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Anualmente no mês de novembro é celebrado o Dia Mundial do
Diabetes que foi criado em 1991 pela International Diabetes
Federation (IDF), em parceria com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), em resposta ao aumento do interesse em torno do
diabetes no mundo. Dia 14 de novembro foi escolhido por ser a
data de nascimento do cientista canadense Frederick Bantin que,
em parceria com Charles Best, foi responsável pela descoberta da
insulina, em outubro de 1921. O símbolo do Dia Mundial do
Diabetes é um círculo azul que simboliza a união dos povos pela
causa. Em 2014, a IDF sugeriu o tema “alimentação saudável” para
nortear a campanha. Seguindo esta sugestão pautamos o atual
número de nossa revista. Assim temos uma matéria que foca o
assunto “Qual é a refeição mais importante do seu dia?”, com a
nutricionista Tarcila Ferraz de Campos, e relacionado a uma
alimentação saudável, são apresentadas duas receitas saborosas
que foram cuidadosamente elaboradas pela nutricionista Carolina
Rodrigues, com uma “dica” interessante sobre alimentos verdeescuros. Trazemos, também, o calendário de ações a serem
desenvolvidas pela ADJ para o Dia Mundial. Apresentamos nosso
mais novo projeto, o “programa KIDS”, que tem como objetivo criar
um ambiente escolar mais favorável e inclusivo para crianças com

diabetes, procurando eliminar a
estigmatização que sofrem nossos jovens
escolares e o projeto Nosso Aluno com Diabetes, recém aprovado
e financiado pelo FUMCAD. Abordamos ainda um assunto que
anda em evidência, Vitamina D, com o endocrinologista Dr. Mauro
Scharf; A importância do alongamento com a professora Sonia de
Castilho, Fibromialgia com reumatologista, Dra. Flora Marcolino,
Clareamento dental com o Dr. Gilberto Casanova e uma matéria
esclarecedora sobre os seus direitos, com a advogada Ione Taiar
Fucs. Notícias sobre o próximo acampamento, o Educando
Educadores, o Aprifarma, o Clube de Benefícios e principalmente
as promoções da Farmácia ADJ também tem o seu espaço.
Boa leitura.

Carlos José Augusto da Costa
Presidente
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Alinhados com o Dia Mundial

O apoio que você procura está aqui.
Na ADJ, as atividades são dinâmicas e direcionadas a você:
• Testes de glicemia
• Orientação jurídica
• Atendimento de nutrição
• Contagem de carboidratos
• Grupos de apoio
• Atendimento de psicologia
• Dia-a-dia com diabetes
• Atendimento de enfermagem
• Odontologia preventiva
• e muito mais...

ATIVIDADES

GRATUITAS
PARA TODAS
AS IDADES

Para receber a Revista Jeito de Viver:
Ligue gratuitamente: 0800-100627

Esperamos por você!

Missão ADJ
Promover educação em diabetes para seus portadores,
familiares, profissionais de saúde e comunidade,
favorecendo qualidade de vida.
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I Fórum Nacional de Produtos para a Saúde no Brasil
Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
Em agosto, em Brasília, foi realizado o I Fórum Nacional de
Produtos para a Saúde no Brasil, com o objetivo de conhecer e
debater diferentes visões sobre o cenário do mercado de
produtos para a saúde no país. O evento reuniu representantes
do governo, da comunidade acadêmica, da indústria
farmacêutica, de operadoras de planos de saúde e de
associações.

paciente, é possível uma troca de saberes de todas as pessoas
envolvidas a fim de que o paciente tenha um tratamento
humanizado e adequado. Nesta mesa, participou a Dra. Marisa
Santos, do Instituto Nacional de Oncologia do Rio de Janeiro,
que explicou o programa QALY (qualified-adjusted life years),
que avalia os anos de sobrevida de um paciente junto com
qualidade de vida que ele pode ter após uma intervenção.

Viviana Giampaoli, professora da Universidade de São Paulo e
voluntária conselheira da ADJ, participou da última mesa de
debates, cujo tema foi Como colocar o paciente no Centro da
Decisão. A palestrante abordou a importância de pensar no
indivíduo ao definir políticas de saúde como um ser único com
necessidades específicas; lembrou que a Constituição
determina que a saúde é direito de todos. Em seguida,
comentou que ante a falta de protocolos clínicos, existem
medicamentos que são distribuídos em determinados estados
ou municípios de maneira suplementar. Deste modo, caso uma
pessoa precise se mudar de cidade ou estado, ela poderá não
ter mais acesso aos medicamentos que recebia. Por outro lado,
uma pessoa pode ter que optar por se mudar ante a
necessidade de um determinado tratamento ao qual não tem
acesso. Por isso, provocou a plateia e a mesa a refletirem na
universalidade do acesso à saúde.

Outro participante foi o deputado do PSBD, Izalci Lucas
comentando sobre a PEC 290 que aproxima a parceria entre
universidades e o setor privado. Carlos Augusto Gadelha,
secretário de Ciência Tecnologia e Inovação do Ministério da
Saúde, falou sobre o cenário brasileiro da saúde, mostrando o
crescimento da população idosa.

Para complementar, levou todos os
presentes a pensar sobre a
judicialização excessiva que pode
acontecer quando a população não
tem garantido o acesso aos
medicamentos ou insumos prescritos.
Também mencionou o novo prontuário
eletrônico que precisaria contemplar
todas as informações do usuário do
SUS para um bom controle e
acompanhamento.
Para finalizar, falou da importância do
paciente ter educação em saúde a fim
de que possa ter tanto uma participação
ativa na definição e adesão de seu
tratamento quanto no exercício da
cidadania, por exemplo, participando de
consultas públicas. Assim, com uma
formação adequada de profissionais e
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Em contrapartida, Joselito Pedrosa, diretor da ANVISA,
comentou que a Anvisa está trabalhando para remodelagem do
modelo regulatório. Murilo Contó, representante da CONITEC,
fez uma apresentação do órgão, comentou sobre o decreto
7.646/2011, que regulamenta o funcionamento da instituição e
como funciona, além de mostrar como é o fluxo de aprovação
dos medicamentos e equipamentos.

Comprando em nossa farmácia, você permite que a ADJ promova atividades
gratuitas, beneficiando as pessoas com diabetes e seus familiares.

