve
doente desde a última
consulta
l Perguntar sobre as
medicações em curso
l Perguntar se sua vida

mudou
l Perguntar se você teve
problemas com seu plano
de tratamento
l Pesá-lo e medir sua
pressão arterial
l Observar seus olhos
l Observar seus pés
l Pedir exame de A1c
l Pedir exame de urina
l Pedir exames de função
renal
l Pedir exames de lipídeos
l Revisar seu plano de
tratamento para ver se você
satisfez suas metas. Discutir
mudanças em seu plano se
vocês concordarem que são
necessárias.
Avaliar seus aplicativos de
controle de glicemia
Pedir outros exames que
considerar necessários

Neuropatia
Neuropatia significa dano
nervoso. A neuropatia afeta
os nervos externos ao
cérebro e à medula
espinhal, os chamados
nervos periféricos. Há três
tipos de nervos periféricos:
motor, sensorial e autônomo, e a neuropatia pode
afetar qualquer um deles.
Os nervos motores
controlam os movimentos
voluntários. Movimentos
voluntários são aqueles que
atendem à sua vontade ou
comando, como sentar,

14
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levantar e caminhar. Uma
lesão nos nervos motores
pode deixar os músculos
fracos e incapazes de fazer
essas coisas.
Os nervos sensoriais
permitem a sensação e o
toque. São os nervos
sensoriais que lhe permitem
saber se algo está quente
ou frio, se é liso ou áspero,
macio ou duro. Os nervos
sensoriais também
permitem que você sinta
dor. Uma lesão nesses
nervos provoca a perda da
sensação.
Os nervos autônomos
controlam as atividades
involuntárias. Atividades
involuntárias são aquelas
que o corpo desempenha
independentemente da sua
vontade ou comando. Não é
preciso mandar os pulmões
inspirar e expirar ou o
coração bater. Não é
preciso mandar o estômago
digerir os alimentos. Uma
lesão nos nervos
autônomos pode dificultar o
funcionamento dos órgãos
do seu corpo. Há vários
tipos de neuropatia. Dois
dos mais comuns são a
polineuropatia distal
simétrica e a neuropatia
autonômica.
POLINEUROPATIA DISTAL
SIMÉTRICA

A Polineuropatia distal
simétrica se caracteriza por
danos nervosos nos pés,
pernas e, às vezes, nas
mãos. Distal significa que
afeta partes do corpo
distantes do tronco.
Simétrica significa que
ocorre nos dois lados do
corpo. Polineuropatia
significa que mais de um
nervo foi prejudicado.

pressão arterial. O coração
pode bater forte e aceleradamente, mesmo quando a
pessoa está em repouso.

Sinais de Dano Nervoso
nos Pés, Pernas ou Mãos
Frieza, entorpecimento
Formigamento, ardência
Coceira, pontadas
Sensação de que algo
rasteja sobre a pele
l Sensação de estar
caminhando sobre uma
superfície estranha
l Fraqueza muscular
l Dor profunda
l Pele excessivamente
sensível
l Dor no contato com
lençóis ou roupas
l Sensações semelhantes à
do choque
l Dor semelhante a
agulhadas

Ela pode ficar tonta ou ter
sensação de desmaio ao
levantar-se rapidamente. A
pressão arterial pode subir
durante o sono e cair
quando a pessoa está de
pé. Pode provocar um
infarto indolor.

l
l
l
l

Se você sentir qualquer um
desses sinais, avise seu
médico. Os sinais de dano
nervoso nos pés, pernas ou
mãos tendem a piorar à
noite. Costumam melhorar
se você sair da cama e
caminhar um pouco.

Estômago, Intestino e
Bexiga
A polineuropatia distal
simétrica pode afetar pés,
pernas ou mãos.
Neuropatia Autonômica
Os nervos autônomos
controlam coração,
pulmões, vasos sanguíneos,
estômago, intestinos, bexiga
e órgãos sexuais.
Coração, Pulmões e
Vasos Sanguíneos
Uma lesão nos nervos que
envolvem o coração, os
pulmões e os vasos
sanguíneos pode afetar a
frequência cardíaca e a

Uma lesão nos nervos que
envolvem o estômago pode
afetar a digestão. A pessoa
fica com distensão
abdominal, mesmo que
tenha comido pouco, e
enjôo. Pode vomitar
alimentos ingeridos há mais
de uma refeição anterior.
Uma lesão nos nervos que
envolvem os intestinos pode
causar diarreia ou prisão de
ventre. Se os nervos da
bexiga forem afetados, a
pessoa fica incapaz de
sentir a bexiga cheia,
podendo então soltar a
urina ou molhar-se toda. A
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urina retida na bexiga pode
provocar uma infecção
urinária. Os sinais de
infecção urinária incluem a
necessidade de urinar com
frequência, dor ou ardência
ao urinar, urina turva ou
com sangue, dor lombar ou
abdominal, febre e calafrios.
Órgãos sexuais
Uma lesão nervosa nos
órgãos sexuais pode
provocar impotência nos
homens e secura vaginal
nas mulheres.
Como Prevenir ou
Diminuir o Dano Nervoso
Mantenha as níveis
glicémicos próximos do
normal. Quando há um
excesso de glicose no
sangue, grande parte vai
para as células nervosas.
Uma vez dentro da célula,
essa glicose excedente
forma álcoois do açúcar,
que aumentam e impedem
as células de funcionar tão
bem quanto antes. Após
anos de excesso de glicose,
os nervos ficam danificados.
Pare de fumar. Os nervos
são alimentados por
pequenos vasos sanguíneos, e o fumo prejudica.
Vasos danificados não
levam oxigênio aos nervos,
que ficam lesionados.
Quando já há dano nervoso,
o fumo piora a condição.
16
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Beba menos álcool. Beber
álcool em excesso pode
causar dano nervoso. Se já
houver, a bebida alcoólica
só piora a condição.

nervos. Se algum dano for
detectado, há tratamento.
Quanto antes o dano for
descoberto, melhor será a
resposta ao tratamento.

Mantenha a pressão
abaixo de 130/80 mmHg. A
pressão alta prejudica os
vasos sanguíneos, que,
enfraquecidos, não nutrem
os nervos, que acabam
danificados.
Mantenha as taxas de
colesterol abaixo de
200 mg/dL. O colesterol
alto pode danificar os vasos
sanguíneos, que assim não
podem transportar o oxigênio necessário aos nervos,
que acabam danificados.
A neuropatia autonômica
pode afetar coração,
pulmões, vasos
sanguíneos, estômago,
intestinos, bexiga ou
órgãos sexuais.
Faça um exame anual
para verificar a saúde dos
nervos. Seu médico pode
fazer diversos testes para
saber como estão seus

Nutrição
Nutrição significa obtenção
de nutrientes, proteínas,
carboidratos, gorduras,
vitaminas, através dos

alimentos. Os alimentos e
bebidas que você consome
afetam sua taxa glicêmica e
seu peso.

Calorias
A ADA (Associação
Americana de Diabetes)
recomenda que você decida
com sua equipe de apoio a
quantidade de calorias que
precisará consumir por dia
para manter um peso
saudável.

estiverem normais e você
não estiver acima do peso:

diárias em forma de
proteína.

- Consuma de 20 a 35% das
calorias em forma de
gorduras
- Consumo de gordura
saturada deve ser
controlada

Para pacientes com doença
renal 0,8 g/Kg de peso
corporal/dia.

-Se seu colesterol LDL
estiver alto:
- Consuma menos de 30%
das calorias em forma de
gorduras.
- Consumo de gordura
saturada deve ser
controlada.
- Se estiver acima do peso:
- Consuma no máximo entre
20 e 25% das calorias em
gorduras

É bom lembrar que a
gordura tem mais que o
dobro das calorias dos
carboidratos ou proteínas:
- 1 g de carboidratos ou
proteína tem 4 calorias
- 1 g de gordura tem 9
calorias
Carboidratos
A ADA recomenda que você
decida com seu médico ou
nutricionista a quantidade
de carboidratos que
consumirá por dia. Os
carboidratos incluem
açúcares e amidos.

Fibras
A recomendação da ADA é
do consumo mínimo de 25 a
29 gramas de fibras por dia,
com melhores benefícios
acima de 30g por dia. Essa
recomendação é a mesma
para pessoas com Diabetes
ou não.

Gorduras
Se seus níveis de lipídeos
(gordura no sangue)

Proteína
A ADA recomenda consumo
de 15 à 20% das calorias

Sódio
Uma regra geral é não
consumir mais de um mg de
sódio para cada caloria
consumida. Por exemplo, se
sua dieta tiver 2.000
calorias diárias, o consumo
de sódio não excederia
2.000 mg. A ADA
recomenda:
- Se você tem pressão
arterial normal consuma
menos de 2.300 mg de
sódio por dia.
- Se você é hipertenso,
consuma menos de
1.500mg por dia.
Substituto do Açúcar
A ADA aprova o uso de
alguns adoçantes em
quantidades moderadas.
São eles: Aspartame,
Neotame, Sacarina,
Acesulfame-K, Sucralose e
Estévia.
O órgão que regula alimentos e medicamentos nos
Estados Unidos, FDA,
estabelece Ingestões
Diárias Aceitáveis (ADI)
para os substitutos do
açúcar. São as quantidades
diárias estimadas, com base
no peso corporal, que uma
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Tipos de
Adoçantes

ADI
(mg/kg de
peso corporal)

aspartame
neotame
sacarina
acesulfame-K
sucralose
estévia

40
2
2,5
15
15
5,5

pessoa pode consumir seguramente por toda a vida.

Nutricionista
O nutricionista é um
especialista em alimentos e
nutrição. A alimentação é
parte fundamental do
tratamento do Diabetes. O
nutricionista pode ajudar
você a calcular suas neces-sidades alimentares com
base no seu peso, estilo de
vida, medicação ou insulina
que esteja tomando, e em
suas metas de saúde.
Esses profissionais podem
ensinar diversas habilidades
úteis, tais como:
l Montar um plano

alimentar
l Usar um plano alimentar
l Encaixar alimentos
favoritos no plano alimentar
l Criar um plano alimentar
para dias de doença
l Ler rótulos de alimentos
l Fazer boas escolhas ao
comprar os alimentos
l Fazer boas escolhas nos
restaurantes
18
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Poder de Dulçor
comparado
ao açúcar
200 vezes
7000 a 13000 vezes
200 a 700 vezes
200 vezes
600 vezes
200 a 400 vezes

l Transformar uma receita
"gorda" em "magra»
l Encontrar livros de
culinária e guias de
alimentação saudáveis
l Saber como os alimentos
consumidos afetam a
glicemia
l Tratar a hipoglicemia
l Usar os registros
glicêmicos para melhorar as
escolhas alimentares.

Quando peso, estilo de vida,
necessidades clínicas ou
metas de saúde mudam, é
provável que as
necessidades alimentares
mudem também. O
nutricionista pode ajudar
você a fazer os ajustes
necessários no seu plano
alimentar.

Pode ser
Aquecido

não
sim
sim
sim
sim
sim

todos os adultos com
Diabetes consultem um
nutricionista a cada seis
meses.
Ao Procurar um
Nutricionista
Procure um nutricionista
formado, que trabalhe com
Diabetes. Seu médico ou os
hospitais de sua área
podem lhe indicar um
profissional competente.
Você pode também procurar
a associação de nutricionistas de sua cidade. Em São
Paulo, procure a ANAD.
Obs.: Estes textos foram
revisados e atualizados
pelas equipes de
profissionais da ANAD.

A Associação Americana de
Diabetes recomenda que
Fonte: Diabetes de A a Z “Tudo o
que é Preciso Saber Sobre
Diabetes – De forma Simples –
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Curso de Pós Graduação Lato Senso para Formação
de Educadores em Diabetes da ANBED
(Em todas as unidades UNIP do Brasil)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Parceria UNIP - Universidade Paulista.
Todo mês formação de novas turmas.
Curso à distância (EAD).
Único curso oficial, aprovado pelo MEC.
Único curso do Brasil que concede certificado
de Educador em Diabetes.
Duração de 6 ou 10 meses, ambos com 360 h/aula.
Dividido em 6 módulos.
Há pólos em todo o Brasil para fazer sua inscrição.
Para profissionais de saúde com nível universitário.

Dúvidas? Escreva para o e-mail: anbed@anad.org.br
INSCRIÇÕES ABERTAS O ANO TODO

www.posunip.com.br

RECOMENDAÇÕES DO DEPTO. MÉDICO

22
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Atendimento Psicológico Remoto e Novos
Com relação às vantagens
deste tipo de atendimento
podemos citar:

A

valiações,
Orientações e
Intervenções
Psicológicas online são
práticas autorizadas pelo
Conselho Regional de
Psicologia (CFP) desde
2012, porém eram
realizadas de maneira
bastante restrita.
Posteriormente em 2018
(Resolução CFP nº 11/2018)
essa resolução foi
atualizada, ampliando a
oferta dos serviços
psicológicos mediados por
tecnologias da informação e
comunicação.
Foi por conta da Pandemia
de Covid-19, que atingiu o
Brasil em março de 2020,
que esta prática tornou-se
ainda mais difundida e
necessária.
Para oferecer os serviços
24
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de psicologia de maneira
virtual é necessário que o
psicólogo seja ativo junto a
seu conselho de classe e
tenha um cadastro específico de autorização para
esta prática.

Ÿ Corrobora com o
distanciamento social.
Ÿ Economiza tempo de
deslocamento.
Ÿ Possibilita o
atendimento fora do
horário comercial e maior
flexibilidade de horários.
Ÿ Comodidade.
Ÿ Facilidade para pessoas
com dificuldade de
locomoção.
Ÿ Acesso a lugares
distantes (pacientes que
residem fora do país ou
em lugares de difícil
acesso).
Quanto às possíveis
desvantagens,
destacamos:

É importante que tanto
paciente quanto terapeuta
tenham familiaridade com
as tecnologias de
informação da qual irão se
utilizar. O ambiente também
deve ser adequado, livre de
ruídos externos evitando a
entrada inadvertida de
outras pessoas.

Ÿ Falhas técnicas na
comunicação devido à
falta de qualidade da
conexão com a internet.
Ÿ Inabilidade em lidar com
a tecnologia utilizada.
Ÿ Alguns testes e técnicas
são melhores aplicados
pessoalmente.

Aplicativos ou plataformas
virtuais que sejam
certificadas pela HIPPA e
HITEC e/ou que utilizem
criptografia de ponta a
ponta devem ser priorizadas
para garantir a segurança
do atendimento virtual.

A eficácia do tratamento
remoto é amplamente
divulgada. Essa modalidade
de atendimento vem se
tornando cada vez mais
frequente e tende a crescer
ainda mais nos tempos
atuais.

Bibliografia:
https://site.cfp.org.br/cfppublica-nova-resolucao-sobreatendimento-psicologicoonline/
consultado em agosto de 2021
https://www.crpsp.org/noticia/vi
ew/2558/quais-as-orientacoespara-prestacao-de-servicospsicologicos-on-line
consultado em agosto de 2021
https://www.crprs.org.br/conteu
do/_laepsi_psicoterapia_online
_final.pdf
consultado em agosto de 2021
https://www.fiocruzbrasilia.fiocr
uz.br/
Consultado em agosto de
2021

Coordenadoras: Psic. Carolina
Antunes e Psic. Claudia Chernishev

PROGRAMA ONLINE DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA EM DIABETES - ANAD
Proﬁssionais renomados apresentam semanalmente vídeos Educativos
sobre diversos temas relacionados a Educação em Diabetes.

ACOMPANHE EM NOSSAS REDES SOCIAIS E SITE:

Apoio:

Realização:
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DENF ANAD

Departamento de Enfermagem da ANAD

Você se Esquece de Usar a Medicação para o
Tratamento do Diabetes?
Um dos pilares do tratamento do Diabetes
é a Medicação que deve ser tomada na
dose certa e também no horário certo
conforme a prescrição médica.
Infelizmente percebemos na prática clínica
que muitas vezes a pessoa com Diabetes
esquece de usar o medicamento na hora
correta ou usa o medicamento somente
quando “percebe” que a glicemia está alta.
Este é um problema grave, já que a falta
do medicamento poderá causar hiperglicemia (taxa alta de açúcar no sangue), e
a hiperglicemia quando constante pode
causar complicações crônicas e agudas
da doença.
É importante que mantenha uma rotina de
cuidados e atenção para evitar tais
esquecimentos. Com as dicas a seguir
você poderá evitar o esquecimento:
1. Quadro com nome, dosagem e horário e
coloque em local visível. O quadro pode te
ajudar a visualizar a rotina de medicamen-
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tos, não somente dos medicamentos para
o tratamento do Diabetes como também
para o tratamento de outras doenças. Você
também marcar com um X no horário dos
medicamentos que já foram tomados no
dia, assim além de evitar o esquecimento
evita a tomada mais de uma vez.
Veja um exemplo de quadro:
Agora um modelo em branco para que
possa preencher com as suas
informações:
2. Deixe a medicação perto de algo que
você faz rotineiramente no horário em que
deve usar a medicação, assim associará o
uso da medicação a alguma ação que
realiza normalmente na sua rotina. Isto
auxiliará na criação do hábito. Exemplo:
Medicação deve ser usada no horário que
costuma assistir ao telejornal, deixe-a ao
lado do sofá ou poltrona que costuma se
sentar para assistir.
3. Coloque um alarme no celular.

4. Use um aplicativo para lembrete de
medicação – existem versões gratuitas e
que são mais do que uma simples agenda
de medicamento, muitos combinam
também as funções de diário de saúde e
registro de remédios e sintomas. Você
poderá manter o total controle do seu
tratamento e compartilhar os seus
registros com o seu médico. Para baixar
verifique nas lojas online Google play,
Apple store ou outra compatível com o seu
celular.

Veja quais as dicas mais se enquadram no
seu estilo de vida e evite assim o esquecimento da tomada de medicações.
Até a próxima!
Coordenadora: Enfª. Kelly Rocha, Colaboradoras: Enfª. Magda Tiemi Yamamoto, Enfª.
Márcia Camargo de Oliveira.

PROGRAMA ONLINE DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA EM DIABETES - ANAD
Proﬁssionais renomados apresentam semanalmente vídeos Educativos
sobre diversos temas relacionados a Educação em Diabetes.

ACOMPANHE EM NOSSAS REDES SOCIAIS E SITE:

Apoio:

Realização:
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Supervisora: Nutr. Profª.
Drª. Viviane Chaer Borges
Coordenadora: Nutr.
Cleonice Lupino
Colaboradora: Nutr. Mirella
Beni Consultora: Nutr.
Profª. Drª. Márcia Terra.

O Que São Fibras?
São carboidratos (polissacarídeos)
que não são digeridos pelo trato
gastrointestinal dos seres humanos.
Não contemos enzimas que
consigam fazer a quebra desse tipo
de carboidrato, para que seja absorvido pelo corpo humano.

PARCERIAS:

As fibras, encontradas principalmente em frutas, legumes e cereais
integrais, são mais conhecidas por
sua capacidade de prevenir ou
aliviar a constipação. Mas podem
fornecer outros benefícios de
saúde, bem como reduzir o risco de
Diabetes e doenças cardíacas.
A doença arterial coronariana ou
aterosclerose coronariana é conhecida por ser a principal causa de
morte no mundo ocidental, segundo
a American Heart Association e
relatórios de várias organizações
médicas na Europa. A recomendação atual da Organização
Mundial de Saúde é de 25 a 40g de
fibra por dia.
Classificações das Fibras:
Solúveis
Formam um gel no estômago ao se
misturar com a água, o que resulta
na lentificação da digestão, retardam o esvaziamento gástrico,
aumentando a saciedade.
Fontes:
l Pectina (frutas cítricas);
l Algumas hemiceluloses (maçã,
abacate);
l Polifenóis solúveis (legumes);
l Gomas (cevada, aveia) e
mucilagens.
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Insolúveis
Aumentam o volume das fezes (como se fossem um resíduo) estimulando a motilidade do intestino.
Fontes:
l Celulose (vegetais folhosos);
lHemicelulose, ligninas (grãos
integrais e seus derivados);
l Amido resistente (parte não
digerida do amido).
Quais são os Benefícios?
l Prevenção de doenças como,
cancêr de cólon;
l Diminuem o colesterol;
l Retardam absorção de carboidratos simples;
l Melhoram absorção de água
pelo intestino grosso;
l Podem agir como substrato fermentável para bactérias do colón.

Mais especificamente para a fibra
solúvel, a FDA (Food and Drug
Administration) reviu e autorizou
duas fontes de fibras solúveis para
serem utilizadas em alegação de
saúde no que diz respeito à redução
do risco de doença cardíaca
coronária.
Ao fazer isso, a FDA (Food and
Drug Administration) reconheceu
que, em conjunto com uma dieta de
baixo colesterol e baixa gordura
saturada, alguns alimentos ricos em
fibras solúveis podem influenciar
favoravelmente os níveis de lipídios
no sangue, como o colesterol total
e, portanto, oferecer menor risco de
doença cardíaca que é uma das
maiores complicações do Diabetes.

review and meta-analysis of
YANG, G., PARK, M., PARK, S. J., prospective studies. European Journal
“Recent progresses of fabrication and of Epidemiology, Alemanha, v. 32, p.
characterization of fibersreinforced 363-35, 2017
composites: A review”, Composites
Communications, v. 14, pp. 34–42,
Ago. 2019.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE (Brasil). Manejo do Tratamento
de Pacientes com Diabetes. São Paulo,
SP, 2011. 80p.
https://www.who.int/nutrition/publicatio
ns/pressrelease32_pt.pdf
SCHWINGSHACKL, L.; HOFFMANN,
G.; LAMPOUSI, A, M.; KNUPPEL, S.;
IQBAL, K.; SCHWEDHELM, C.;
BECHTHOL, A.; CHLESINGER, S.;
BOEING, H. Food groups and risk of
type 2 diabetes mellitus: a systematic

Referências:

PARCERIAS:
EQUIPE DNA
Supervisora: Nutr. Profª. Drª.Viviane Chaer Borges
Coordenadora: Nutr. Cleonice Lupino
Consultora: Nutr. Profª. Drª. Márcia Terra
Colaboradora: Nutr. Mirella Beni.

PROGRAMA ONLINE DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA EM DIABETES - ANAD
Proﬁssionais renomados apresentam semanalmente vídeos Educativos
sobre diversos temas relacionados a Educação em Diabetes.

ACOMPANHE EM NOSSAS REDES SOCIAIS E SITE:

Apoio:

Realização:
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Exercício Físico, o Diabetes é um Fator
Limitante para sua Prática?
Essa é uma pergunta muito importante que
foi feita por muitas pessoas neste ano
durante a realização das Olimpíadas de
Tóquio, que ocorreram entre 23 de julho e
08 de agosto, e isso aconteceu toda vez
que o atleta brasileiro Thiago Braz do salto
com vara, medalha de ouro na Olimpíada
Rio-2016 e agora bronze no Japão2020(21) aparecia competindo. É que ele
trazia um equipamento em seu braço que
é utilizado para fazer aferições de glicemia
em pessoas com Diabetes e usuárias de
insulina exógena.
Então vieram os seguintes
questionamentos:
– Que equipamento é aquele e para que
serve?
– Thiago Braz tem Diabetes, e se não tem
para que o aparelho?
– Quem tem Diabetes pode participar de
competições?
– Uso de insulina não é doping?
O equipamento é um aparelho que faz a
leitura de glicose sanguínea e oferece
informações em tempo real para pessoas
com Diabetes, o que possibilita então um
melhor planejamento nas estratégias de
insulinização. O aparelho é o Libre Sense e
é desenvolvido pelo laboratório Abbott. Com
ele pessoas com Diabetes, ao conseguirem
a citada melhora nas estratégias de
insulinização, conseguem manter-se por
mais tempo dentro daquilo que hoje vem
sendo tão almejado por essas pessoas e
pela equipe multidisciplinar que o
acompanha, a zona alvo glicemica ou
glicemia em tempo alvo, que aparece em
algumas recomendações com valores
glicemicos entre 70 à 180 mg/dL. Essa
glicemia consegue trazer melhores
resultados na HbA1c (Hemoglobina Gicada
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ou Glicosilada), que segundo as
recomendações deve estar igual ou menor
que 7% em pessoas com Diabetes. Dessa
forma a possibilidade de desenvolver
comorbidades ou piorar as complicações
causadas pelo Diabetes ficam muito
reduzidas.
Thiago Braz não tem Diabetes e está
usando o Libre para que a equipe que o
treina possa traçar estratégias de
treinamento baseados em suas repostas
fisiológicas, ou seja, consumo de glicose
pelo metabolismo e dessa forma corrigir ou
suplementar suas necessidades energéticas
durante seus treinos e também durante as
provas.
Diabetes não é um fator limitante para a
realização de atividades físicas, exercícios
físicos, treinamentos desportivos ou mesmo
de competições. O fato é que em qualquer
dessas propostas as pessoas com Diabetes
precisam estar sempre buscando manter a
doença em equilíbrio, sempre compensada.
Para isso precisam estar continuamente
assistidas e orientadas por uma equipe
multiprofissional que envolva no mínimo o
médico, o profissional nutricionista, que
preferencialmente tenha conhecimento ou
especialização em nutrição esportiva e o
profissional de educação física, que
conheça muito bem e de forma aprofundada
o Diabetes, tanto do Tipo 1, quanto do Tipo
2. Com essa tríade mínima de profissionais
envolvidos a pessoa com Diabetes estará
sempre próxima de conseguir manter a
doença compensada e seu metabolismo
sempre estará próximo do tão esperado
equilíbrio podendo treinar e até competir
tranquilamente.
Quanto ao uso de insulina em competições,

não, ela não é considerada doping, contanto
que o atleta tenha a declaração médica que
faz uso dela clinicamente para o tratamento
de Diabetes.
Existem muitos atletas que têm Diabetes.
Nessa olimpíada, Japão 2020(21) tívemos a
ginasta norte-americana Charlotte Drury, do
trampolim. Washington Stecanela
Cerqueira, também conhecido somente
como Washington ou pelo apelido
Washington "Coração Valente", ex-jogador
de clubes como Fluminense e São Paulo
Futebol Clube e também com passagens
pela seleção brasileira e que tem Diabetes.
Gary Hall Jr., que foi nadador dos Estados
Unidos da América, tem Diabetes e ganhou
cinco medalhas olimpicas de ouro entre
1996 e 2004.
Estes são apenas alguns dos atletas mais
conhecidos de esporte de alto nível, mas
existem centenas pelo mundo todo, que
como eles têm Diabetes e são a maior
prova de que Diabetes não é,
definitivamente, um fator limitante para a
prática de exercícios físicos!

Referências Bibliograficas e Sites
Pesquisados:
– Coleção Exercício Físico e Saúde, v.2.
Conselho Regional de Educação Física da 4ª.
Região – São Paulo. 2018.
– Diretrizes – Sociedade Brasileira de Diabetes.
Exercício Físico e Diabetes Mellitus.
2019–2020;28
– https://www.cob.org.br/pt/
– https://www.uol.com.br/esportes
– https://www.supersapiens.com
– https://www.cnnbrasil.com.br/saude
– https://ge.globo.com/eu-atleta/saude
Texto elaborado por Prof. Pedro Claudio Bortz.
Profissional de Educação Física/Especialista em
Reabilitação Cardiovascular e Exercício Físico
para Grupos Especiais/Especialista em Gestão
em Saúde in Company.
Inscrito no Conselho Regional de Educação
Física do Estado de São Paulo (CREF4 G/SP),
registro nº2105.
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Julho

Aniversariantes da Anad

2 Dia do Hospital
20 Dia do Amigo / Dia da Amizade

4/8 Dra. Maria do Socorro O. Sousa
14/8 Sônia Junko Yanao Hanashiro

26 Dia da Vovó

04/09 Claudia Chernishev

Agosto

24/09 Heberson da Silva

8

Dia Nacional do Combate ao
Colesterol

10 Dia da Enfermeira
14 Dia dos Pais
27 Dia do Psicólogo

28/09 Cleonice Lupino da Silva
12/10 Profª. Lílian Fanny de Castilho
19/10 Beatriz Silva de Andrade
9/11 Adv. Drª. Cynthia Cury Mello
28/12 Luiz Flávio de Freitas Leite

Setembro
1

Dia do Profissional da Atividade Física

3 Dia do Biólog

Aniversariantes da Diretoria

25 Dia Mundial do Coração

Outubro
1 Dia Internacional da 3ª Idade
4 Dia da Natureza
7 Dia do Idoso
12

Dia de Nossa Senhora Aparecida
Dia das Crianças

13 Dia do Fisioterapeuta
15 Dia do Professor
18 Dia do Médico

Novembro
1

Dia da Prevenção Contra as
Doenças do Coração

5 Dia Nacional da Cultura
5 Dia do Brasileiro
14 Dia Mundial do Diabetes
22 Dia Nacional Contra a Dengue

Dezembro
2 Dia Pan Americano de Saúde
14 Dia do Podólogo
22 Início do Verão
24 Natal
31 Réveillon
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de Avila Morales

BENEFÍCIOS DE QUEM SE ASSOCIA À ANAD
A ANAD oferece a seus associados uma completa assistência e orientações precisas aos portadores de
Diabetes e seus familiares, através de profissionais especializados e experientes
na prevenção e no controle do Diabetes.
O Bazar da ANAD oferece produtos específicos para os portadores de Diabetes com o Selo de Qualidade
e Confiança ANAD.
O associado tem à sua disposição uma série atividades sociais e educativas GRATUITAS, tais como
Campanhas, Palestras, Grupos de Convivência e Consciência, Dia de Vivência e Orientações
Nutricionais, com programações atualizadas mensalmente e um exame de glicemia mensal gratuito.
O Associado encontra na ANAD:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Acolhimento;
Consultas com médicos Endocrinologistas;
Consultas/Avaliação com Dentistas;
Consultas gratuitas com Enfermeiras especializadas;
Consultas com Nutricionistas;
Consultas com Psicólogos;
Consultas com Podólogos;
Desconto nos valores de consultas junto a clínicas e ou médicos conveniados;
Desconto nos valores de exames de análises clínicas em laboratórios conveniados.

Associação Nacional de Atenção ao Diabetes - ANAD
Rua Eça de Queiros, 198 CEP: 04011-031 - Vila Mariana - São Paulo / SP.
Telefone: 11 5908-6777 / 5572-6559
E-mail: anad@anad.org.br
Site: www.anad.org.br

A
N
A
D

SSOCIAÇÃO
ACIONAL DE
TENÇÃO AO
IABETES

SUA SAÚDE É A NOSSA META

https://www.Facebook.
com/anadoficial/

https://www.instagram.
com/anadoficial/

https://www.YouTube.
com/anadoficial/

NOTÍCIAS

ANIVERSÁRIO DA ANAD
Parabéns à ANAD pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo deste 42 anos em
atualização e reciclagem, aos profissionais brasileiros.
Trabalho de educação continuada, acolhimento, atendimento integral, orientação e
acompanhamento aos pacientes.
E uma atividade importantíssima de "Advocacy" (Defesa) dos direitos da pessoa com
Diabetes, junto aos governos de todos os âmbitos, municipais, estaduais e federal.
Colhemos muitas vitórias, muitas conquistas para a acessibilidade e
melhoria de vida das pessoas com Diabetes.
E nossa luta continua, em todas as frentes em que é necessária uma Voz
para defender quem tem Diabetes.
Assim, nesta comemoração, a Família ANAD está muito feliz por mais um
ano bem vivido, com muito trabalho e muitas realizações.
E, aproveitamos a ocasião para agradecer a todos, que das mais diferentes maneiras tem
colaborado conosco na concecussão de nossos ideais e de nossas metas, nos ajudando a cumprir
nossa missão, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas com Diabetes.