• Nutrição
• Orientação Farmacêutica
• Psicologia
• Enfermagem
• Odontologia
• Podologia

Tel. 11 3675-3266 Ramal 14
Rua Padre Antonio Tomas, 213 | Água Branca
São Paulo | (Próximo ao Shopping West Plaza)

ENTREGA EM DOMICÍLIO - ACEITAMOS CARTÃO VISA, MASTER, HIPER E DINNERS

Nosso Trabalho

Nosso Aluno busca melhora da qualidade
de vida de alunos com diabetes tipo 1
Iniciado em setembro de 2014 e com duração até agosto de
2015, o projeto Nosso Aluno com Diabetes consiste em
promover melhora da qualidade de vida dos alunos com
diabetes tipo 1, por meio de educação direcionada aos
cuidados com as doenças, bem como aos seus pais e ou
cuidadores.

O projeto tem duas frentes de atuação:
• na sede da ADJ - onde os alunos de ensino fundamental e
médio de São Paulo, com diabetes tipo 1 e idade entre 6 e
17 anos participam de uma série pré-estabelecida de
atividades, sendo: entrevista inicial, dia a dia kids/tens, café
com o doutor e mapa de conversação; e

O Nosso aluno com diabetes, que conta com o
financiamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – FUMCAD, também orienta e treina os
professores e demais profissionais das escolas da cidade de
São Paulo, com o objetivo de atender as necessidades das
crianças e adolescentes com diabetes.

• nas escolas municipais – com o treinamento de
professores e outros profissionais da escola que lidam com
as crianças e jovens com diabetes, como coordenadores,
inspetores, merendeiras, etc, onde são abordados temas
como: noções básicas de diabetes, como lidar, hipoglicemia
e hiperglicemia, entre outros.

Se você tem diabetes tipo 1 e idade entre 6 e 17 anos ligue para nós e agende já a sua entrevista inicial: (11) 3675-3266 Ramal 11.

É no ato da entrevista inicial que você poderá indicar a sua escola para participação
no projeto Nosso Aluno com Diabetes. Toda a participação é gratuita.

Começa a seleção para o

35º Acampamento ADJ - Unifesp
O próximo acampamento ADJ – Unifesp já tem data definida.
A 35ª temporada acontecerá de 27 de janeiro a 1º de fevereiro de
2015 nas instalações do Acampamento Nosso Recanto – NR1, em
Sapucaí Mirim, MG. São dias repletos de recreação, diversão,
educação em diabetes e novas amizades. E você que tem entre 9 e
14 anos não pode perder esta oportunidade.
Jovens que nunca participaram terão prioridade na seleção.
Ligue já e faça a sua pré-inscrição:
(11) 3675-3266 Ramal 11 ou 0800-100627 e aguarde nosso contato.
Dúvidas ou outras informações escreva para: nutricao@adj.org.br
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Minha História

É por trabalhos como o da ADJ
que tenho orgulho de ser brasileira
Quando paro para refletir no trabalho que a ADJ realiza me
sinto orgulhosa em conhecer uma ong que realmente
funciona, sinto orgulho de ser brasileira. A gente ouve muita
coisa, muita entidade que não merece o menor crédito. Aqui é
diferente, nunca estive em um lugar público ou uma entidade
com um acolhimento como este. Admiro o trabalho da ADJ e
como estou para me aposentar, quero ser voluntária em um
futuro bem próximo.
Conheci a ADJ há 14 anos quando
recebi o diagnóstico de diabetes.
Quem indicou a associação foi
minha endocrinologista, Dra.
Cecília Lisboa, que me
acompanha desde aquela época.
Em meu primeiro contato vim
buscar mais informações a
respeito da associação e também
fazer compras na Farmácia ADJ.
Fui muito bem atendida e pude
esclarecer todas as dúvidas que
eu tinha do modo de usar o
aparelho. Sabe... Naquela época
não tive interesse em participar, no
fundo eu não tinha interesse em
saber mais sobre o diabetes. Eu
achei que daria conta de tudo
sozinha. Mas todo o meu conceito
mudou quando, há cinco meses,
minha médica prescreveu insulina,
como forma de melhorar meu
controle. Neste mesmo dia fui até
a ADJ, pois me senti insegura,
achei que era o fim. Eu não
entendia que o uso da insulina
seria para me trazer uma melhor
qualidade de vida, apesar da
minha médica ter me explicado
tudo direitinho.
Então após quase 14 anos
retornei à ADJ para comprar a

insulina e os materiais para aplicação. Estava na recepção,
bastante triste e contava meu caso. Lá mesmo fui acolhida
por uma psicóloga. Comecei a participar dos grupos de
psicologia. Encontrei um grupo de pessoas com os mesmos
problemas que eu, entendi que os problemas tem solução e
que podemos levar uma vida normal. As experiências das
outras pessoas com diabetes me trouxeram uma nova visão
da insulina. Hoje tenho um ritual diário com aplicações, testes
de glicemia, alimentação,
atividade física. Tudo fluindo
muito bem. Já participei do Dia
a dia, do curso de culinária,
estive esclarecendo dúvida
sobre meus direitos no ADJJur
e já tenho podologia agendada.
O diabetes é apenas parte da
minha vida. Sou professora de
educação infantil e ensino
fundamental, sou casada, tenho
uma filha linda. Adoro ler,
cozinhar, faço aulas de violão e
frequento academia no mínimo
três vezes por semana. Sinto
que a atividade física melhora
muito o controle da minha
glicemia, me dá mais
disposição, não sinto cansaço e
aliás, me sinto feliz, alegre e
com muito bom humor.
Adoro viajar e com a minha
aposentadoria pretendo viajar
muito mais.
Quanto a ADJ... Eu
recomendo!!!
Jandira Batista do Nascimento,
56 anos, tem diabetes tipo 2 há
14 anos e é associada da ADJ
desde 2000.