Nosso lema: ‘‘Sua Saúde é a Nossa Meta’’
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Portaria GM-DAPO nº. 1809 de 3/821
Prorrogou o prazo do Grupo de Trabalho sobre insulinoterapia no SUS com a finalidade de propor
diretrizes para garantia do acesso ao tratamento, organizaçã o da rede de saú de, melhoria dos
mecanismos de acompanhamento do paciente e açõ es de capacitaçã o dos profissionais.
O prazo foi prorrogado por mais 90 dias.
Nosso presidente Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho está nesse grupo e vem trabalhando ativamente
para mais uma vez garantir melhores condiçõ es para as pessoas que tem Diabetes.

Aguardem Notícias!

Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho Professor Emérito - FMABC

O reitor do Centro Universitá rio FMABC concedeu o diploma de Professor Emé rito
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento no Centro
Universitá rio FMABC e contribuiçã o ao ensino dessa á rea.
Parabéns ao Dr. Fadlo, nosso presidente.
JUL-À-DEZ | 2021 |
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NOTÍCIAS
Conheça abaixo o teor do Ofício dirigido do Ministério da Saúde com relação a
utilização de insulinas de ação rápida, onde ANAD e FENAD são signatários.
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NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS
Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas Retinopatia Diabética
PCDT.
Há mais de um ano, aguardamos providê ncias para que as pessoas com retinopatia diabé tica
recebam medicamentos já aprovados e que podem recuperar sua visã o.
Como nã o há providê ncias do governo, resolvemos interceder junto a todos as instâ ncias que
podem e devem agilizar este processo. Leiam a seguir nosso ofıćio:
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Conheça agora, o resumo da reunião FENAD 27/08/2021
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Dr. Guilherme Yasbek

Transmed Centro de Diagnóstico
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A ANAD formatou seu Congresso Online de 2021, da seguinte maneira:
1ª Etapa - Cursos Pré Congresso:
Abril - Curso de Insulinoterapia, Maio - Curso de Atualizaçã o de Diabetes Mellitus 2 e
Junho - Curso de Neuropatia e Pé Diabé tico
2ª Etapa - Ciclo de Simpósios Magnos Esclusivos: Em Julho e Agosto
3ª Etapa - Ciclo de Simpósios Magnos de Atualizações em Diabetes: Em Setembro e Outubro
Conheça aqui a programaçã o do Congresso

Curso Pré Congresso de Insulinoterapia
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PATROCÍNIOS

APOIOS
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Curso Pré Congressode Atualização em Diabetes Tipo 2
D
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PATROCÍNIOS

APOIOS
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Curso Pré Congresso de Neuropatia e Pé Diabético
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PATROCÍNIOS

APOIOS
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Ciclo de Simpósios Magnos Exclusivos
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PATROCÍNIOS

APOIOS
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Ciclo de Simpósios Magnos de Atualização em D.M.
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PATROCÍNIOS

APOIOS
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Mensagem de Agradecimento
A ANAD e sua diretoria estã o muito satisfeitos com os resultados deste 25º
Congresso.
Embora estejamos vivendo tempos difıćeis, e, impossibilitados de realizar o
Congresso presencialmente, tivemos a graça de conseguir grande sucesso e alcance
neste formato Online.
Brevemente publicaremos os relató rios com os resultados.
Agora desejamos fazer um emocionado agradecimento a todos que tornaram
possıv́el, esta realizaçã o.
A todas as Entidades que nos ofereceram seu apoio cientı́ ico, institucional e de
divulgaçã o.
A todos os Patrocinadores que mais uma vez acreditaram em nosso trabalho e
tornaram possıv́el que o Congresso pudesse acontecer.
Aos palestrantes que nos honraram com suas participaçõ es, doando seus
conhecimentos e seu tempo pela causa do Diabetes, irmanados com a missã o da
ANAD de levar conhecimento e atualizaçã o em Diabetes, no intuito de oferecer
melhor atendimento, de forma a proporcionar qualidade de vida à s pessoas com
Diabetes.
Aos nossos funcioná rios e colaboradores que com seu empenho e dedicaçã o
conseguiram superar todas as di iculdades para concretizar mais esta açã o da
ANAD.
A Conectando Pessoas, equipe té cnica responsá vel pelos sites e toda a atividade
Online, que com paciê ncia conseguiu transformar em realidade, tudo o que
imaginamos, na formataçã o e realizaçã o de cada mó dulo.
E a quem mais, de uma forma ou de outra tenha colaborado para que este
Congresso acontecesse e fosse um sucesso.
E acima de tudo a Deus, que nos deu força, coragem e persistê ncia para perseverar
e nã o desistir.
A todos o nosso Muitíssimo Obrigado!
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Fadlo e Lilian

PERGUNTA: Li no Correio
Brasiliense o artigo sobre o
adesivo de medir glicose sem
picada, universidade de Bath.
poderiam informar se já está
a venda no Brasil, e onde
encontrar? Grato,
Alverico S. de Carvalho
Brasília
RESPOSTA: Caro Sr Alverico,
A primeira publicação sobre
este sensor não invasivo para
medição de glicose,
desenvolvido pelo Dr. Richard
Guy, foi realizada em 2018. Os
pesquisadores da
Universidade de Bath, na
Inglaterra, desenvolveram
este adesivo que mede a
glicose através de mini
sensores que utilizam
corrente elétrica, sem
necessidade de uso de agulhas
ou de calibração por punção
digital.
Porém, este dispositivo ainda
não está disponível para uso
comercial.
No Brasil, o mais próximo que
o senhor pode encontrar desta
proposta é o dispositivo
chamado Freestyle Libre, que
usa sensores inseridos na pele
a cada 14 dias e que mede de
forma contínua a glicose e
armazena os dados. A glicose
pode ser verificada a qualquer
momento ao scanear o sensor
com o dispositivo, sem
necessidade de agulhas para
punção digital.
Atenciosamente,

Drª. Vivian
Fanny
Delgado de
França
Arruda
Médica Endocrinologista
PERGUNTA: Gostaria de
saber se existe estudos para
transplante de ilhotas
pancreáticas. Se posso me
candidatar e participar?
Deni Rosa C. Cunha
Rio de Janeiro
RESPOSTA: Prezado Deni.
Sim, existem estudos nos
Estados Unidos. No Brasil
desconheço quem faça.
Atenciosamente,
Profº. Dr.
Fadlo Fraige
Filho
Médico
Endocrinologista,
Presidente da ANAD
PERGUNTA: Quem teve
alguma reação a vacina pode
tomar o do Covid-19?
Principalmente a da H1N1.
Qual a recomendação nesses
casos. Grato,
Antônio M. Parra
RESPOSTA: Sr. Antônio,
Se você teve reação leve ao
tomar outras vacinas como
H1N1 é provável que não
tenha problemas ao tomar a
vacina da COVID.

No entanto, se ocorreu
alguma reação severa, grave,
é preciso que você converse
com seu médico antes de
tomar qualquer uma das
vacinas de COVID.
Atenciosamente,
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Médico Endocrinologista,
Presidente da ANAD
PERGUNTA: Amigo,
conforme solicitado, redigi
de forma urgente o mais
importante que percebi
sobre esse problema das
insulinas. Segue abaixo o que
tive condições de fazer:
1. Em agosto do ano passado
foi publicado no JOM um
protocolo determinando
restrição ao fornecimento de
insulanas de Ação Rápida
(Novorapid) em 5 canetas;
mas isso não chegou a ser
colocado em prática, pois
estava condicionado à
criação do CAD (Centro de
Atenção ao Diabético), no
qual seria atendido por uma
equipe multidisciplinar
(endocrinologistas,
nefrologistas, cardiologistas,
nutricionistas, educadores
físicos, fisioterapeutas,
dentre outros); a razão de se
atrelar uma coisa à outra se
deve ao fato de, quanto mais
bem assistido for o paciente
diabético, maior a
possibilidade de que o
mesmo venha a necessitar de
uma quantidade grande de
insulinas para o seu controle
glicêmico, ou seja, a
tendência seria a diminuição
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da necessidade das insulinas.
Mas quem tem o poder de
diminuir essa quantidade é
tão somente o especialista
endocrinologista, e
prescrever em sua receita a
nova quantidade;
2. Em 2014, julgando uma
Ação Civil Pública, o juiz Dr.
Cornélio determina a
obrigação do Município para
fornecimento das insulinas
Lantus (similar à atual
Tresiba, de ação prolongada)
e Humalgo (similar à
Novorapid, de ação
ultrarrápida); tal decisão foi
ratificada por Acórdão do TJ
RN em 2016. A compreensão
é de que um protocolo não
pode bypassar uma
prescrição médica, nem
mesmo uma lei, sequer uma
decisão judicial, que é o caso.
Se o endocrinologista que
acompanha o paciente
prescreve 10 canetas, o
paciente tem que tomar as
10, e essa quantidade tem
que ser fornecida pelo
Município; mas o médico que
a gestão tem como assessor
nesta questão a firma
categoricamente que ou
muda o tratamento, ou busca
outra solução; em se
tratando de um médico, isso
é estarrecedor, sem falar na
quebra da ética, quando ele,
m´medico, propõe alterar o
tratamento de um paciente
que nem seu é;
3. Iniciou-se uma série de
reuniões presenciais, com
participantes da gestão
municipal e representantes
dos diabéticos, da Câmara
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(Marleide Cunha e Larissa
Rosado estiveram
presentes), advogados,
médicos; a primeira não
ocorreu, ainda em fevereiro,
sendo desmarcada na mesma
hora da reunião, com os
participantes dos diabéticos
já presentes ao local (Centro
Administrativo); a segunda
(sendo a primeira a ser
realizada) ocorreu em 01/03,
e mais uma em 15/03; foi
marcada a terceira reunião
efetiva para o dia 29/03, e
desmarcada alguns dias
antes, alegando-se a
pandemia; e de lá pra cá
(amanhã fará 1 mês
decorrido última reunião), e
continuamos sem discutir o
assunto, numa clara
protelação, o chamado
“empurrar com a barriga”;
4. Iniciou-se a atual gestão e
com pouco tempo, em
fevereiro, houve falta da
insulina Novorapid; dias
depois o fornecimento foi
normalizado, mas sempre
dentro do limite das 5
canetas. Agora em abril
faltou novamente a mesma
insulina, o que permanece
até hoje, ainda em falta. Hoje
já recebemos denúncias
sobre a falta da Tresiba, mas
após tentar contato com o
setor de insulinas, recebi
mensagem no whatsapp que
as Tresiba estão sendo
fornecidas. Sobre os insumos
nenhuma informação foi
prestada: glicosímetros e
suas tiras, agulhas para as
canetas, lancetas para
perfuração;

5. O que entendo, amigo, é
que a gestão, através dos
colaboradores do prefeito,
está empurrando com a
barriga, e certamente, não
dando a mínima prioridade
aos diabéticos, o que é uma
enorme maldade, um crime,
um verdadeiro decreto de
morte para muitos
6. A título de exemplo, cito
um ofício da Associação de
Atenção aos Diabéticos e
Hipertensos de Mossoró
(AADHM), fundada em 2004,
solicitando audiência e
protocolado em 04/03, às
10h, assinado pela servidora
Raissa, e até agora sequer um
telefonema a Associação
recebeu;
7. Creio que o prefeito não
tem ciência dos fatos que
estão ocorrendo; nunca vi
uma declaração dele neste
sentido; espero que seja isso
mesmo, porque se realmente
for a conduta de que,
sabendo, ele não se
manifestar, fica, para os
diabéticos, caracterizado um
gesto de omissão, o que
significaria, inevitavelmente,
o discurso de campanha
rasgado, decorridos 100 dias
de gestão. Prefiro acreditar
na hipótese de que ele não
tem conhecimento de tudo.
Conto, mais uma vez, com
sua colaboração, no sentido
de dar ciência ao prefeito da
real situação dos diabéticos
durante sua gestão.
Marco Limeira
Engenheiro Civil

Mossoró/RN
RESPOSTA: Olá Marco,
Tendo em vista a conjuntura
da situação, nossa sugestão é
que você crie uma comissão e
peça audiência ao Secretário
Municipal de Saúde e ao
Prefeito.
Outra opção é levar o caso à
imprensa local, que poderá
fazer uma grande divulgação
e pressionar as autoridades.
Atenciosamente,
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Médico Endocrinologista,
Presidente da ANAD
PERGUNTA: Moro no RJ. Sou
diabético, tenho
microalbuminúria. Tenho 69
anos e osteoporose há
muitos anos. Só tive uma
consulta, recente com a
endocrinologista, não
imagino quando será a
segunda. Eu tomava
Risedross. A médica mandou
substituir esse medicamento
pelo CalciTotal e aí que vem
minha dúvida. Ela prescreveu
também o Osteoban no lugar
do Risedross. Tenho lido na
bula e em outros sites que ele
é mais indicado para
mulheres com pós
menopausa e para idosos,
mexe (não é o termo certo)
com os rins. Por eu ser idoso
e com problemas iniciais
renais, devo aguardar a
próxima consulta e indagar
sobre o Osteoban ou posso
tomá-lo mesmo assim.

Espero que, por gentileza, me
dêm alguma orientação
sobre o Osteoban e desde já
sou muito grato.
Saul Batist
Rio de Janeiro
RESPOSTA: Caro Saul,
Tanto o Risedross quanto o
Osteoban, são medicamentos
chamados de bisfosfonatos e
são utilizados para o
tratamento de osteoporose.
Nenhum bisfosfonato deve ser
utilizado em pacientes com
Clearance de creatinina
menor 30ml/min pois se trata
de estágio de insuficiência
renal grave. Pelo que entendi,
você tem microalbuminuria
mas não Insuficiência renal
avançada. Se isto for correto,
e você deve confirmar com seu
médico esse diagnóstico, você
pode usar as medicações. Em
bula, o Risedross e indicado
para homens e mulheres na
pós menopausa com
osteoporose. Já a bula do
Osteoban, a indicação e para
mulheres na pós menopausa.
Realmente há mais evidência
do uso de Risedross em
homens do que o Osteoban,
mas o Osteoban não é contra
indicado em homens.

PERGUNTA: Sou diabético
há alguns anos, no início
tomava apenas Metformina e
a partir do ano de 2020
passei a utilizar a insulina de
caneta. Porém fui dispensado
da empresa que há 29 anos
trabalhava e hoje já não
tenho condições de comprar
mais este medicamento. Ao
consultar pela internet na
busca fui direcionado para a
ANAD. Ao utilizar o link do
site da Secretaria Estadual da
Saúde deu erro, porém
consegui visualizar alguns
formulários e gostaria de
saber se são estes
formulários em anexo que
devo utilizar para conseguir
gratuitamente. Grato pela
atenção e a disponibilidade.
Atendimento,
Rogério Marcelino
RESPOSTA: Prezado Sr.
Rogerio,

Acho que poderia discutir isso
com seu médico novamente.