Você também pode participar das atividades da ADJ. Informe-se 11 3675-3266 Ramal 11
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Nossos Destaques

ADJ realizará ações

de prevenção e
orientação para
alertar a população
Anualmente, dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial
do Diabetes, uma campanha liderada pela Federação
Internacional de Diabetes – IDF.
Associações e grupos de todo o mundo se concentram em realizar
ações que chamem atenção para a causa, por meio de estímulo ao
uso da cor azul, campanhas de prevenção e orientação, divulgação
do assunto na mídia, programas de esclarecimento e educação em
diabetes, etc.
O círculo azul é o símbolo que representa a união dos povos pela
conscientização sobre o diabetes. Uma das ações da ADJ está nas
redes sociais. Estamos divulgando em nosso facebook as fotos dos
nossos seguidores com o círculo azul. Basta baixar o aplicativo
para Apple ou Android em seu celular procurando como selfie wdd
ou selfie world diabetes day. Salvar a imagem com o círculo e

enviar para o e-mail revistaadj@adj.org.br para postarmos no face
da ADJ e enviarmos para a IDF.
Para o triênio de 2014 – 2016 a IDF instituiu o tema Vivendo
Saudável com Diabetes e neste ano dá início focando na
importância de uma alimentação saudável para a prevenção e
controle da doença.
Sua saúde depende de suas escolhas. Com a campanha do
Dia Mundial do Diabetes, a ADJ pretende munir a sociedade de
informações que auxiliem na seleção de alimentos saudáveis. Se
alimentar saudavelmente é uma decisão que deve partir de você.
E nós da ADJ Diabetes Brasil estamos juntos na campanha!!!

Veja os eventos que a ADJ programou até o fechamento desta edição:
1 de novembro

8 de novembro

Sede da ADJ
Grupo de Crianças
e Pais
Das 9h30 às 11h30
Tema: Café da
manhã saudável

Parque da Água Branca –
Espaço Piquenique
Av. Francisco Matarazzo, 455
Grupo de Adolescentes
de 12 a 16 anos e Pais
Grupo de Jovens acima de 16
anos
Das 10h às 12h30
Tema: Piquenique saudável

Realização

Apoio
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Campo de Marte
Av. Santos Dumont, 2241
Santana - São Paulo
Rotary Day
das 9h às 16h
Palestras Educativas

Patrocínio

12 de novembro

8 a 13 de novembro

14 de novembro

Sede da ADJ
Grupo de Adultos
Das 14h às 16h
Tema: Chá da
tarde saudável

Shopping Continental
Av. Leão Machado, 100
Jaguaré – São Paulo
Dia 08/11 – das 10h às 22h
Dia 09/11 – das 14h às 20h
De 10 a 13/11 – das 11h às 19h
• testes de glicemia gratuitos
• orientação em diabetes
• exposição de arte “Sabores”
(de 5 a 30 de novembro)

Metrô Brás
das 9h às 18h
• testes de glicemia gratuitos
• orientação em diabetes

A
FARMÁCI
JOHNSON
ONETOUCH ULTRA MINI
Kit (aparelho + 10 tiras +
lancetador + 10 lancetas)
- R$ 65,90
ONETOUCH ULTRA
Leve 100 e pague
75 tiras - R$ 120,00

ACTIVE
Caixa com 50 tiras
por R$ 69,90
PERFORMA
Caixa com 50 tiras
por R$ 79,90

MICROLIFE
Termômetro
Digital
Compacto
R$ 9,90

FREESTYLE LITE
Caixa com 50 tiras
R$ 69,90

BD
BD ALCOHOL SWABS
Com 100 unidades
R$ 22,90

um hormônio que está em alta

Atualmente, um grande número de pessoas vem apresentando
deficiência em seus níveis. De acordo com o endocrinologista
especializado em diabetes, Dr. Mauro Scharf Pinto, a vitamina
D não é uma vitamina, mas sim um hormônio, com ações e
funções em muitos órgãos e tecidos do corpo humano: “Sua
principal função está na regulagem do metabolismo ósseo,
porém outras funções tem sido descritas recentemente: no
sistema cardiovascular, no sistema imunológico, na homeostase da
glicose, no sistema muscular e outras.”
As fontes de vitamina D não são muito comuns e incluem o salmão fresco
(selvagem), sardinhas, atum, óleo de fígado de bacalhau, shitakes, ovos, mas é a
exposição a luz solar, aos raios ultravioletas B, a principal fonte capaz de ativar a
vitamina D no corpo humano.
O exame para detectar a deficiência de vitamina D é muito simples. “A
determinação dos níveis plasmáticos da vitamina D são rápidos e fáceis de
serem realizados. O marcador mais útil é a 25OH vitamina D. Por vezes, em
suspeitas de deficiências, ou na presença de sinais clínicos, a dosagem do PTH,
do Cálcio, do Fósforo e seus metabólicos urinários podem auxiliar no diagnóstico
e condução médica. Várias metodologias estão disponíveis nos laboratórios
brasileiros e é importante o conhecimento médico das diferenças dessas
metodologias,” explica Dr. Mauro. Existe uma grande discussão quanto aos
níveis que devem ser considerados como normais de vitamina D.

ABBOTT
FREESTYLE OPTIUM
Caixa com 100 tiras
R$ 135,00

A
FARMÁCI

Vitamina D
Se você lançar uma pergunta sobre quem está
fazendo reposição de vitamina D no seu círculo de
amizade, certamente você vai se surpreender.

ROCHE

Medidor de
Pressão (Pulso)
R$ 102,90

Saúde sem Barreiras

A maior parte
dos guidelines
(parâmetros
seguidos pelos
laboratórios de
análises clínicas)
consideram:

Promoção Válida até 23/12/2014,
ou enquanto durar o estoque

<10 ng/mL: deficiência severa
10 a 20 ng/mL: deficiência
20 a 30 ng/mL: insuficiência
>30 ng/mL: valores normais

BD ULTRAFINE NANO
4mm – Caixa com 100
unidades R$ 76,90

O endocrinologista explica que a deficiência de vitamina D está presente nas
pessoas, pois há uma sistemática diminuição da exposição solar do indivíduo, que
sai para trabalhar antes do sol nascer e retorna para sua casa após o sol se pôr: “A
alimentação com fontes mais raras de vitamina D, somada a essa diminuição da
exposição solar e ainda o uso de bloqueadores solares tem contribuído para essa
epidemia de deficiência de vitamina D. Geralmente esta deficiência não apresenta
sintomas, mas há descrição de sinais clínicos.”
A deficiência de vitamina D pode ser prevenida com 15 a 20 minutos por dia de
exposição solar, além da ingestão de 800UI ao dia de vitamina D.
A vitamina D é importante desde o nascimento. “Bebês já recebem esse
suplemento, principalmente aqueles que vivem em cidades frias e que não vão se
expor ao sol. Recém-natos prematuros podem inclusive necessitar de doses
maiores de suplementação,” diz Dr. Mauro.
A vitamina D é importante em todas as fases da vida, para a formação da massa
óssea, para prevenção do raquitismo, de osteopenia e da osteoporose. Na idade
mais avançada, a manutenção da saúde óssea é também fundamental para evitar
as fraturas patológicas.
Sua deficiência pode afetar inúmeros sistemas do corpo, principalmente a saúde
óssea, cardiovascular e a imunidade.

VEROM
Loção
Relaxante
Pernas e
Pés
300ml
R$ 25,90

Temos também creme para
calcanhares e outros.

ON CALL PLUS
Kit (aparelho +
lancetador + 10
lancetas) R$ 55,90

Caixa com 25 tiras
R$ 39,90

Atualmente é comum as pessoas dizerem que estão em tratamento para a
reposição de vitamina D, pois o conhecimento médico vai evoluindo, assim como o
acesso a exames melhores, e ainda mais com a disseminação do conhecimento
pelas redes sociais, internet, veículos de comunicação.
“O excesso também ocorre com o uso indevido de suplementos. Nunca se dosou
tanto a vitamina D em laboratórios e nunca na história da humanidade se consumiu
tanta vitamina D. É o preço do conhecimento e desenvolvimento, que infelizmente
também vem acompanhado de excessos e abusos,” informa o endocrinologista.
A reposição depende da idade, da patologia e da necessidade do indivíduo. “Desde
doses profiláticas de 400 a 800 UI ao dia até doses mais elevadas de 2.000UI ao dia
ou 50.000UI semanais tem sido utilizadas. O tempo depende do grau de
deficiência, de patologia associada e deve sempre ser definido e conduzido pelo
médico,” completa ele. É importante repetir o exame de controle de 4 a 6 meses
após a reposição. Segundo Dr. Mauro, se há a descrição e descoberta recente da
presença de receptores de vitamina D na célula Beta e há inúmeros estudos
epidemiológicos relacionando o aumento da deficiência de vitamina D com o
aumento da incidência do diabetes tipo 1 e tipo 2. Mas há ainda uma maior
necessidade de estudos para estabelecer corretamente esta relação.”

HOMEOMAG
Homeocreme
Hidratante com
cera de abelha e
silicone. 115g R$ 35,90

Homeopast
Creme de hidratação
para ressecamento e
asperezas da pele.
30g - R$ 35,90

Venha conhecer todos os produtos de nosso bazar! Ofertas
especiais!! Aguardamos sua visita!!! Ou se preferir faça seu
pedido pelo fone (11) 3675-3266 Ramal 14
Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo

De qualquer forma, vale estar atento!!!
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Creme Para
Mãos Luvas de
Silicone 60g
R$ 19,90
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Promoção Válida até 23/12/2014,
ou enquanto durar o estoque.

Seus Direitos

A
I
C
Á
M
R
A
F
DELAKASA
Cocada com
Maracujá
200g - R$ 7,90

Leite Condensado
200g - R$ 7,90

LOWÇÚCAR
Crispy Cereais
com Cobertura de
Chocolate
40g - R$ 4,90
Wafer Limão com
Cobertura de Chocolate
Branco - 38 g - R$ 3,90
New Choco Dark
Achocolatado
210g - R$ 13,90

Pirulito
R$ 1,50 cada
Bala
R$ 0,45 cada

LINEA SUCRALOSE
Creme de avelã com
cacau - 180g - R$ 18,90

Cappuccino
180g
R$ 11,90

QUEENSBERRY
Geléia 100% 250g
Vários Sabores
R$ 12,90 cada

Geléia Diet 280g
Vários Sabores
R$ 12,90 cada

Portarias tornam pública a
decisão de não incorporar
as insulinas análogas para
diabetes tipos 1 e 2 no
âmbito do SUS - E como
ficam os seus direitos?
Foi rejeitada no último dia 05/09/14, a proposta de incorporação das insulinas
análogas pelo Governo na rede pública de saúde (SUS), através de
manifestação da CONITEC, e com base na consulta pública realizada sobre este
assunto.
A alegação é sempre a mesma, de que já fornecem as insulinas NPH e Regular e
que desta forma já cumprem com o dever constitucional e que os custos
envolvidos com a incorporação afetariam o orçamento. Estamos falando de
vidas, saúde e de doença crônica degenerativa, que se não tratada
adequadamente acarretará sérias complicações as pessoas com diabetes.
Foram recebidas na consulta pública milhares de manifestações de
associações; de médicos e de pacientes. Porém não foram ouvidas as vozes
mais interessadas.
As pessoas com diabetes que tenham necessidade de utilizar as insulinas
análogas devem continuar a solicitar administrativamente perante as secretarias
de saúde de seus Estados e/ou Municípios e se não conseguirem receber o que
necessitam para seu tratamento podem ingressar com ações judiciais para ter
seus direitos garantidos.
Quem ganha até 03 salários mínimos de renda familiar pode buscar seus direitos
junto a Defensoria Pública de seus Estados.
Outro caminho foi uma decisão que a ADJ tomou junto com as sociedades
médicas. Será feito um documento pela internet para que pacientes e
profissionais de saúde possam assinar o manifesto contra estas Portarias.
Quantas mais assinaturas tivermos, mais representatividade teremos para
encaminhar ao Ministério da Saúde para que reconsiderem a decisão.
Aguardem e participem! Exerçam sua cidadania e seus direitos. Mais
informações serão inseridas do site da ADJ!

Endereço: Rua Padre Antonio Tomás, 213
Água Branca – São Paulo

Promoção Válida até 23/12/2014,
ou enquanto durar o estoque.

É clareamento dental
e não branqueamento

Você já reparou como os atores das novelas das principais emissoras de
tv exibem dentes branquinhos, branquinhos, em seus belos sorrisos?

E aí você se pergunta como isto é
possível???
Pois bem, a Revista Jeito de Viver foi
buscar mais informações sobre como
você pode deixar seus dentes mais
bonitos com a técnica do clareamento.
Vamos lá...
O clareamento consiste na aplicação
de um gel a base de peróxido de
hidrogênio que se liga aos pigmentos
acumulados nos dentes e que após
uma reação química quebra esses
pigmentos devolvendo aos dentes a
sua cor natural.
Segundo Gilberto Casanova,
odontologista e voluntário na ADJ, a
decisão de fazer o clareamento deve
ser do paciente. Ao dentista cabe
avaliar as indicações e contra
indicações antes de realizar o
procedimento. “É um tratamento
estético, mas já recebi pacientes com
indicação do terapeuta como forma de
melhorar a autoestima.”