Os formulários necessários
para a solicitação de insulinas
(lembrando que nem todas as
insulinas são fornecidas pelo
governo) são preenchidos por
medico autorizado,
geralmente o especialista em
Endocrinologia. A Secretaria
de Saúde fará uma análise
desses formulários e poderá
deferir ou não o pedido.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Drª. Débora
Nazato
Médica
Endocrinologista

Drª. Débora Nazato
Médica Endocrino-logista
PERGUNTA: Fui numa
consulta com um clínico
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geral com meus exames de
sangue, entre eles o de
hemoglobina glicada que deu
6,4 e a médica disse que
estava muito alta. A
hemoglobina estava
oscilando entre 130/100
antes desses exames e agora
subiu um pouco entre
190/130. Nesse mesmo
exame de sangue deu uma
infecção de urina e a médica
já pediu um exame de
urucultura pra tentar
descobrir o tipo de bactéria.
A minha dúvida é com
relação a mesma ter falado
que o Diabetes está muito
alto, sendo que pesquisei na
internet e vi que até 6,4 de
hemoglobina glicada é
considerado Pré Diabetes,
vocês podem me orientar
qual o nível real do meu
Diabetes?
Maykon N. Ribeiro
São Paulo
RESPOSTA: Prezado Sr.
Maykon,
Para o diagnóstico de
Diabetes se faz necessário ter
realizado exame laboratorial
de glicose de jejum (e não
ponta de dedo que é a
glicemia capilar) e ter
apresentado duas vezes
glicose maior ou igual a
126mg/dL ou Hemoglobina
glicada maior ou igual a
6,5%. Ao apresentar um
desses exames você pode ser
considerado com Diabetes. A
glicemia capilar de jejum de
130 a 190 realmente está alta
e se faz necessário avaliar seu
tratamento que não
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compreende apenas
medicação, mas sim uma
alimentação balanceada e a
pratica de exercício físico.
Essas medidas são muito
importantes para que um
paciente com Pré Diabetes
não evolua rapidamente para
o diagnóstico de Diabetes
Mellitus propriamente dita.
Atenciosamente,
Drª. Débora Nazato
Médica Endocrino-logista
PERGUNTA: O que é fígado
gorduroso?
Manoel Messias
Espirito Santo
RESPOSTA: Olá Manoel.
O fígado gorduroso (também
chamado medicamente de
esteatose) é o acumulo de
gordura no fígado provocado
na maioria das vezes quando
ganhamos peso e nos
tornamos obesos. Isto ocorre
devido a problemas genéticos
e algumas anormalidades
metabólicas, mas na maioria
das vezes existe uma
contribuição do excesso de
ingestão alimentar com
sedentarismo.
Abraço,
Profº. Dr.
Orsine Valente
Médico
Endocri nologista

PERGUNTA: Como prevenir
o fígado gorduroso?
Rosa Quarteira
Belo Horizonte
RESPOSTA: Olá Rosa,
A manutenção do peso
através de uma alimentação
correta, que pode ser
orientado por uma
nutricionista, e a prática de
exercício físico com
caminhadas diárias de pelo
menos 150 minutos por
semana é a melhor maneira
de prevenir o fígado
gorduroso.
Abraço,
Profº. Dr. Orsine Valente
Médico Endocrinologista
PERGUNTA: Quais as
medicações para tratar
fígado gorduroso?
Antônio Joaquim Grimaldi
Santa Catarina
RESPOSTA: Olá Antônio.
Quando a alimentação
correta e o exercício físico não
são suficientes para corrigir a
gordura no fígado, e o
depósito do gordura aumenta,
podendo acarretar alterações
nos exames laboratoriais e
risco de evoluir para um
quadro de esteatohepatite
(inflamação no fígado)
podemos utilizar um
medicamento chamado
Pioglitazona na dose de 30mg
1 cp/dia, principalmente
quando o paciente é diabético
o que ocorre com grande

frequência. Alguns estudos
também mostram benefícios
com o uso de vitamina E na
dose de 400 mg/dia.
Abraço,
Profº. Dr. Orsine Valente
Médico Endocrinologista
PERGUNTA: Quais são os
riscos para quem tem fígado
gorduroso?
Mabel Lustrosa
Santos
RESPOSTA: Olá Mabel, tudo
bem?
O fígado gorduroso não tem
grandes consequências na
maioria das vezes. Isto
aparece na população em
geral em aproximadamente
25%, prioritariamente em
individuos obesos. No entanto
a o fígado gorduroso
(esteatose) grau 3 (Indice de
massa corporal acima de 35),
se não tratado, pode evoluir
para esteatohepatite, que
representa uma inflamação
no fígado, mais raramente
para uma cirrose onde aquela
inflamação resultou numa
fibrose intensa e até em
cancer de fígado. Por isto a
importância da manutenção
do peso correto e a pratica
diaria de exercícios físicos
Abraço,
Profº. Dr. Orsine Valente
Médico Endocrinologista
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PERGUNTA: Estamos com
atraso de 1 mês na entrega
de insulina Asparte no posto
de saúde São Geraldo. Não
tenho condições financeiras
de arcar com o custo dessa
insulina, pois faço
tratamento e me adequei a
essa insulina Asparte.
Luiz Sergio da Silva
Minas Gerais
RESPOSTA: Olá, Luiz.
A ANAD agradece o seu
contato.
No caso relatado por você, em
que a unidade de saúde está
atrasando o fornecimento do
medicamento prescrito, é
possível levar o problema ao
conhecimento da Secretaria
de Saúde, através da
Ouvidoria do SUS ou da
Autoridade de Saúde
responsável pela
administração da unidade;
sendo municipal a unidade, a
questão deve ser reportada ao
Secretário de Saúde do seu
Município, via requerimento
administrativo, ensejo em que
poderá ser ofertada, se o caso,
cópia de documentos médicos
que comprovem a doença e a
necessidade do tratamento
pleiteado.
Não havendo o rápido
restabelecimento do
fornecimento, sugerimos que
procure a unidade da
Defensoria Pública Estadual
local (instituição que presta
assistência jurídica gratuita
àqueles que possuem renda
familiar mensal de até três
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salários mínimos) ou um(a)
advogado(a) de sua
confiança, para verificar a
possibilidade de acionamento
judicial.
Atenciosamente,
Adv. Drª.
Patrícia
Helena De
Campos Ditt
Advogada
Voluntária da
ANAD

regressão de tratamento,
logo não seria possível.
Gostaria de saber quais
seriam as melhores opções
para voltar a retirar insulinas
em refil, assim como os
insumos de medição. Seria
por outro processo ou
consigo alguma resposta com
esse atual?
Atenciosamente,
Vitor J. Marques;
RESPOSTA: Olá Vitor.

PERGUNTA: Retiro meus
insumos na UDTP há algum
tempo e gostaria de tirar
uma dúvida.
No meu processo, consta a
retirada de insumos da
bomba de insulina, assim
como lancetas e agulhas.
Entretanto, não me foi
entregue a bomba pedida e
por isso, não retiro os
insumos da mesma, somente
os de medição.
Antes de sair a resposta dos
insumos da bomba de
insulina, eu retirava os refis
de insulina injetáveis para
caneta.
Com a resolução do processo,
tiraram as insulinas e
colocaram os insumos da
bomba.
Como não estou fazendo
tratamento com bomba de
insulina, solicitei que fosse
entregue de volta as insulina
injetáveis, porém me
disseram que isso seria

A ANAD agradece o seu
contato.
Inicialmente, você precisa
requerer o tratamento
prescrito, pela via
administrativa, junto à
unidade da Secretaria de
Saúde mais próxima de sua
residência, por meio de
formulário próprio e da
entrega de toda
documentação médica que
comprove a necessidade das
insulinas e insumos prescritos,
explicando a sua atual e real
condição/necessidade, para
que o pedido seja avaliado
pela equipe técnica da
instituição.
Se a solicitação
administrativa não for
atendida, você poderá
pleitear judicialmente, por
meio de ação judicial própria,
e desde que preencha os
requisitos legais, o
fornecimento gratuito do
tratamento prescrito por seu
médico, através da Defensoria
Pública Estadual (instituição

que presta assistência jurídica
gratuita àqueles que possuem
renda familiar mensal de até
três salários mínimos) ou de
advogado particular de sua
confiança.
Para maiores esclarecimentos
sobre o caso e/ou para
viabilizar o procedimento,
sugerimos que consulte a
unidade da Defensoria
Pública Estadual local ou um
(a) advogado(a) de sua
confiança.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Sou diabético
Tipo 2, comecei a tomar
Ozempic há 4 meses. Estava
recebendo ajuda dos
parentes para poder
comprar, com desconto do
laboratório fica ainda muito
caro este remédio em torno
de R$ 750,00. Gostaria de
saber a possibilidade de
trazer o mesmo remédio
importado, ou receber uma
orientação melhor. Meu
médico já orientou como
usar o Ozempic. Estou
tomando 1 dose por semana
de 1 mg, já fiz apelação pelo
SUS, e eles rejeitaram a
distribuição gratuita para
mim, alegando que a insulina
seria o suficiente e que o SUS
já disponibiliza sua
distribuição. Agora
pergunto!!
Sei que são remédios
diferentes para o diabético

tipo 2. Para variar nosso
sistema SUS vai negar o
Ozempic.
1°. Onde comprar mais
barato
2°. Conseguiria trazer
importado?
3°. Tem algum recurso
judicial ou extra judicial?
Por gentileza, me dê uma
solução para poder resolver
este problema!
Com este remédio Ozempic já
emagreci 9 kilos em 3 meses
de uso, meus pés já não
doem, minha glicemia
abaixou para 120 a 140,
antes do remédio era 350 a
450.
Além de eu perder peso,
estou melhorando.
Não tenho recursos para
comprar, onde posso
encontrar mais barato?
1°. Posso importar direto em
meu nome com receita?
2°. Como fazer?
Marcos T. L. Amorim
São Paulo
RESPOSTA: Olá Marcos,
A ANAD agradece o seu
contato.
A importação de
medicamentos e produtos
sujeitos ao controle sanitário
é regulamentada pela
Resolução de Diretoria
Colegiada (RDC) n. 81, de 05
de novembro de 2008. Nos
termos da legislação sanitária
referida, as pessoas físicas
podem importar produtos
sujeitos ao controle sanitário,
desde que a substância não
seja proibida no Brasil e

sejam destinados a uso
próprio e em quantidade que
não caracterize o comércio.
Sobre o tema, maiores
informações podem ser
obtidas junto à ANVISA.
No seu caso, desde que
preenchidos os requisitos
legais, é possível requerer o
fornecimento gratuito do
medicamento pela via
judicial. Para tanto, você
precisa, inicialmente,
requerer o tratamento
prescrito, pela via
administrativa, junto à
unidade da Secretaria de
Saúde mais próxima de sua
residência, por meio de
formulário próprio e da
entrega de toda
documentação médica que
comprove a necessidade do
medicamento prescrito, a fim
de que o pedido seja avaliado
pela equipe técnica da
instituição.
Se a solicitação
administrativa não for
atendida, você poderá
pleitear judicialmente, por
meio de ação judicial própria,
o fornecimento gratuito do
tratamento prescrito por seu
médico, através da Defensoria
Pública Estadual (instituição
que presta assistência jurídica
gratuita àqueles que possuem
renda familiar mensal de até
três salários mínimos) ou de
advogado particular de sua
confiança.
Para maiores esclarecimentos
sobre o caso e/ou para
viabilizar o procedimento,
sugerimos que consulte a
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unidade da Defensoria
Pública Estadual local ou um
(a) advogado(a) de sua
confiança.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Por gentileza,
gostaria de saber sobre
aposentadoria
exclusivamente por ser
portador de Diabetes Tipo 1.
Uma vez que tive
contribuição por 3 anos e 6
meses no INSS.
Antecipadamente agradeço,
respeitosamente,
Alexandre Jatoba
São Paulo
RESPOSTA: Olá, Alexandre.
A ANAD agradece o seu
contato.
O Diabetes não enseja, pelo
simples diagnóstico, o direito
à concessão do benefício
previdenciário de
aposentadoria por invalidez.
A concessão é possível, desde
que, preenchidos os requisitos
do benefício, a pessoa
encontre-se
permanentemente impedida
de exercer atividades que lhe
garantam a subsistência.
Constatada a incapacidade, a
aposentadoria por invalidez é
outorgada aos contribuintes
da previdência social que
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possuem a qualidade de
segurado, respeitado o
período de carência do
benefício.
Sugerimos que procure um(a)
advogado(a) especialista em
Direito Previdenciário para
maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Tenho
reclamado com a ANVISA
sobre a falta de solução teste
para tiras reagentes no
Mercado. Eu uso a G-Tech e
não acho em lugar nenhum
no Rio de Janeiro ou nas
redes, como o Mercado Pago.
Isso é um absurdo é um
absurdo e um e um grande
risco de estar medindo
errado a glicose por
problemas das tiras ou do a
Aparelho. Todas as caixas
deveriam ter um frasco de
solução desse produto. Isso é
a garantia que a medição está
ok. Peço ajuda para
denunciar essa falta do
produto e o risco que os
portadores de Diabetes tem
em não ter esse produto no
mercado ou junto com o
produto, na hora da compra.

De fato, é uma situação
bastante grave. A ANAD
intervém, constante e
incansavelmente, em
situações como esta, em
defesa das pessoas com
Diabetes.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Estou ajudando
uma paciente diabética que
veio morar em São Paulo
vinda de Manaus. Ela faz uso
da insulina Lantus e ninguém
consegue informar em como
fazer o cadastro para retirar
o medicamento pelo governo.
Eu li uma matéria aqui no
site sobre como fazer o
procedimento
administrativo, mas o link
para o laudo da Secretaria de
Saúde não está mais ativo.
Gostaria de saber se o
procedimento ainda é válido
e se seria possível enviar o
link para o laudo.
Obrigado e aguardo resposta;
Leandro N. Tsubone
São Paulo
RESPOSTA: Olá Leandro.

José Carlos Amato
Rio de Janeiro

A ANAD agradece o seu
contato.

RESPOSTA: Olá, José Carlos.
A ANAD agradece o seu
contato.

Inicialmente, é necessário
requerer o tratamento
prescrito, pela via

administrativa, junto à
unidade da Secretaria de
Saúde mais próxima, por meio
de formulário próprio (links
abaixo) e da entrega de toda
documentação médica que
comprove a necessidade das
insulinas e insumos prescritos,
para que o pedido seja
avaliado pela equipe técnica
da instituição.
Se a solicitação
administrativa não for
atendida, é possível pleitear
judicialmente, por meio de
ação judicial própria, o
fornecimento gratuito do
tratamento prescrito pelo
médico assistente, através da
Defensoria Pública Estadual
(instituição que presta
assistência jurídica gratuita
àqueles que possuem renda
familiar mensal de até três
salários mínimos) ou de
advogado(a) particular de
sua confiança.
Para maiores esclarecimentos
sobre o caso e/ou para
viabilizar o procedimento,
sugerimos que consulte a
unidade da Defensoria
Pública Estadual local e/ou
um(a) advogado(a) de sua
confiança.
https://www.saude.sp.gov.br/
ses/perfil/gestor/comissaode-farmacologia/solicitacaode-medicamento-ou-nutricaoenteral-por-paciente-deinstituicao-de-saude-publicaou-privada
https://www.saude.sp.gov.br/
resources/ses/perfil/gestor/c
omissao-farmacologia/

anexo_iv_formulario_medica
mento_manual_09_05_17.pdf
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Sou diabético
tipo 1 há 11 anos e retiro
insulina Glargina (basaglar)
pela unidade dispensadora
Tenente Pena (UDTP) do
Bom Retiro.
Renovei a receita
recentemente e por engano
foi colocado o nome da
marca "Lantus" e por este
motivo me foi negado a
insulina sendo que na mesma
receita estava o nome
insulina Glargina.
Senti omissão pela
supervisão da unidade em
me negar a medicação que
mantém minha saúde e me
mantém vivo. O que eu faço
em uma situação como essa?
Jackson Gomes da Silva
São Paulo
RESPOSTA: Olá, Jackson.
A ANAD agradece o seu
contato.
No caso relatado por você, é
possível levar o problema ao
conhecimento da Autoridade
de Saúde, responsável pela
administração da unidade, via
requerimento administrativo
e/ou por meio da Ouvidoria
do SUS.

Não havendo o rápido
restabelecimento do
fornecimento, sugerimos que
procure a Defensoria Pública
Estadual (instituição que
presta assistência jurídica
gratuita àqueles que possuem
renda familiar mensal de até
três salários mínimos) ou
um(a) advogado(a)
particular de sua confiança,
para verificar a possibilidade
de acionamento judicial.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Me chamo
Mayara, sou DM1, retiro
meus insumos para Diabetes
pelo SUS através do PAMG
desde que o projeto foi
lançado em 2006. No dia
18/03/21 fui informada
pelos funcionários da UBS
sobre um decreto da
Prefeitura de São Paulo a
respeito da dispensação de
seringas. Acredito que esse
decreto vá contra as leis de
uso único de materiais
perfuro cortantes, eu utilizo
3 seringas/dia, totalizando
uma dispensa de 90
seringas/mês (conforme
laudo entregue a cada 6
meses). Mas de acordo com
esse decreto eu e os outros
pacientes poderemos retirar
apenas 30 seringas/mês,
tornando assim obrigatório o
reuso das seringas.
Gostaria de saber se a
Prefeitura pode autorizar
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esse decreto e com que base
legal?
Decreto está com esse nome:
Instrução Normativa
01/2020 - Comissão de
Coordenação do Programa de
Auto monitoramento
Glicêmico. Capítulo VI, Artigo
17, Inciso 2.
Mayara Bernardo
São Paulo
RESPOSTA: Olá, Mayara.
Conforme estabelecido na Lei
Federal n. 11.347/2016, os
portadores de Diabetes
receberão, gratuitamente, do
Sistema único de Saúde (SUS),
os medicamentos e insumos
necessários ao tratamento e
controle da patologia.
Há, no entanto, uma lista de
medicamentos, insumos e
materiais que são fornecidos
gratuitamente aos portadores
de diabetes pelo SUS ou pelas
Farmácias Populares,
mediante simples
comprovação da doença,
ficando a cargo dos
Executivos locais (Estados, DF
e Municípios), por meio de
seus Programas de
Dispensação de
Medicamentos e/ou de
Normas Regionais, a definição
daquilo que será ou não
dispensado gratuitamente à
população.
Considerando que a lista dos
medicamentos e insumos
distribuídos gratuitamente
pode ser diferente em cada
ente da federação, para
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aqueles que, como você,
necessitam fazer uso de
seringas em quantidades
diárias superiores, sugerimos,
inicialmente, que solicite
administrativamente o
fornecimento de tais seringas
junto à unidade dispensadora,
com o preenchimento de
formulário específico e
entrega de relatório e
documentos médicos que
justifiquem sua solicitação, a
fim de que o pedido seja
avaliado pela equipe técnica
da instituição.
Se a sua solicitação não for
atendida, você poderá
pleitear judicialmente, por
meio de ação judicial própria,
o fornecimento gratuito dos
insumos nas quantidades
prescritas, através da
Defensoria Pública Estadual
(instituição que presta
assistência jurídica gratuita
àqueles que possuem renda
familiar mensal de até três
salários mínimos) ou de
advogado(a) particular de
sua confiança.
Para maiores esclarecimentos
sobre o caso e/ou para
viabilizar o procedimento,
sugerimos que consulte a
unidade da Defensoria
Pública Estadual local e/ou
um(a) advogado(a) de sua
confiança.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD

PERGUNTA: Agora, uma
ação movida pela Ministério
Público Federal (MPF) no
Espírito Santo vai obrigar
todos os estados brasileiros a
fornecer tanto a insulina
Glargina (nome comercial
"Lantus") quanto a insulina
Detemir (ou "Levemir")
através do Sistema Único de
Saúde.
Na semana passada, a ação
do MPF foi aprovada pela
juíza Maria Cláudia de Garcia
Paula Allemand. Desde o
último dia 9, todos os estados
brasileiros estão obrigados a
fornecer as insulinas de
longa duração através do
SUS.
Levemir insulina diabetes
A insulina Detemir
(comercialmente vendida
como "Levemir") entrou na
lista das que serão
distribuídas pelo SUS.
Art. 196: A saúde é direito de
todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas
sociais e econômicas que
visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e
ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção
e recuperação.
Estou atrás de informações,
pois estive numa UBS e a
assistente social não tinha
como me informar a respeito,
marquei uma audiência na
Defensoria Pública e somente
em maio me atenderão e não
sei o que dizer para solicitar
a gratuidade, pois estou

desempregado desde junho
do ano passado e não tenho
condições para comprar este
medicamento.
Atenciosamente,
Rogério Marcelino
São Paulo
RESPOSTA: Olá Rogério.
A ANAD agradece o seu
contato.
Conforme estabelecido na Lei
Federal n. 11.347/2016, os
portadores de Diabetes
receberão, gratuitamente, do
Sistema único de Saúde (SUS),
os medicamentos e insumos
necessários ao tratamento e
controle de determinada
patologia, que são
selecionados com base nas
diretrizes terapêuticas e
protocolos clínicos do SUS.
Há uma lista restrita de
medicamentos, insumos e
materiais que são fornecidos
gratuitamente aos portadores
de diabetes, pelo SUS ou pelas
Farmácias Populares,
mediante comprovação da
doença. Não são todos os
medicamentos e/ou
equipamentos/tratamentos
que estão contemplados
nestas listas.
Deste modo, para aqueles que
necessitam de tratamento
diferenciado, e não
contemplados/especificados
em lista de fornecimento
gratuito pelo SUS, deve-se,
inicialmente, requerer o
tratamento prescrito, pela via

administrativa, junto à
unidade da Secretaria de
Saúde mais próxima de sua
residência, por meio de
formulário próprio e da
entrega de toda
documentação médica que
comprove a necessidade do
medicamento/insumo, a fim
de que o pedido seja avaliado
pela equipe técnica da
instituição.
Se a sua solicitação
administrativa não for
atendida, você poderá
pleitear judicialmente, por
meio de ação judicial própria,
o fornecimento gratuito do
tratamento prescrito pela
médica que o assiste, através
da Defensoria Pública
Estadual (instituição que
presta assistência jurídica
gratuita àqueles que possuem
renda familiar mensal de até
três salários mínimos) ou de
advogado(a) particular de
sua confiança.
Para maiores esclarecimentos
sobre o caso e/ou para
viabilizar o procedimento,
sugerimos que consulte a
unidade da Defensoria
Pública Estadual local e/ou
advogado(a) de sua
confiança,
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Olá
Gostaria de saber se existem,
e quais seriam, as

implicações jurídicas e
penais para os
administradores públicos
(secretários e prefeitos)
quando faltam
medicamentos essenciais tais
como insulinas, para a
distribuição pública.
Sem mais, agradeço
antecipadamente.
Claudio Rocha
Rio Grande do Norte
RESPOSTA: Olá, Cláudio.
A ANAD agradece o seu
contato.
Quanto à responsabilidade
dos administradores públicos
pela falta de medicamentos e
insumos essenciais na rede
pública de saúde, é preciso, de
antemão, investigar o motivo
da falta, se por razões
estranhas à boa e correta
administração, questões
ligadas à oferta do produto no
mercado, por exemplo, ou por
negligência ou dolo no
exercício da atividade
administrativa, hipóteses em
que poderia restar
configurado ato de
improbidade administrativa e
até mesmo conduta
penalmente relevante.
Em qualquer dos casos,
importante que órgãos de
fiscalização e controle local
sejam acionados, para a
regular e preliminar
apuração administrativa do
incidente, o que pode ser feito
pelo próprio cidadão.
Atenciosamente,
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Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Drª. Patrícia,
Agradeço a sua atenção e
resposta, no entanto ainda
ficou a dúvida que suscitou o
meu contato inicial: Existem,
e quais seriam, as
implicações jurídicas e
penais para os
administradores públicos
(secretários e prefeitos)
quando faltam
medicamentos essenciais tais
como insulinas, para a
distribuição pública?
Já averiguamos aqui na nossa
cidade que o motivo da falta
das insulinas foi a suspensão
do pagamento aos
fornecedores, ou seja, a
prefeitura quebrou o
contrato e por esse motivo, o
fornecedor suspendeu a
entrega do medicamento.
Dependemos dessa resposta
para nos embasar para uma
denúncia ao MP, bem como
para um pedido judicial.
Agradecemos a sua resposta.

RESPOSTA: Sr. Cláudio,
Conforme dissemos no
contato anterior, e aqui o
fazemos noutras palavras,
para verificar eventual
irregularidade e consequente
responsabilidade dos
administradores públicos, na
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condução de procedimentos
administrativos, tal qual o ato
de compra e disponibilização
de medicamentos e insumos
aos munícipes, urge que
órgãos de fiscalização e
controle sejam acionados,
cabendo a tais órgãos
investigar se houve, ou não,
ilícito, e qual sua natureza, se
penal, administrativa,
tributária, etc.
Há uma infinidade de
consequências jurídicas,
previstas em farta legislação e
que, por isso, não podem ser
elencadas taxativamente, sem
a prévia e necessária
apuração da regularidade da
conduta do administrador
público envolvido.
Normalmente, os municípios
disponibilizam ao cidadão
canais de ouvidoria,
permitindo o célere contato
entre cidadão e órgão público.
Subsistindo, ainda, dúvidas
referentes ao cumprimento de
contratos públicos, conforme
sugerido na pergunta, não
deixe de consultar um
especialista da área.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Gostaria de uma
orientação sobre aquisição
do aparelho Freestyle. Tenho
Diabetes desde 3 anos de
idade. Utilizo insulina 4 vezes
diariamente. E estou

tentando ganhar um
aparelho Freestyle libre e
sensor libre para controlar
melhor glicemia - o SUS não
fornece (Não há política
nacional para essa
finalidade).
Existe a possibilidade de
requerer uma ampliação na
listagem do SUS para que
seja inserido o aparelho da
Abbott? É cabível recorrer ao
CNS? O que fazer?
Será que existe alguma lei,
regulamentação em
andamento que deverá
atender esta necessidade?
Atenciosamente,
André Duarte
Santos
RESPOSTA: Olá, André.
A ANAD agradece o seu
contato.
Conforme estabelecido na Lei
Federal n. 11.347/2016, os
portadores de Diabetes
receberão, gratuitamente, do
Sistema único de Saúde (SUS),
os medicamentos e insumos
necessários ao tratamento e
controle da patologia.
Há, no entanto, uma lista de
medicamentos, insumos e
materiais que são fornecidos
gratuitamente aos portadores
de diabetes pelo SUS ou pelas
Farmácias Populares,
mediante simples
comprovação da doença,
ficando a cargo dos
Executivos locais (Estados, DF
e Municípios), por meio de

seus Programas de
Dispensação de
Medicamentos e/ou de
Normas Regionais, a definição
daquilo que será ou não
dispensado gratuitamente à
população.
Considerando que a lista dos
medicamentos e insumos
distribuídos gratuitamente
pode ser diferente em cada
ente da federação, para
aqueles que, como você,
necessitam fazer uso do
freestyle libre e sensor libre,
inicialmente, faz-se necessário
requerê-los
administrativamente junto à
unidade dispensadora local,
com o preenchimento de
formulário específico e
entrega de relatório e
documentos médicos que
justifiquem sua solicitação, a
fim de que o pedido seja
avaliado pela equipe técnica
da instituição.
Se a sua solicitação não for
atendida, você poderá
pleitear judicialmente, por
meio de ação judicial própria,
o fornecimento gratuito do
equipamento prescrito,
através da Defensoria Pública
Estadual (instituição que
presta assistência jurídica
gratuita àqueles que possuem
renda familiar mensal de até
três salários mínimos) ou de
advogado(a) particular de
sua confiança.
Para maiores esclarecimentos
sobre o caso e/ou para
viabilizar o procedimento,
sugerimos que consulte a
unidade da Defensoria

Pública Estadual local e/ou
um(a) advogado(a) de sua
confiança.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD
PERGUNTA: Sou Diabético
Tipo 1 há mais de 30 anos.
Meu médico preencheu toda
papelada para receber a
caneta com insulina. Ocorre
que o SUS negou dizendo que
é somente para crianças e
adolescentes.

advogado(a) particular de
sua confiança.
Para maiores esclarecimentos
sobre o caso e/ou para
viabilizar o procedimento,
sugerimos que consulte a
unidade da Defensoria
Pública Estadual local e/ou
um(a) advogado(a) de sua
confiança.
Atenciosamente,
Adv. Drª. Patrícia Helena
De Campos Ditt
Advogada Voluntária da
ANAD

Vi no instagram a caneta da
saúde que diz que é para
quem tem 50 ou mais. Como
devo proceder por favor?
Luiz Fernando
Garça/SP
RESPOSTA: Olá, Luiz
Fernando.
A ANAD agradece o seu
contato.
Considerando que a
solicitação administrativa
não foi atendida, você pode,
desde que preenchidos os
requisitos, pleitear
judicialmente, por meio de
ação própria, o fornecimento
gratuito do insumo prescrito
pelo seu médico, através da
Defensoria Pública Estadual
(instituição que presta
assistência jurídica gratuita
àqueles que possuem renda
familiar mensal de até três
salários mínimos) ou de
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PERGUNTA: Sou diabético
tipo 2 e tenho problemas
com microalbuminúria. Há
muitos anos, minha antiga
nefrologista me indicou uma
nutricionista para ambos os
problemas. Atualmente, há
uns 2 meses, procurei outro
nefrologista que me indicou
uma nutricionista. O
problema é que fiquei pasmo
com a dieta, por exemplo.
Tenho tomado leite de soja
Ades Zero, há anos, bem
como o sal light ou diet nesse
período. Essa nutricionista
mandou parar com o leite de
soja e tomar leite Molico
desnatado liquido e parar
também com esse tipo de sal
e usar o refinado. Estou
confuso até hoje. Não posso
tirar essa dúvida com o
médico pois a nutricionista
foi indicada por ele. Por favor
me orientem sobre qual leite
tomar e o sal a usar. Me
desculpe pela extensão da
mensagem e muito obrigado.
Saul Batist
Rio de Janeiro
PERGUNTA: Dra. Viviane,
Não sei como agradecer a
gentileza em me responder
tão minuciosamente. O
problema deve estar em mim
mesmo Dra. Tanto a antiga
dieta como esta é muito
difícil seguir, ainda mais em
tempo de pandemia. Já era
difícil, imagina agora. Minha
esposa é quem cozinha e mal
pode ficar de pé. Se eu
morasse em SP podia ver
alguém para fazer minha
alimentação, porém não deve
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ser barato. Dra. Viviane,
receba meus agradecimentos
mais uma vez e Deus a
abençoe.
Saul Batist
Rio de Janeiro
RESPOSTA: Prezado Saul
Batist,
A microalbuminúria mostra
uma perda inicial da função
renal, complicação esperada
de quem convive há anos com
Diabetes tipo 2.
Nesse sentido para facilitar a
função dos rins, é importante
não comer excesso de
proteínas (carnes, leites, ovos,
queijos, frango, peixe). Uma
porção no café da manhã,
uma no almoço e uma no
jantar seria mais ou menos o
ideal. Para calcularmos
exatamente a quantidade, o
Senhor deveria pedir para a
nutricionista que vem
acompanhando o Senhor
calcular. Normalmente
recomendamos nessa
situação, 0,8 g de proteína
multiplicado pelo seu peso
(desde que o Senhor não
tenha obesidade). Esse valor
dará a quantidade em gramas
de proteína que o Senhor deve
ingerir no dia (ex: se o Senhor
pesa 70 Kg x 0,8 = 56g de
proteína/dia). O próximo
passo é saber quanto de
proteína tem as porções de
alimento. De uma forma bem
geral, 200ml de leite tem 7 g
de proteína; 100g de carne
21g; 30 g de queijo, 7 gramas;
1 ovo, 7 gramas, fora outros
alimentos que têm

quantidades bem menores.
Por isso a importância de
verificar com a nutricionista
quanto de cada alimento
proteico o Senhor deve
ingerir. Isso dependerá da sua
função renal atual.
Quanto ao leite de soja, não
vejo problema desde que seja
200ml/dia. Mas também pode
ser o MOLICO, se o Senhor
precisar perder peso, ou o
leite de vaca integral se seu
peso estiver normal. Em todas
as situações sem exagero.
Quanto ao sal light, ele tem
menos sódio, mas maior
quantidade de potássio (o
potássio também precisa ser
excretado pelos rins). Por isso
a nutricionista falou para
voltar com o sal comum. De
qualquer maneira sua
alimentação deve ser feita
com bem pouco sal. Evite
alimentos prontos, molhos
prontos e adição de sal em
saladas.
Qualquer dúvida que ainda
permaneça entre em contato
conosco novamente.
Um abraço,
Nutr. Drª.
Viviane Chaer
Borges Hafez
Supervisora
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Olá! Sou
diabético tipo 2, tomo 3
comprimidos de Metformina
por dia, Faço em média três
refeições. Gostaria de saber
se posso comer pão integral

com nozes? Arroz integral?
Maca? Banana? Chocolate
85%?
Estou muito frustrado por
não mais saber o que posso e
não posso comer! Abraço a
todos,
Marcos Oliveira
Rio Grande do Sul
RESPOSTA: Senhor. Marcos,
A recomendação para pessoas
com Diabetes são de 5 ou 6
refeições por dia, para não
ficar longos períodos em
jejum e ter um fracionamento
melhor das quantidades
diárias recomendadas.