Por se tratar de um procedimento em
que são utilizados agentes químicos, o
clareamento deve ser realizado
somente com supervisão de um
dentista, nessa situação temos 2 tipos
de procedimento: o caseiro e o a laser.
No caseiro, o dentista prepara duas
moldeiras que se encaixam
perfeitamente nos dentes do paciente e
o paciente é quem coloca o gel
clareador, fornecido pelo profissional,
nas moldeiras e permanece com o
produto em contato com os dentes por
um período definido pelo dentista, que
em geral varia entre uma a três horas
diárias por até 15 dias. O procedimento
é feito em casa sob uma supervisão a
distância.
No a laser, o procedimento é realizado
no consultório onde o dentista usa o
produto em alta concentração e tem o
controle sobre a reação que vai fazer o
clareamento. Nele o dentista ativa a
química com uma luz de alta
intensidade e por esse motivo o
tratamento é mais rápido.
Independente da técnica a ser utilizada,
as contra indicações são relativas para
cada pessoa porém naquelas com
muita sensibilidade dental é preciso
pesar os prós e contras. Já para

gestantes e lactantes a contraindicação
é total.
O resultado final é o mesmo nas duas
técnicas. A diferença está no tempo de
tratamento sendo o caseiro mais
demorado e depende da disciplina do
paciente. Já o a laser é mais rápido,
porém também mais caro, cerca de
30% a mais do que o outro.
As tiras de clareamento encontradas
hoje no mercado funcionam, mas não
tanto quanto um clareamento
supervisionado pelo dentista. Já os
cremes dentais com efeito clareador
funcionam com menos eficácia do que
as tiras por estarem em menor tempo
em contato com o dente e estarem em
menor concentração do que no caso
dos clareamentos realizados em
consultório.
“A tendência é que este tipo de produto
saia do mercado, pois pacientes estão
apresentando gastrite e úlcera (efeito
colateral), por usarem por tempo
indiscriminado,” explica Gilberto.
Outro ponto importante que o dentista
ressalta é que o clareamento volta o
dente para a sua cor natural e não o
torna mais branco: “Clareamento não é
branqueamento.”

Faça valer seus direitos.
As portarias em questão são:
• Portaria MS-SCTIE nº 31, de 04/09/14 DOU de 05/09/14 p.62 seção 1 nº171
- Torna pública a decisão de não incorporar as insulinas análogas para
diabetes mellitus tipo I no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; e

Venha conhecer todos os produtos de nosso bazar! Ofertas
especiais!! Aguardamos sua visita!!! Ou se preferir faça seu
pedido pelo fone (11) 3675-3266 Ramal 14

Viver a Vida

• Portaria MS-SCTIE nº 30, de 04/09/14 DOU de 05/09/14 p.62 seção 1 nº171
- Torna pública a decisão de não incorporar as insulinas análogas para
diabetes mellitus tipo II no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Colaboração: Ione Taiar Fucs, advogada e coordenadora do ADJJur
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CUIDADOS
Durante o tratamento de clareamento não é preciso ter nenhum cuidado em especial. “Apenas
recomendamos ao paciente não ingerir nada muito pigmentado durante nem logo após o
clareamento, como por exemplo, café, refrigerantes de cola, beterraba, molho de tomate, etc.
Gilberto informa ainda que a dor durante o tratamento é relativa: “Existem pessoas que apresentam
muita sensibilidade e outras que não. Em quem apresenta sensibilidade se faz aplicação de flúor,
bicarbonato de cálcio (neutralizador) e em último caso indica-se o uso de cremes para dentes
sensíveis.” Uma informação importante colocada pelo dentista é que o clareamento não provoca
danos aos dentes, nem desgasta seu esmalte. De acordo com Gilberto, o tempo de permanência de
resultado do clareamento varia de pessoa para pessoa, dependendo da alimentação de cada um,
ou seja, dos agentes externos. E finaliza: “O recomendado é fazer no máximo uma vez ao ano.”
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Comer Bem

Qual é a refeição mais
importante do seu dia?
Alguns deixam de tomar café da manhã, outros não almoçam e há
aqueles que não jantam. O que dizer sobre os lanches intermediários,
por vezes são esquecidos. Uns usam como desculpa a exaustiva rotina
diária, outros a vontade de emagrecer, mas será que eles estão certos?
Engana-se quem acha que “pular”
o café da manhã resulta em perda
de peso, por exemplo.
Segundo a nutricionista e
voluntária na ADJ, Tarcila Ferraz de Campos, o café da
manhã é a principal refeição do dia e, de uma certa forma, é a
refeição mais omitida por grande parte das pessoas por falta
de tempo e planejamento. A primeira refeição do dia é
responsável por garantir os primeiros nutrientes necessários
para "ativar" o metabolismo após uma noite de sono. Os
nutrientes que não são consumidos no café da manhã serão
compensados em outras refeições ao longo do dia o que pode
influenciar na perda ou manutenção de peso.
“O café da manhã deve ser composto por alimentos que
garantam ao organismo carboidratos - prefira os integrais;
proteínas - prefira os produtos lácteos com baixo teor de
gordura para garantir o consumo do cálcio; vitaminas e
minerais – encontrados na frutas ou suco natural, evite sucos

industrializados. Um exemplo de um café da manhã prático e
completo é: leite batido no liquidificador com aveia e banana,”
informa Tarcila. Ela diz que no caso do almoço, o raciocínio é
praticamente o mesmo. Por se tratar de uma refeição
principal o almoço deve ser uma refeição completa contendo
alimentos fontes de carboidratos, proteínas, vitaminas e
minerais. De acordo com a nutricionista, o jantar ser mais leve
não é sinônimo de que ele não precisa ser completo no que
diz respeito aos nutrientes: “O jantar também é uma refeição
que deve ser completa, ou seja, deve ser composto por
carboidratos, proteínas e vitaminas e minerais. O que importa
nesse horário é evitar preparações "pesadas" ricas em
gorduras como frituras, empanados e preparações
gratinadas, por exemplo.”

Como ter uma alimentação
saudável?

O prato saudável é uma representação de como
devemos compor um prato nas principais
refeições (almoço e jantar):

Temos hoje algumas ferramentas que
nos ajudam a ter uma alimentação
saudável.

50%

Os guias alimentares são ferramentas
importantes de educação e informação
nutricional, com objetivo de promover o
bem-estar e garantir o direito básico à
alimentação pelo fornecimento de orientações
nutricionais sobre hábitos e práticas alimentares adequadas.
A nutricionista explica que esses guias são desenvolvidos
após estudos feitos com uma população específica, para que
o instrumento criado possa repassar as mensagens tanto na
escolha dos grupos de alimentos quanto nas porções diárias
necessárias para que uma alimentação seja saudável: “Os
dois principais guias que utilizamos são a pirâmide alimentar
e o prato saudável. Elas são ferramentas educacionais
elaboradas para auxiliar na composição das refeições que
devemos realizar ao longo do dia.”

1

Óleos e Gordura
Açúcares e Doces

2

Leite, queijo, Iogurte
Carnes e Ovos
Feijões e Oleaginosas

3

Legumes e Verdurass
Frutas

4

Arroz, Pão, Massa
Batata, Mandioca

1

Dê preferência a um jantar planejado: fontes de carboidratos
integrais (arroz, pão, torrada); proteína magra (carnes
magras grelhadas, omelete, ovo cozido, queijo branco) e
verduras e legumes temperadas com azeite
(moderadamente), evite os molhos industrializados que são
ricos em gordura e sal.

2
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3

4

25%
12,5%
12,5%

dedicado as verduras e legumes
(alimentos reguladores)
alimentos fonte de carboidrato - arroz,
batata, mandioca, farofa, cará, etc...
uma proteína animal - carnes, ovos, frios
proteína vegetal (leguminosas) - feijões,
grão-de-bico, ervilhas

Qualitativamente o prato saudável serve para todas as
pessoas, porém as quantidades a serem ingeridas de cada
grupo alimentar deve ser individualizada de acordo com as
necessidades nutricionais de cada um, informa ela.
A pirâmide alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica,
que tem como objetivo orientar as pessoas para uma dieta
mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra
como deve ser a alimentação diária para uma população
saudável, acima de 2 anos de idade. Cada parte da pirâmide
representa um grupo de alimentos e o número de porções
recomendadas diariamente. “Na alimentação diária devemos
incluir sempre todos os grupos recomendados para garantir
os nutrientes que o nosso organismo necessita. Os alimentos
que precisam ser consumidos numa quantidade maior estão
na base da pirâmide (carboidratos) e os que precisam ser
consumidos em menor quantidade estão no topo da pirâmide
(açúcares e gorduras). Para sabermos o número correto de
porções diárias a serem ingeridas de cada grupo de
alimentos, é necessário observar as calorias diárias que cada
indivíduo necessita,” fala Tarcila.
Portanto, é necessário que o profissional da área de nutrição
planeje o programa alimentar, pois este varia conforme sexo,
peso, idade, altura e necessidades individuais. Em média, a
maioria dos indivíduos necessita de, pelo menos, um número
mínimo de porções dentro das variações recomendadas.
A nutricionista explica que no caso das pessoas com diabetes
o ideal é seguir as recomendações desses dois guias: “A
pirâmide vai auxiliar na escolha dos alimentos ao longo de um
dia de alimentação, ou seja, quantas porções de frutas devem
ser consumidas, quantas porções de carboidratos, etc... Já o
prato saudável é uma ferramenta que permite às pessoas
com diabetes planejarem uma refeição de acordo com todos
os grupos de alimentos que devem compor aquela refeição.”
E completa: “Para adequar a alimentação às suas
necessidades nutricionais procure um profissional
nutricionista para auxiliar nesse planejamento.”
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Mexa-se

Focando no Diabetes

Alongamento relaxa e traz disposição

Você costuma praticar alongamento?
Os exercícios de alongamento são aqueles que têm por objetivo
aumentar/manter a flexibilidade, que é a capacidade de executar um
movimento em amplitude adequada, sem risco de lesão.
De acordo com a educadora física, Sonia de Castilho,
o alongamento é considerado uma atividade física,
pois envolve movimento. E pode ser um exercício
físico quando o movimento realizado tem o propósito
específico de trabalhar a flexibilidade.
Ela explica que existem duas situações em que o
alongamento deve ser realizado, com objetivos
distintos. Quando os exercícios são realizados antes ou
depois da atividade física, a finalidade é o relaxamento
muscular: “Nesse caso, seja antes ou depois da

atividade/esporte, deve ser praticado com intensidade
leve, sem “forçar”. Vale lembrar que em dias muito frios
o mais indicado é fazer um aquecimento de 5/10
minutos (caminhada leve, por exemplo) antes do
alongamento.”
Quando o alongamento tem o objetivo específico de
aprimorar a flexibilidade deve ser praticado
preferencialmente em um momento diferente da
atividade/modalidade principal. Ioga, pilates e aulas de
alongamento são os indicados.

Muitos benefícios
Em primeiro lugar, o alongamento traz aperfeiçoamento motor e
semana. A restrição é o limite individual. Lembrando que há um
eficiência mecânica, ou seja, movimentos realizados de forma
limite individual para cada articulação.
correta e eficiente, seja no esporte ou no dia a dia. “Há também
Segundo Sonia, é possível praticar o alongamento sem o
um ganho na consciência sobre o próprio corpo e os
acompanhamento de um educador físico, na medida em que a
movimentos. Isso tudo é fundamental especialmente para
maioria dos movimentos que levam ao aumento de flexibilidade
idosos, porque significa menor risco de quedas,” diz Sonia.
são naturais (como espreguiçar-se): “Nesse caso, o
Outro benefício é a melhora da flexibilidade, como forma de
recomendado é ater-se a exercícios de permanência, sem
prevenir lesões. O alongamento praticado antes e depois das
insistência ou movimentos balísticos (balanços). Claro que uma
atividades tem como principal função trazer conforto para o
aula de alongamento tem um propósito específico e traz
praticante. “Para quem tem diabetes, o alongamento também
benefícios mais efetivos e em menor prazo.”
traz benefícios específicos. A glicemia alta pode provocar
Segundo a educadora física, a maioria dos equipamentos
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Fibromialgia
Ai como dói...
Você sente dor em todo o seu corpo? Certamente, uma vez ou outra, alguma
parte de seu corpo te faz lembrar que ela existe.
Mas, vamos tratar aqui de uma dor constante,
generalizada e incapacitante. A fibromialgia (FM) é uma
síndrome dolorosa não inflamatória, crônica,
caracterizada por dor difusa pelo corpo, distúrbios do
sono, rigidez, fadiga, depressão ou outras alterações
psicológicas.
Segundo Dra. Flora Marcolino, reumatologista do Centro de
Pesquisas Clínicas – CPClin e do grupo de Reumatologia do
Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas
FM USP, os pacientes com FM sentem-se incapazes de
realizar a maioria das atividades de vida diária. Sentem dor no
corpo todo, dormem mal, tem depressão, ansiedade,
irritabilidade, cansaço, dor de cabeça, sensação de
formigamento e inchaço pelo corpo, dores articulares
periféricas e na coluna, geralmente faltam muito ao trabalho.
O diagnóstico da Fibromialgia é clínico, pela história minuciosa
relatada pelo paciente e também pelo exame físico, onde se
palpam os pontos dolorosos, que são 18 pontos localizados
aos pares como na figura abaixo:
Pontos mais
dolorosos
estudados