Achei um erro BEM GRAVE
considerando que a granola
dizem que é zero açúcares e
embaixo um “feito com
açúcar mascavo”. Ainda mais
levando o selo de vocês que
eu considero ser de confiança
pra nós diabéticos. Além de
diabética sou nutricionista e
olho bastante o rótulo dos
produtos.
Gostaria de um retorno se o
produto é realmente de
confiança visto que consta o
selo de vocês. Pois no final
das contas não é só a marca
da empresa que é manchada,
e sim também a confiança
nela e em vocês. Obrigada!

Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Gostaria se
vocês pudessem informar o
fabricante do adoçante Gold Sucralose, pois o telefone
0800, e site, não existe.
Comprei 06 caixas na
Ultrafarma do lote 25703 Val.
05/2023 e constatei que não
está adoçando como os
anteriores. Sabe dizer se
mudaram a formula? Sou
diabética, e utilizo há algum
tempo, esse adoçante.
Agradeço a atenção,

Atenciosamente,
Os alimentos mencionados
não são proibidos, porém
para ser orientado sobre as
quantidades e horários de
consumo, o Senhor. Deve
procurar um profissional
Nutricionista.
Pois assim terá um
acompanhamento
individualizado para suas
necessidades diárias.

RESPOSTA: Srª. Nancy,
RESPOSTA: Senhorª. Laura,
Agradecemos o contato e a
preocupação em nos
comunicar o fato.
Esse produto que consta
açúcar mascavo, não tem
aprovação da ANAD.

Atenciosamente,
Nutr. Cleo
Lupino
Coord. Dep.
de Nutrição
ANAD
PERGUNTA: Fui hoje ao
mercado fazer compras e me
deparei com a granola cuja
foto está em anexo.

Nancy E. Arantes
São Paulo

Laura Moura
Salvador/BA

Portanto, estão utilizando o
Selo de Qualidade e Confiança
ANAD sem aprovação e
autorização para isso.
Acionamos o nosso
departamento Jurídico para
tomar as providências
judiciais cabíveis.
Mais uma vez agradecemos
sua informação e atenção.

Esse produto não possui mais
o Selo ANAD, portanto não
sabemos se houve alteração
na fórmula e não temos outro
telefone deles para informar.
Sugerimos por enquanto
substituir por outros
adoçantes disponíveis no
mercado, com Selo Anad.
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Gostaria de
saber da possibilidade de
enviar um cardápio
adequado. Tenho 75 anos e
meu Diabetes é controlado.
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Tomo remédios orais e
queria fazer um regime. Me
ajuda.
Eufrasio Gato Felix
RESPOSTA: Sr. Eufrasio,
O cardápio somente pode ser
enviado ou entregue após
consulta com um
nutricionista, pois é
individual, deve ser calculado
e orientado segundo as suas
necessidades.
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: sou diabético
tipo 1 há mais de 30 anos
comprei bananada com
açúcar e sem açúcar para
usar como lanche da tarde.
Gostaria de saber se faz mal?
Luiz Fernando
Meguerditchian
RESPOSTA: Senhor. Luiz
Fernando,
Não recomendamos o
consumo de doces com
açúcar, para pessoas com
Diabetes.

Luiz Fernando
Meguerditchian
RESPOSTA: Sr. Luiz
Fernando,
A recomendação do consumo
de frutas para pessoas com
Diabetes é de 3 porções por
dia, ao longo do dia. Não
tenho como quantificar essa
bananada, em relação ao
índice glicêmico, em
comparação à banana in
natura. Por isso não tenho
como dizer se pode ser
consumida ou não e qual a
quantidade.
Existem produtos com Selo de
Qualidade e Confiança Anad,
que foram avaliados e
aprovados por nossos
departamentos. Pode
procurar por esses produtos.
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Com Diabetes
posso comer cenoura batida
com banana? Obrigada.
Ignez Zenti
Paraná
RESPOSTA: Srª. Agnez,

refeição ou fazer outras
combinações de alimentos, a
senhora. Precisa de um
acompanhamento nutricional
individualizado dentro das
suas necessidades diárias.
Seguem abaixo mais algumas
informações do site da Anad
sobre esses alimentos.
https://www.anad.org.br/cen
ouras-sao-boas-para-aspessoas-com-Diabetes/
https://www.anad.org.br/pes
soas-com-Diabetes-podemcomer-bananas/
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Somos
consumidores do adoçante
Gold Aspartame, sachê e
gotas, estamos procurando,
mas infelizmente não
estamos encontrando. Vocês
tem como nos ajudar, pois
não conseguimos consumir
outro tipo de adoçante. Fico
no aguardo desde já
obrigada.
Sandra Regina
Gomes de Albuquerque
São Paulo

Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: E a sem açúcar,
por ser bananada pode?
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Sobre os dois alimentos em
questão, não orientamos o
consumo juntos, pois a
banana já tem a quantidade
suficiente de frutose (que será
transformada em glicose)
para uma refeição. Porém
para juntar na mesma

RESPOSTA: Srª. Sandra,
Essa empresa não está mais
conosco. Pelas informações
obtidas, eles pararam suas
atividades.
Atenciosamente,

Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Sou diabético
Tipo 1 e minha filha de 4
anos também é portadora de
Diabetes Tipo 1. Ao adquirir
o produto refrigerante de
Kombucha do fabricante
KOM, site
www.kombuchakom.com.br,
o qual possui em seu rótulo a
descrição "zero açúcar",
conforme imagem anexa e ao
chegar em casa, fui
surpreendido ao ler o rótulo
e verificar que o produto
possui açúcar orgânico. Esse
tipo de conduta faz com que
nós diabéticos passemos por
situações de agravamento da
nossa saúde. Sendo assim,
peço respeitosamente, que
tome todas a providencias
necessárias para enquadrar
esta empresa a qual
demonstra falta de
responsabilidade e respeito
com aqueles que são
obrigados a realizar uma
alimentação com a ausência
de açúcar.
Em tempo, no site não possui
qualquer informação sobre a
tabela nutricional deste e de
qualquer outro produto da
marca.
Marconi Sant'Anna
Distrito Federal
RESPOSTA: Sr. Marconi,
Entendemos sua indignação.

A ANAD tem o Selo de
Qualidade e Confiança em
produtos de empresas
parceiras, com zero adição de
açúcar. Esses produtos foram
avaliados e aprovados pelos
Departamentos da ANAD,
dando assim ao consumidor a
certeza que esses produtos
não tem açúcar adicionado.

PERGUNTA: Não estou
encontrando em Belo
Horizonte o adoçante TAL e
QUAL de 500g, onde
encontro?

Em relação a produtos como o
questionado pelo senhor. No
e-mail abaixo, nós não
fiscalizamos produtos que
estão no mercado como zero
açúcar e não tem o Selo
ANAD. Essa função é da
ANVISA, que aprova essa
fabricação e deve fiscalizar
esses produtos.

Essa empresa fabricante não
está mais conosco. Pelas
informações obtidas, eles
pararam suas atividades.

Oriento ao senhor que faça
novamente essa denúncia a
Anvisa e também ao Procon,
que defende o direito do
consumidor. Pois esse
produto, como foi dito pelo
Senhor, tem açúcar nos
ingredientes e anuncia ser
zero açúcar.

PERGUNTA: Mesmo eu não
sendo diabético, gostaria de
saber se o consumo de maçã
ou pera cozida sem casca tem
alto índice glicémico e se
posso comer uma pera
cozida no café e uma maçã
cozida no jantar?

Quando for comprar um
produto zero açúcar, procure
o Selo ANAD, conforme o
anexo. Assim terá certeza que
esse produto não tem açúcar
adicionado.
Qualquer dúvida estamos à
disposição.
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD

Jasson Alves Pereira
Minas Gerais
RESPOSTA: Senhor Jasson,

Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD

Luciano S. R. Conceição
São Paulo
RESPOSTA: Senhor Luciano,
A maçã e a pera inteiras são
frutas com baixo índice
glicêmico, sem a casca já não
tem as mesmas
características.
Em relação a quantidade de
consumo, deve estar
adequada dentro de um
cardápio individualizado para
a sua necessidade diária.
Procure a orientação de um
profissional nutricionista.
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DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO RESPONDE
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Então quer
dizer que sem casca o índice
glicêmico aumenta?
Luciano S. R. Conceição
São Paulo
RESPOSTA: Senhor. Luciano,
Sim, as fibras das cascas ou
bagaços ajudam no índice
glicêmico das frutas a ser
menor.
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD
PERGUNTA: Gostaria de
saber se a maçã em pó
(açúcar de maçã) pode ser
usada (com moderação) para
preparações culinárias para
diabéticos. Aguardo uma
resposta. Muito obrigada!
Gisa Stella
Dutra Amaral
RESPOSTA: Srª. Gisa,
A maçã em pó é rica em
frutose. Diferente da fruta in
natura, a quantidade de
frutose na maça em pó é
muito mais concentrada, por
se tratar de um produto que
foi desidratado. Portanto não
deve ser consumido sem
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orientação de um profissional
nutricionista ou médico. Leia
mais no link:
https://www.anad.org.br/fru
tose-nao-e-so-o-acucar-dasfrutas-o-que-e-faz-mal-asaude-como-evitar-2/
Atenciosamente,
Nutr. Cleo Lupino
Coord. Departamento de
Nutrição ANAD

PERGUNTA: Sou diabético
tipo II, e gostaria de saber se
existe algum tipo de
carteirinha, ou outro tipo de
documento que comprova
que sou portador da doença.
João Lucas B. Oliveira
Minas Gerais
RESPOSTA: Prezado Sr.
Lucas,
Existe sim. Segue anexo para
imprimir e utilizar a
Carteirinha do Portador de
Diabetes.
O modelo da carteirinha está
em nosso site:
http://www.anad.org.br/
Atenciosamente,

Existe sim. Segue anexo para
imprimir e utilizar a
Carteirinha do Portador de
Diabetes.
O modelo da carteirinha está
em nosso site:
http://www.anad.org.br/

PERGUNTA: Sou diabético
Tipo 2, tenho 32 anos.
Gostaria de saber se tem
algum lugar em que faz
carteirinha identificando que
eu tenho Diabetes. E que eu
possa adquirir essa
carteirinha. Caso ocorra, algo
comigo, as pessoas
identificar que tenho.
Atenciosamente,
Danilo S. de Souza
Goiás
RESPOSTA: Prezado Sr.
Danilo,

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Equipe ANAD

Equipe ANAD

PERGUNTA: Sou diabética há
uns 7 anos e apesar de
manter dieta mais ou menos
controlada não consigo ter
glicemia controlada. Tenho
as vezes de madrugada
hipoglicemia com 50 de
medição. Passo muito mal
sem forças até para levantar,
e durante a manhã é sempre
mais alta. Durante o dia não,
ela fica controlada. Tomo
insulina humana pela manhã
20mm e o Diamicron dois de
60mg cada após o café, um
Galvus 800 após o almoço e
outro após jantar. Uso o
Servidor Público Estadual
mas por conta da Pandemia
fiz os exames e não consigo
voltar ao Endocrinologista.
Gostaria de ser sócia de
vocês e me tratar ai. Me
ajude por favor. Faço pilates
e antes da pandemia
hidroginástica.

PERGUNTA: Olá, meu pai foi
fazer uma cirurgia de joelho
e acabou constatando ser
pré-diabético, se possível
busco informações e artigos
sobre o tratamento com
pacientes pré-diabéticos.
Obrigado!
Adriano Erthal dos Santos
Rio Grande do Sul
RESPOSTA: Prezado Adriano,

Equipe ANAD

com a Sônia no (11) 59086777. E antes de tudo procure
um médico endocrinologista.
Não tente se medicar por
conta própria. Pode ser
perigoso.

Acesse sites sobre Diabetes
para pegar informações que
possam lhe ajudar.
ANAD: https://www.anad.
org.br/
SBD: https://www.Diabetes.
org.br/publico
ADA: https://www.Diabetes
educator.org/
IDF: https://idf.org/
Caso esteja em São Paulo e
queira, poderá vir até a Anad
para se associar.
Estamos localizados na Rua
Eça de Queiroz, 198 - Vila
Mariana.

Márcia C. Silvestre
São Paulo
RESPOSTA: Srª. Márcia,
Recomendamos que se associe
à Anad e marque uma
consulta com nossos
endocrinologistas.

Para mais informações de
como se associar, ligue e fale
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Nosso endereço é Rua Eça de
Queiroz, 198 - Vila Mariana.
Telefone 5908-6777.
Ligue e fale com a Sônia sobre
os documentos necessários
para se associar.
Atenciosamente,

para usar nestas cicatrizes,
para fechar e sarar de vez,
porque fica com um aspecto
de estar fundo faltando
carne(pele). Gostaria se
possível vocês me indicarem
algum, obrigado
Augusto F. Azevedo
Londrina/PR

Equipe ANAD
RESPOSTA: Sr. Augusto,
PERGUNTA: Gostaria de me
relacionar com os senhores,
após ter tido contato com a
Soped. Sou DM2. Aguardo
orientação. Grato,
Celio Finazzi
São Paulo
RESPOSTA: Sr. Celio,
O senhor pode se associar a
Anad. O endereço é Rua Eça
de Queiroz, 198. Telefone
(11) 5908-6777.
Ao ligar, fale com Sônia sobre
os documentos necessários
para trazer e fazer sua
filiação.
Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Eu tenho um
sobrinho que tem Diabetes
Tipo 1, diagnosticado desde
os 4 anos. Hoje ele tem 31
anos, o nome dele é João
Nelson, ele andou se
machucando e o machucado
infeccionou mesmo tomando
antibióticos. E ficou uma
cicatriz muito funda. Eu
queria saber se já existe um
medicamento ou pomada
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Ele deve procurar um médico
endocrinologista o mais
rápido possível.
Não é possível receitar por email e, é muito arriscada a
automedicação. Nosso
conselho é que procure seu
médico o mais rápido possível.
E também que não utilize
nenhum medicamento sem
orientação médica.
Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Minha glicemia
é em média 130. Tomo três
comprimidos ao dia de
Grifage. Vejo nas redes
sociais várias dicas e receitas
de chás para baixar a glicemia. Tomo chá de moringa.
Esses chás realmente baixam
a glicemia?
Antônio Brito Cavalcante
Bahia
RESPOSTA: Sr. Antônio,
Chá não é medicamento, e não
tem comprovação científica,
tão pouco é receitado pelos
médicos.

Para baixar glicemia, você
deve tomar a medicação
indicada pelo seu médico. De
resto, qualquer coisa que você
venha a tomar será muito
arriscado porque não se deve
confiar naquilo que não tem
respaldo científico, que é o
caso dos chás.
Então, não pare sua
medicação nunca, que pode
ser muito perigoso para sua
saúde.
Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Sou diabética há
12 anos já faz um tempo que
a glicemia anda
descontrolada. Peguei Covid19, sinto muita dor nas
pernas, veias saltam mesmo
com as pernas paradas e pés
doem. Uma pontada nós pés
uma dor quente na
panturrilha e no joelho.
Maria Madalena Andrade
São Paulo
RESPOSTA: Srª. Maria
Madalena,
Primeiro você deve procurar
um endocrinologista para
exames e adequar seu
tratamento, a fim de
melhorar seu controle
glicêmico.
Após esses exames, ele
indicará um especialista para
seu problema nas pernas.
Atenciosamente,
Equipe ANAD

PERGUNTA: Sou psicóloga e
estou desenvolvendo e
divulgando o projeto "Me
Acompanha", de atendimento
a gestantes de risco,
preferencialmente com
Diabetes. Gostaria de saber
se vocês têm um trabalho
específico e para onde posso
mandar uma apresentação
do projeto. É um projeto
social, on-line.
Sueli
Campinas/SP
RESPOSTA: Srª. Sueli,
Não, não temos um trabalho
específico na área,
principalmente para
gestantes.
Só trabalhamos com Diabetes
especificamente gestantes
com Diabetes.
Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Gostaria de
saber se a Associação pode
nos ajudar na assessoria para
montagem de uma loja de
produtos dietéticos. Mesmo
que ANAD não tenha um
programa oficial de apoio ao
empreendedorismo dietético,
gostaria de dar uma
palavrinha com alguém da
Associação sobre o assunto,
pois iremos fazer um
investimento significativo na
montagem da loja e
acreditamos muito no poder
da sugestão de vocês.
Aguardo. Grato!

Joaquim Cezar A. Rocha
Goiás
RESPOSTA: Sr. Joaquim,
Infelizmente não podemos dar
nenhuma orientação sobre
montagem de loja, pois
realmente não é nossa área.
A nossa área é Educação em
Diabetes e os produtos
recomendados para quem tem
Diabetes são os que tem Selo
de Qualidade e Confiança
ANAD que você pode ver em
nosso site: www.anad.org.br.
Outro tipo de informação
infelizmente nós não temos
para oferecer.

PERGUNTA: Tenho 44 anos
e Diabetes Tipo 2 sem
acompanhamento e gostaria
de orientação para mudar
esse quadro e passar a cuidar
devidamente da saúde. Como
devo proceder? Muito grato.
Carlos de Almeida Junior
São Paulo
RESPOSTA: Sr. Carlos,
Como você está em São Paulo
sugerimos que se associe à
ANAD e marque consulta com
endocrinologista para iniciar
seu tratamento.
Ligue 5908-6777 e fale com a
Sônia.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Equipe ANAD

Equipe ANAD

PERGUNTA: Desde 2010 uso
o adoçante doce menor, pois
sou diabética e não estou
encontrando em minha
cidade. Como proceder?
Iracema Vieira Piovesan
Botucatu
RESPOSTA: Srª. Iracema,
A fábrica do adoçante está em
recuperação judicial e eles
estão com o estoque baixo.
Mas, iremos perguntar para o
próprio fabricante e
retornaremos.

PERGUNTA: Gostaria de
fazer um curso de
Laserterapia que seja básico
e se possível gratuito.
Sou voluntária da ADINF de
Nova Friburgo/RJ e já
participei de eventos da
ANAD em São Paulo.
Se tiver informações sobre
este curso, por favor me
avise. Muito Obrigada!
Maria Helena
Rio de Janeiro
RESPOSTA: Srª. Maria
Helena,

Atenciosamente,
Equipe ANAD

Infelizmente desconhecemos
qualquer informação sobre
Curso de Laserterapia.
Sentimos não poder ajudá-la.
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Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Solicitamos o
envio de informações oficiais,
referentes ao Diabetes no
nosso município de
Mossoró/RN, E se possível
perspectiva.
Contamos com estas
informações, para divulgação
junto aos órgãos de imprensa
e mídias sociais. Prevenção
acima de tudo! Vacina Sim!
Atenciosamente,
Gledson Antônio
Dias de Oliveira
Rio Grande do Norte
RESPOSTA: Prezado Sr.
Gledson,
Não temos informações
regionalizadas, uma vez que
essa pesquisa é feita pelo
Ministério da Saúde que não
disponibilizou estes dados.
Tente conseguir junto ao
Ministério da Saúde.
Atenciosamente,
Equipe FENAD
PERGUNTA: Sou podóloga
formada pelo Senac e estou
cursando a graduação, porém
estou procurando um curso
de especialização em pés
diabéticos e me informaram
que vocês dão um curso
porém tem que se inscrever,
gostaria de saber se procede
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a informação e qual
procedimento pra inscrição.

Atenciosamente,
Equipe ANAD

Aguardo um retorno.
Obrigada pela atenção.
Joelma Pinto
São Paulo
RESPOSTA: Srª. Joelma,
Entre em contato com a
Podóloga Vera Lígia, ela sim
fornece Curso de
Especialização em Pés
Diabéticos.
Telefone para contato: (11)
99136-5230.
Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Tenho pessoas
diabéticas na família (pai e
mãe), e gostaria que me
indicasse o aparelho com
melhor precisão, segurança,
para medir a glicemia.
Zenaldo Correia
João Pessoa
RESPOSTA: Sr. Zenaldo,
Os aparelhos (glicosímetros)
da:

PERGUNTA: Gostaria de
avisar que está faltando
determinados remédios que
são importantes para a saúde
de muitas pessoas. Tenho
uma filha bariátrica e agora
gestante 6 meses, mas está
faltando a vitamina de ferro
sendo: Noripurum injetável e
Ferininject, e com certeza
que também está faltando
nos hospitais. Sabem que
importante para quem a
bariátrica. Desde já agradeço
espero que ajudem essas
pessoas, que precisam muito.
Por favor informe as
autoridades competentes.
Muito obrigada.
Estela Maris
Santos
RESPOSTA: Prezada Estela,
A ANAD atua especificamente
na área de Diabetes.
Portanto não está habilitada
a tratar de assuntos como o
que você comenta.
Atenciosamente,
Equipe ANAD

Roche: Active, Performa e
Guide
Atrial (Johnson & Johnson):
One Touch Select Plus
Nutriport (Bayer): Contour
Plus
Abbott: Free Style e Optium
São confiáveis. Escolha o de
sua preferência.

PERGUNTA: Estou
procurando o número total
acumulado de
hospitalizações por Covid-19
desde o começo da pandemia
no Brasil. Por algum tempo, o
número de casos
confirmados foi igual ao de

hospitalizações mas com a
chegada de mais testes esses
números descolaram e não
consigo mais encontrar os
dados referentes
exclusivamente a
hospitalizações.
Muito obrigado,
Rodolfo Netto
Campinas/SP
RESPOSTA: Prezado Sr.
Rodolfo,

açúcares, mas tenho pouco
tempo pra exercícios físicos.
A hemoglobina clicada entre
6.5 a 7. Agora além da
impotência sinto dormência
nos pés. O médico receitou
Thioctacid, que não tomei
ainda. Esse medicamento
pode ajudar na impotência?
Sildenafila100 mg e outros
não resolveram o problema.
Markus Kluss
Rio Grande do Sul

Tipo 1. Preciso de mais
orientações. Grata,
Monica Mayumi
São Paulo
RESPOSTA: Srª. Mônica,
A senhora pode se associar à
Anad.
Ligue no telefone (11) 59086777 e fale com a Sônia para
maiores informações sobre
como se associar.

RESPOSTA: Sr. Markus,
Sugerimos procurar no site do
Governo do Estado de São
Paulo e também no site do
Ministério da Saúde.
Atenciosamente,
Equipe FENAD
PERGUNTA: Tenho 52 anos
e descobri DT2 há uns 5
anos. No início realmente não
me cuidava, mas uma noite
fui parar no HPS com glicose
300. Há uns 2 anos comecei a
realmente me cuidar. Porém
há cerca de um ano comecei
a sentir sintomas de
impotência. Foi constatado
polineuropatia. Tomo
Tadalafila 5 mg diariamente,
e tomei por um tempo (3
meses) pentoxifilina, mas só
me deu dor de cabeça. Para
Diabetes tomo 1 comprimido
de meritor 4/100 de manhã,
de 1 Metformina 850 meio
dia e de 2 Metformina 500 a
noite.

Você deve procurar um
endocrinologista que fará
exames clínicos e
laboratoriais e que com os
resultados e todo o seu
histórico, poderá avaliar seu
tratamento e primeiramente
normalizar sua glicemia.
Em seguida ele avaliará os
dois problemas, da
impotência e da dormência
nos pés para saber se você
tem uma neuropatia. Daí ele o
encaminhará ao especialista
destas complicações.
Só depois dos exames e
avaliações é que o médico
poderá indicar a conduta
medicamentosa e definir o
que será melhor para manter
seu controle glicêmico e
tratar as complicações.

Estamos localizados na Rua
Eça de Queiroz, 198 - Vila
Mariana.
Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Observo que na
etapa em que seria a vez da
vacinação contra Covid-19
dos portadores de doenças
crônicas, como por exemplo
os diabéticos, as autoridades
aqui em Salvador na Bahia
estão ignorando determinação do governo federal e da
OMS e colocando outros
seguimentos na frente dos
doentes. Gostaria de saber o
que se pode fazer para
corrigir esse erro. A quem
recorrer. Onde se queixar.
Espero respostas.

Atenciosamente,

Marta Dantas
Salvador

Equipe ANAD
RESPOSTA: Srª. Marta,

Mesmo assim minha glicose é
entre 180 e 200. Procuro
fazer dieta evitando doces e

PERGUNTA: Descobri
recentemente o Diabetes

Sugerimos fazer a queixa
junto à Secretaria Municipal
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de Saúde de sua cidade e
denuncia à imprensa.
Atenciosamente,
Equipe ANAD
PERGUNTA: Gostaria de
saber como fazer parte dessa
associação para ajudar no
controle do Diabetes.
Sandra Maria P. Oliveira
São Paulo
RESPOSTA: Srª. Sandra,
Seguem abaixo as
informações do que é
necessário para se associar.
Ligue no telefone 5908-6777 e
fale com a Sônia para maiores
informações.

Nós queremos desenvolver
uma pomada, que combina a
ação antimicrobiana de nano
partículas de prata e
antibióticos, podendo ser
utilizada no tratamento de
feridas crônicas, como as
feridas desenvolvidas em
pacientes diabéticos. Nós
queremos entregar uma
solução mais próxima a
realidade e adequada às
necessidades dos pacientes,
por isso precisamos da ajuda
de associações como a ANAD,
que estão envolvidas com a
rotina de tratamento e com
os portadores dessas feridas.
Portanto, agradecemos muito
caso possam conversar
conosco ou nos indicar algum
contato. Muito obrigado !!
Fico no aguardo,

- Comprovante de ser
portador de Diabetes (Exame
de glicemia de jejum, Exame
de Hemoglobina Glicada e
receita médica)
- 2 (duas) fotos 3×4
- CPF – original e cópia
- RG – original e cópia
- Comprovante de endereço
(original e cópia)
Atenciosamente,

Paula C. Neddermeyer
Campinas
RESPOSTA: Olá Paula,
Muito interessante a
proposta. Porém por conta da
pandemia estamos com as
atividades para pacientes
todas paradas e com contato
mínimo, somente para
consultas eventuais.

Equipe ANAD
PERGUNTA: Olá, meu nome
é Paula Correa, sou estudante
de biotecnologia da UFG e
faço parte da NanoCare,
equipe do Desafio Unicamp
2021 (https://www.inova.
unicamp.br/desafio/)
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Não estaremos realizando
nenhuma atividade presencial
até o final da pandemia.

PERGUNTA: Fui
diagnosticada com Diabetes
Tipo 2. Fui paciente
gravíssima de Covid-19
ficando internada entre
25/02 e 30/03/2021, sendo
entubada por 17 dias e
submetida a Ecmo.
Nesse período devido as
medicações minha glicemia
descompensou mas
atualmente está voltando a
índices aceitáveis para o
tempo de alta e minha
condição, segundo o
endocrinologista que me
acompanhou na UTI e agora
me trata no ambulatório.
Tenho cuidado da minha
alimentação mas sinto falta
de uma tabela de alimentos
que podem ser consumidos.
Tenho receio dessas tabelas
que existem na internet.
Vocês poderiam me ajudar
disponibilizando esse
material? Desde já agradeço.
Claudia Ribeiro M. Guersia
São Paulo
RESPOSTA: Prezada Srª.
Cláudia,
Você necessita de uma dieta
específica adequada à você.
Portanto, indicamos procurar
uma nutricionista
especializada em Diabetes.
Atenciosamente,

Atenciosamente,
Equipe ANAD
Profª. Lilian Fanny
de Castilho
Superintendente da ANAD

PERGUNTA: Eu tenho 41
anos e Diabetes Tipo 2.
Consigo controlar bem com

alimentação sem uso de
medicações. Quando preciso
de alguma medicação e da
Metformina que é bem
barata e pode ser comprada
sem receitas. Então não
tenho receita alguma de
remédio e quero me vacinar
contra Covid-19 mas lugar
nenhum quer me vacinar
porque não tenho receita de
nada. Tenho exames e fiquei
internado em 2016, quase
perdi os pés pois não sabia
ser diabético e treinava lutas
e tive series complicações
que inclusive o médico do
Detran me deixou
considerado PCD em seu
laudo devido cirurgias nos
pés e etc, que tive que fazer
em 2016/2017. Como eu
faço? Dizem que esses
exames não servem porque
tem mais de dois anos, mas
eu serei diabético para
sempre, isso infelizmente
ainda hoje não tem cura. Uma
vez diagnosticado não se
deixa de ser.. porque exame
com no máximo dois anos...
estou bravo e triste com
nosso pais. Que me vacinar
poxa! o que eu faço? Vocês
conseguem me ajudar?