“A fibromialgia é mais comum em mulheres, entre 30 e
50 anos, mas também pode acometer homens, jovens
e crianças,” informa Dra. Flora.
De acordo com a reumatologista ela não é uma doença
progressiva, mas é crônica, podendo melhorar e
apresentar crises no decorrer da vida, principalmente em
situações de stress, tanto físico ( doenças, cirurgias) como
emocional ( problemas afetivos, no trabalho ou perdas).
A fibromialgia não tem cura e não pode ser prevenida, mas tem
controle, com remissão dos sintomas por longos períodos, se
bem tratado.
“O tratamento tem como objetivos o alívio da dor, a melhora da
qualidade do sono, a manutenção ou restabelecimento do
equilíbrio emocional, a melhora do condicionamento físico e da
fadiga e o tratamento específico de desordens associadas.
Inicialmente, educar e informar o paciente e os seus familiares,
proporcionando-lhes o máximo de informações sobre a
síndrome e assegurando-lhes que seus sintomas são reais,”
diz Dra. Flora.
E ressalta: “A atitude do paciente é um fator determinante na
evolução da doença. Por isso, procuramos fazer com que este
assuma uma atitude positiva frente às propostas terapêuticas
e seus sintomas.”

O tratamento inclui várias frentes:
• tratamento medicamentoso com analgésicos, miorelaxantes e antidepressivos;
• tratamento com terapia de apoio com psicólogos e psiquiatras;
• exercícios físicos: principalmente exercícios contra resistência ou musculação,
mas qualquer atividade física que o paciente goste, contanto que faça
regularmente, é válida
• acupuntura

“A fibromialgia não tem relação direta com o diabetes, mas os pacientes com diabetes também podem ter dor no corpo,
cansaço e depressão, associados ao DM. Temos que fazer a distinção e o diagnóstico correto para o tratamento de cada
doença,” finaliza a reumatologista.

Revista Jeito de Viver 19

Boa Mesa

Mousse de Couve

Pudim de Iogurte com Calda de Morango

Ingredientes
nto total:
Rendime has
rm
12 fo in

dissolvida em 250 ml de água morna
• 1 colher (sopa) mostarda
• 1 colher (sopa) molho inglês

Foto: Milton Nespatti
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• 1 xícara (chá) maionese light
• 1 cebola picada
• 300g ricota esfarelada
• 3 folhas grandes couve manteiga (sem o talo)

2 kcal
lórico: 8 g
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Modo de Preparo

forminhas de empadinha nº2 com diâmetro aproximado de
5,7 cm untadas com azeite. Leve para gelar por no mínimo
2 horas. Sirva com uma salada de verduras (alface, rúcula,
agrião) e legumes crus ralados (cenoura, beterraba, nabo,
rabanete e pepino) ou também com torradinhas.

• 1 xícara (chá) morangos limpos e picados

• A mesma medida da lata de leite

• 2 colheres (sopa) adoçante culinário
preferencialmente à base de Frutose

• 2 copos de iogurte desnatado

• 1 xícara (chá) água

Modo de Preparo

Modo de Preparo

Bata bem todos os ingredientes
no liquidificador até formar uma
mistura homogênea. Coloque a

-escuros

São alimentos antioxidante

mistura em uma fôrma para pudim
untada com margarina sem sal.

s com poucas calorias, pou

ca gordura e um
io. São eles: espinafre, cou
ve, brócolis,
rúcula, mostarda, agrião, chic
ória e salsa. Ao consumir veg
etais verdeescuros, prefira os frescos
e na forma de saladas, pois
o armazenamento,
o cozimento ou o processame
nto pode reduzir o teor des
ses nutrientes.
Por serem ricos em fibras
ajudam no controle da glic
emia e na saciedade.
Dica da nutricionista Car
olina Rodrigues
alto teor de fibras, ferro e cálc

Alegria é quando alguém te conta que você vai ter

mais descontos e vantagens.
Com o Clube de Benefícios você recebe
descontos exclusivos na FARMÁCIA ADJ.

5%

em produtos para tratamento
e controle do diabetes

10%

em alimentação

Clube de

Além destas grandes vantagens você também pode passar em consultas com
médicos, especialistas e fazer exames a preços menores do que os de mercado.

Benefícios

Seja nosso sócio e desfrute de preços especiais.
Ligue para: (11) 3675-3266 Ramal 25 com Telma. Mais informações: www.adj.org.br

Leve para assar em banho-maria
por 1 hora, em forno médio.
Deixe esfriar, retire da fôrma e
coloque em uma travessa.

Rendimento
total:
8 fatias
INFORMAÇ
ÕES
NUTRICIONA
IS
01 fatia (apr
ox. 100g)
Valor Calóric
o: 13
Carboidratos 5 kcal
: 22
Proteínas: 6, g
1g
Gorduras To
Gorduras Sa tais: 2,0g
turadas:
Fibras: 0,69 1,89g
g
Sódio: 142m
g

Em uma panela coloque a água, os
morangos e o adoçante. Leve ao fogo
médio até formar uma calda, não deixe os
morangos cozinharem demais.
Depois que esfriar, coloque no pudim
conforme sua preferência (em cima ou nas
laterais).

Estas receitas foram preparadas pela culinarista Maria Aparecida Stellzer de Oliveira, sob a supervisão da nutricionista Carolina Rodrigues.

*Os valores serão pagos diretamente pelo associado ao profissional prestador do serviço, sem qualquer intermediação da ADJ.

mistura homogênea. Coloque a mistura do liquidificador em

• 1 lata de Leite Condensado Diet
condensado de leite desnatado

Vegetais Folhosos Verde

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma

Calda - Ingredientes

Foto: Milton Nespatti

• 1 caixa de gelatina diet sabor limão

Pudim - Ingredientes

Política e Ação

Nossas Notícias

São Paulo sediou mais uma edição do

Programa KIDS torna o

Educando Educadores

ambiente escolar mais seguro
para crianças com DM1

Por Vanessa Pirolo, assessora de imprensa
Com 67 inscritos, a 26ª edição do Curso de Qualificação de
Profissionais de Saúde do Projeto Educando Educadores ocorreu
no fim de setembro, no COREN EDUCAÇÃO, em São Paulo. Esta
iniciativa é uma parceria entre a ADJ Diabetes Brasil e a
Sociedade Brasileira de Diabetes, com apoio e certificação da
Federação Internacional de Diabetes (IDF) da região da America
do Sul e Central(SACA).

Já está prevista para novembro mais uma edição do Curso, que
ocorrerá em Goiânia, desta vez através de uma parceria com a
Secretaria de Saúde de Goiás, que quer qualificar 60
profissionais de diferentes municípios para melhorar a atenção ao
diabetes no Estado. O Projeto Educando Educadores já
qualificou, desde 2008, em torno de 1200 profissionais de saúde
que atuam em diabetes nas áreas pública e privada, associações
e ONGs de pessoas com diabetes.

Nesta edição, foram qualificados 36 enfermeiros, 18
nutricionistas, 5 psicólogos, 4 farmacêuticos, 2 médicos, 1
assistente social e 1 biomédica, dos setores público e privado.
Além dos profissionais de São Paulo, participaram do Curso
representantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Maranhão,
Cuiabá, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Santa Catarina e
Paraíba, além de uma enfermeira do Uruguai e uma psicóloga do
Equador. Um Sucesso!!

No Brasil, aproximadamente 12 milhões
de pessoas foram diagnosticadas com
diabetes. O número mundial é ainda
maior: mais de 382.000 pessoas tem
diabetes, destes 79.000 são crianças.
Este número poderia evoluir ainda mais
se programas como o KIDS (Kids &
Diabetes in Schools) não existissem.
Lançado oficialmente no mês de agosto
de 2014, o programa prevê beneficiar
15.000 estudantes, pais de alunos com
diabetes e profissionais de escolas de
São Paulo.

Para 2015, estão previstas mais quatro edições deste Curso de Qualificação. Fique atento a mais informações pelo do site da ADJ: www.adj.org.br
O programa KIDS tem como objetivo
criar um ambiente escolar mais
favorável e inclusivo para crianças
com diabetes.

Aprimoramento em Diabetes para

Farmacêuticos no Brasil
CONHECIMENTO ESPECÍFICO SEM SAIR DE CASA

Duração de 1 mês
30 horas | 9 módulos

Participação reconhecida pela

International Diabetes
Federation

A primeira intervenção do KIDS
aconteceu no dia 15 de julho, na
EMEFM Professor Derville Alegretti, no
bairro de Santana, em São Paulo.
A programação incluiu treinamento para
18 profissionais da escola e três pais
dos alunos com diagnóstico de diabetes
tipo 1, a respeito dos temas: Diabetes
Mellitus: conceito, fisiopatologia, sinais
e sintomas, monitorização e tratamento;
Alimentação na escola e em situações

especiais; Atividades físicas na escola
para o aluno com diabetes;
Complicações mais comuns do aluno
com diabetes durante o período escolar;
Técnicas para desenvolver novas
habilidades e autoconhecimento; e
Situações habituais referentes ao
Diabetes. Já na ação junto aos 250
estudantes, neste caso do Ensino
Fundamental 1 (de 6 a 12 anos), foram
realizadas: Palestra Interativa
(apresentação do Tomás, noções
básicas sobre diabetes, alimentação
saudável, atividade física e a
importância da alimentação e prática de
atividade física para prevenção de
doenças; Jogo de perguntas e
respostas; e Jogo com os alunos sobre
os assuntos da palestra interativa
(meninos x meninas). Além disto, 41
alunos também passaram por avaliação
antropométrica. Durante o programa há
prática de atividade física, foram
realizados dança e alongamento. Ao
final da ação todos recebem os pacotes
educativos destinados a cada público e
brindes. A segunda escola que recebeu
o programa KIDS foi o Colégio CETEC,
localizado no bairro do Jabaquara, em
São Paulo, no dia 2 de setembro. Nesta
escola além dos treinamentos com 11
profissionais, foram realizadas ações
com 900 alunos do ensino fundamental

1 e 2 e idade entre 6 e 14 anos, sendo
que 52 deles passaram por avaliação
antropométrica, ou seja, foram pesados
e tiveram seu IMC foi calculado.
No final das duas ações foi entregue um
certificado de participação no Programa
Kids & Diabetes in Schools para as
escolas. Os participantes das ações
compartilharam ativamente
esclarecendo dúvidas e demonstrando
satisfação em relação ao tempo da
ação e conteúdo apresentado. Restam
algumas vagas na seleção de escolas
para receberem o programa KIDS.
Os critérios de seleção são:
• mínimo 700 alunos do ensino
fundamental
• 2 alunos com diabetes tipo 1
matriculados na escola
• estar situada na capital de São Paulo
As escolas interessadas em participar
da seleção para o programa devem
enviar os dados abaixo para o e-mail:
nutricao@adj.org.br :

1- Nome completo da escola
2- Endereço da escola (rua, número, CEP, bairro)
3- Telefone
4- E-mail
5- Nome do diretor/a
6- Nome de dois alunos com diabetes.

Acesse o link e conheça o pacote educativo: http://www.idf.org/kids-diabetes-information-pack-portuguese
INVESTIMENTO:

R$ 45,00
MAIS INFORMAÇÕES:

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
realize seu cadastro
e pagamento acessando o site
http://aprifarma.adj.org.br
O início de cada turma está atrelado ao número de inscritos para
a mesma. Após efetuada a inscrição você será informado em
seu e-mail a respeito da data de início do curso.

aprifarma@adj.org.br

aprifarma
e-learning
Unidos pelo diabetes

O programa KIDS é realizado em parceria com:

Além do apoio da Sanofi.
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