Diabetes. Essa é a única
maneira legal de ter um
documento que sirva para se
vacinar.
Aliás, o senhor tem que
procurar um médico, pois não
deve se automedicar e nem
tomar Metformina de vez em
quando. É necessário que
tenha um tratamento regular
para evitar complicações
futuras que podem ser
terríveis.
Procure um médico e inicie
um tratamento com ele.
Atenciosamente,
Equipe ANAD

Marcos D. Almeida
São Paulo
RESPOSTA: Prezado Sr.
Marcos,
O senhor deve marcar uma
consulta com um médico,
levar seus exames e contar
seu histórico para ele, e assim
o mesmo resolverá se poderá
ou não fazer um atestado
declarando que o senhor tem
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PROGRAMA ONLINE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIABETES - ANAD
NOVIDADE NA ANAD
Devido a pandemia do Covid-19 a ANAD não pode continuar com as atividades educativas presenciais em sua
sede. Como a educação em Diabetes sempre foi um de nossos principais focos, aﬁnal sabemos que o
conhecimento é uma das maiores ferramentas para o tratamento do Diabetes, decidimos criar o PROGRAMA
ON LINE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIABETES. Com a ﬁnalidade de levar a Educação em Diabetes
de qualidade para toda a população, o programa conta com vídeos educativos apresentados por proﬁssionais
renomados em sua área de atuação. Os vídeos são postados em nossas redes sociais e site e tratam dos mais
diversos e relevantes temas relacionados à Educação em Diabetes.
O programa é permanente e continuará acontecendo mesmo após o término da pandemia.
SEMANALMENTE — TODA QUARTA-FEIRA

ACOMPANHE EM NOSSAS REDES SOCIAIS E SITE:
@anadoﬁcial
f /anadoﬁcial
www.anad.org.br
Realização:

Apoio:

DIRETORIA DA ANAD
Presidente:
Profº. Dr. Fadlo Fraige Filho
Vice- Presidente:
Dr. Marivaldo Medeiros
Diretora Médica:
Dra. Vivian Fanny Delgado França Arruda
Primeira Secretária:
Dra. Cynthia Maria Bassoto Cury Mello
Primeiro Tesoureiro:
Profº. Dr. Paulo Henrique de Avila Morales
Segundo Tesoureiro:
Paulo Koiti Sayama
Diretora de Relações Públicas:
Jornalista Zélia Xedich Prado
Diretora Educação e Orientação:
Enf. Marcia de Oliveira
Conselho Fiscal – Efetivos:
Dr. João Sergio de Almeida Neto
Sr. Frederico José Floriano Theobaldo
Sr. Sérgio Noschang
Suplentes:
Sr. Rufino Gomes Soares Neto
Des. Dr. Carlos Eduardo Carvalho
Conselho Consultivo:
Dr. Alexandre Fraige
Sr. Amaury Couto
Prof. Dra. Nutr. Ana Maria Pita Lottemberg
Sr. André Fernando Pedrosa Sá Freire de Souza
Sr. Argeu Villaça Filho

Sr. Bruno Casseli Dias
Sra. Carla Giuliano Montenegro
Psic. Carolina Antunes
Sra. Carolina Daber Rolfo
Sra. Carolina P. Mauro
Sr. Ciro Massari
Psic. Claudia Chernishev
Prof. Claudio Cancelliere
Sra. Cristiane Florin da Silva
Prof. Dr. Domingos Malerbi
Sr. Edson Ferraz
Dra. Elaine Escobar
Sra. Elaine Moreira
Sra. Elci A. Fernandes
Sra. Fernanda Villalobos
Dr. Fernando Valente
Dra. Grazia M. Guerra
Enf. Jacqueline M. Aguiar
Sra. Janilene M. Pescuna
Dr. João Roberto de Sá
Dra. Karla Mello
Enf. Kelly Rocha
Sra. Laurena de Almeida Magnoni
Sr. Luiz Flávio de Freitas Leite
Enf. Magda T. Yamamoto
Nutr. Marcia Terra
Dr. Marcio Krakauer
Nutr. Mirela Bini Egli
Enf. Monica Parreira
Enf. Monica Gamba
Sr. Nelson Vieira Barreira
Dr. Orsine Valente
Sr. Oswaldo Azevedo
Enf. Paula M. de Pascali Honório
Sr. Paulo Roberto Quartim Barbosa
Sr. Pedro Bortz
Dr. Raul Pilate
Sr. Reginaldo Ramos
Sr. Reinaldo Bertagnon

Dr. Roberto Betti
Sr. Roberto Marcos Piscitelli
Sr. Ronaldo Braga
Prof. Dr. Simão Lotemberg
Farm. Vera Lucia Pinelo
Nutr. Viviane C. Borges
Dr. Vicente Amato Neto
Conselho de Voluntários:
Sra. Cleoffe Cândida de Capitani,
Sra. Elisabete Simões Seabra
Sr. Ezequiel Bertoldi
Sr. Fulvio Traldi
Sra. Maria Eliza Dyonisio
Sra. Maria K. Ito Murakami
Sra. Marisa Levin Goiman
Sra. Neide de Lourdes Martins Barreto
Sra. Teresa Saito
Sr. Valentim Antonio Rodrigues

Administração da ANAD
Superintendente:
Profª. Educ. em Diabetes Lilian Fanny
de Castilho
Farmacêutico Responsável:
Dr. Alexandre Delgado
Assistência Jurídica:
Adv. Drª. Cynthia Cury
Adv. Dr. Ricardo Cestari
Adv. Drª. Patrícia Helena Campos Ditt

KIT JUNINO E PROMOÇÕES
No mê s de junho izemos kits com vá rios produtos com Selo de Qualidade e Con iança Anad, para
presentear nossos associados. Foram mais de 1000 produtos entregues e com certeza foi uma
ó tima oportunidade para nossos associados conhecerem outros produtos que nunca compraram.
També m temos promoçõ es de produtos que estã o pró ximos ao vencimento, com uma margem
grande, para que possam també m ser utilizados e provados por nossos associados.

VEJA OUTRAS
PROM
AO LONGO DO OÇÕES
S MESES

ATENDIMENTO NA ANAD EM TEMPOS DE PANDEMIA
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BAZARANAD
LOWÇUCAR
Adoçante Culinário com Stevia

LOWÇUCAR
Adoçante Sóstevia

• Apresentação: Pó

• Apresentação: Líquido

• Edulcorantes: Artificiais: Ciclamato de sódio e
sacarina Sódica, Naturais: Glicosídeos de steviol

• Edulcorante: Glicosídeos de steviol
• Embalagem: Frasco com 25ml, 80ml e 150g

• Embalagem: Lata 400 g, plástica refil
de 250 g e 1 kg

• Sem Adição de Açúcar

• Sem Adição de Açúcar

• Com Selo de Qualidade e
Confiança ANAD

• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD

LOWÇUCAR
Adoçante Plus Stevia

LOWÇUCAR
Adoçante Plus Tradicional

• Apresentação: Líquido

Apresentação: Líquido

• Edulcorante: Glicosídeos de steviol

Edulcorante: Ciclamato de sódio e sacarina
sódica

• Embalagem: Frasco com 100 ml e 200 ml
• Sem Adição de Açúcar
• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD
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• Embalagem: Frasco com
100 ml e 200 ml
• Sem Adição de Açúcar
• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD
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LOWÇUCAR

LOWÇUCAR

Adoçante com Sucralose

Mistura para Preparo de Bolo

Apresentação: Líquido e pó

• Apresentação: Pó

Edulcorante: Acessulfame de Potássio e
Sucralose

• Edulcorante: Sucralose e naturais glicosídeos
de steviol

• Embalagem: Frasco com 80ml
e cartucho com 30g

• Sabores: Limão, laranja, coco, chocolate e
baunilha

• Sem Adição de Açúcar

• Embalagem: Caixa com 300g

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

• Sem Adição
de Açúcar
• Com Selo de
Qualidade e
Confiança
ANAD

LOWÇUCAR

LOWÇUCAR

Flan

Gelatina

• Apresentação: Pó

• Apresentação: Pó

• Sabores: Chocolate e Baunilha

• Sabores: Uva, tangerina, morango, maracujá,
manga, limão, cereja e abacaxi com hortelã

• Edulcorante: Ciclamato de sódio, Sacarina
sódica e Sucralose

• Edulcorante: Ciclamato de sódio, sacarina
sódica e naturais glicosídeos de steviol

Embalagem: Caixa com 25g
• Embalagem: Caixa com 10g
• Sem Adição de Açúcar
• Sem Adição de Açúcar
• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD
• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD
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BAZARANAD
LOWÇUCAR
Gelatinas
• Apresentação: Pó

Apresentação: Líquido

• Sabores: Uva, morango, limão siciliano, frutas
vermelhas, framboesa, cereja, amora e abacaxi

Edulcorante: Ciclamato de Sódio e
Sacarina Sódica

• Edulcorante: Ciclamato de sódio, acesulfame
de potássio, sacarina sódica e sucralose

Embalagem: Frasco com 100 ml
e 200 ml

• Embalagem: Caixa com 10g

• Sem Adição de Açúcar

• Sem Adição de Açúcar

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD

MAGRO
Adoçante com Stevia

94

MAGRO
Adoçante Tradicional

MAGRO
Adoçante com Sucralose

• Apresentação: Líquido

• Apresentação: Líquido

• Edulcorante: Ciclamato de sódio e sacarina
sódica e glicosídeos de steviol

• Edulcorante: Acessulfame de potássio e
sucralose

• Embalagens: Frasco com 80 ml

• Embalagem: Frasco com 80 ml

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD
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BAZARANAD
MAGRO
Gelatinas

MAGRO
CHÁ VERDE

• Apresentação: Pó

• Apresentação: Pó

• Sabores: Uva, morango, limão, frutas
vermelhas, cereja e abacaxi

• Sabores: Chá Verde com Abacaxi e Matchá

• Edulcorante: Acessulfame de Potássio e
Sucralose
• Embalagem: Caixa com 10g
• Sem Adição de Açúcar
• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD

LOWÇUCAR
Manjar
• Apresentação: Pó

• Edulcorante: Ciclamato de sódio, sucralose e
sacarina sódica
• Embalagem: Envelope com 8g
• Sem Adição
de Açúcar
• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD

LOWÇUCAR
Pudim
• Apresentação: Pó

• Sabor: Coco

• Sabores: Morango, Leite condensado, Coco
Chocolate e Baunilha

• Edulcorante: Ciclamato de Sódio, Sacarina
Sódica e Aspartame

• Edulcorante: Ciclamato de Sódio, Sucralose e
Sacarina Sódica

• Embalagem: Caixa com
45 g

• Embalagem: Caixa com 8 g

• Sem Adição de Açúcar

• Sem Adição de Açúcar
• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD

• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD
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LÍNEA
Creme de Avelã
• Apresentação: Creme

• Apresentação: Pote plástico

• Edulcorantes: Acessulfame de Potássio
e Sucralose

• Edulcorantes: Acessulfame de Potássio e
Sucralose

• Embalagem: Pote com 150g

• Embalagem: Pote com 210g

• Sem Adição de Açúcares

• Sem Adição de Açúcares

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

LÍNEA
Forno e Fogão

LÍNEA
Adoçante Comprimido
Sucralose e Stévia

• Apresentação: Pó

• Apresentação: Comprimidos

• Edulcorantes: Acessulfame de potássio e
sucralose

• Edulcorantes: Sucralose e Glicosídeos de
esteviol com 100 unid.

• Embalagem: Pote plástico com 400g

• Sem Adição de Açúcares

• Sem Adição de Açúcares
• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD
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LÍNEA
Achocolatado
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• Com Selo de Qualidade e
Confiança ANAD

BAZARANAD
LÍNEA
Barrinhas

LÍNEA
Barra de Nuts

• Apresentação: Tablete

• Apresentação: Tablete

Sabores: Trufa de Chocolate, Cookiesn Cream,
Morango e Banana

• Sabores: Com sementes e cranberry

• Edulcorantes: Maltitol

• Edulcorantes: Sucralose

• Embalagem: Caixa com 20g

• Embalagem: Cartucho
Plástico com 20g

• Sem Adição de Açúcar

• Sem Adição de Açúcar

• Com Selo de
Qualidade
e Confiança
ANAD

• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD

LÍNEA
Doce de Leite com Coco

LÍNEA
Sobremesa Lactea
Cremoso

• Apresentação: Cremoso

• Apresentação:

• Sabores: Doce de leite e Doce de leite com
Coco

• Sabor: Leite Condensado
• Edulcorantes: Sorbitol e Sucralose

• Edulcorantes: Maltitol e sucralose
• Embalagem: Vidro com 210g
• Embalagem: Vidro com
210g
• Sem Adição de Açúcares

• Sem Adição de Açúcares
• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD
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LÍNEA
Gelatinas

LÍNEA
Mistura para Preparo de Bolo

• Apresentação: Pó

• Apresentação: Pó

• Sabores: Uva, tangerina, morango, limão,
cereja e abacaxi

• Sabores: Coco, chocolate e baunilha
• Edulcorantes: Sucralose

• Edulcorantes: Sucralose e Acessulfame de
Potássio

• Embalagem: Caixa com 300g

• Embalagem: Caixa plástica com 10g

• Sem Adição de Açúcar

• Sem Adição de Açúcar

• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD

• Com Selo de Qualidade e Confiança ANAD

LÍNEA
Cookies

LÍNEA
Waffer (Bits)

• Apresentação: Cookies
• Apresentação:

• Sabores: Cacau c/ gotas de chocolate, castanha do pará c/ gotas de chocolate e maça c/
canela

Bolacha

• Sabores: Chocolate e cookies’n cream
• Edulcorantes: Sucralose

• Edulcorantes: Maltitol, Eritritol e Glicosídeos
de Esteviol

• Embalagem: Cartucho plástico
com 6,5g

• Embalagem: Envelope plástico de 30g e 120g
• Sem Adição de Açúcares
• Sem Adição de Açúcares
• Com Selo de Qualidade
e Confiança ANAD

• Com Selo de
Qualidade e
Confiança ANAD
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BAZARANAD

CONTOUR PLUS

ON CALL PLUS

Na compra de 1 Caixas de tiras
com 50 unidades por R$ 93,20

Na compra de 1 Caixas de tiras
com 50 unidades por R$ 58,90

Ganhe Grátis um Monitor

Ganhe Grátis um Monitor

ACCU-CHEK
ACTIVE

ONETOUCH SELECT PLUS
R$ 82,30

Kit Completo por R$ 39,90
Monitor, Lancetador e Caixa
com 10 Unidades

Na compra de 1 Caixa de tiras
com 50 unidades por R$ 86,70
Ganhe Grátis um Monitor
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Enfª. Kelly
Rocha
9h às 13h

9h às 12h15

Enfª. Kelly
Rocha
12h às 16h

Telemedicina à
Combinar

Endocrinologista
Dra. Débora Nazato
9h10 às 14h20

Nut. Mirela
Binni Egli
9h30 às 11h
(Quinzenal)

Telemedicina à
Combinar
Dra. Maria do
Socorro O.
Sousa
9h30 às 11h30

Dra. Maria do
Socorro O.
Sousa
9h30 às 11h30

Luciana Gujev
9h30 às 12h30

9h às 12h15
SUSPENSO
TEMPORARIAMENTE

Luciana Gujev
9h30 às 12h30
9h30
Telemedicina
às 12h à
Combinar

Enfª. Kelly
Rocha
9h às 13h

Enfª. Kelly
Rocha
12h às 16h

Enfª. Kelly
Rocha
09h às 12h

SUSPENSO TEMPORARIAMENTE

9h15 às 12h15

Devido a pandemia, alguns atendimentos
estão temporariamente suspensos
O atendimento médico com a Drª. Vivian Fanny Delgado de França Arruda pode ser feito On-line.
Informe-se com a Bia, no telefone 11 5908-6777.
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RECOMENDAÇÕES DO DEPTO. MÉDICO
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PALESTRAS 2021

ATENÇÃO:
Devido à Pandemia do
coronavírus (Covid-19)
as palestras estão
temporariamente
suspensas.
Observação: Temporariamente Suspenso

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

Aguardaremos
orientações do Governo
para reinício das
atividades de convívio
social.
A Direção

