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Segurança do paciente
Coronel Mário Filho, diretor do HGEBE, fala 
dos investimentos do hospital. Página 3.

Sorveteria Cairu é eleita a melhor do Brasil
RECONHECIMENTO
Internautas colocam
sorveteria  no topo do 
ranking  na pesquisa 
TripAdvisor

O calor de Belém já anun-
cia que a sorveteria Cairu 
é parada obrigatória no 

roteiro de quem planeja um 
tour pela cidade das man-
gueiras. Quem vive por aqui, 
inclusive, não abre mão de 
um sorvete, disponível em 14 
endereços, estrategicamente 
localizados para refrescar no 
cotidiano efervescente pecu-
liar da capital paraense. São 
as cinco décadas de história, 
com a fidelidade dos sabores 
nos gelados de massa cre-
mosa feitos à base de frutas 
frescas, creme de leite e leite 
em pó, que fazem da Cairu a 
sorveteria mais amada do Pa-
rá e agora também do Brasil. 
A confirmação da preferência 
nacional vem dos milhões de 
internautas dos quatro cantos 
do país que colocaram a Cairu 
no topo do ranking da pesqui-
sa do site de viagem TripAd-
visor, realizada em setembro 
deste ano. 

O prestígio é tamanho que 
qualquer turista que visitar 
Belém, tem que tomar uma 
casquinha da Cairu. A dire-
toria da tradicional sorveteria 
comemora o feito e acredita 
que ser eleita a melhor do Bra-
sil por milhões de internautas 
em um dos maiores sites de 
roteiro de viagem do mundo 
é a coroação dos 52 anos de 

SERVIÇO

Avenida Governador José Malcher, 1895
entre Alcindo Cacela e Nove de Janeiro,

Nazaré, Belém, Pará
Telefone: (91) 3246-9129

www.instagram.com/sorveteriacairu
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Tudo começou de for-
ma despretensiosa quando 
Armando Laiun passou a 
produzir picolés em seu 
boteco para diversificar a 
clientela e agradar a esposa, 
Ruth. Atualmente, a tradi-
cional sorveteria é não só 
referência pelos 65 sabores 
disponíveis, como também 
pela variedade de frutas da 
região como base dos seus 
picolés e sorvetes. Entre as 
preferências do público es-
tá o de tapioca, o mestiço 
(açaí e tapioca misturados), 
carimbó (com castanha-do-
pará e doce de cupuaçu) e 
o de açaí que em 2012 ga-

nhou uma página inteira no 
The New York Times. Os de 
taperebá, bacuri, graviola, 
cupuaçu e mangaba tam-
bém figuram entre os mais 
requisitados, conta Roberto. 
A diretoria da Cairu ressalta 
que grande parte desse su-
cesso vem da variedade de 
frutas com sabores únicos 
e inigualáveis agregados 
a qualidade dos produtos 
utilizados e do carinho e 
satisfação como são produ-
zidos todos os sorvetes. Tu-
do isso fez com que a Cairu 
ao longo de sua trajetória se 
solidificasse como a melhor 
do Brasil. 

DIVULGADO NO SITE TRIPADVISOR

 Cairu, Belém, Pará

 Bacio Di Latte, São Paulo, São Paulo

 Sorveteria Italiana Monte Pelmo, 

Florianópolis, Santa Catarina

 Bacio Di Latte - Bela Cintra, São Paulo, São Paulo

 Bacio Di Latte - Shopping Morumbi, São 

Paulo, São Paulo

 Momo Gelato, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

 San Paolo, Fortaleza, Ceará

 Los Paleteros, Curitiba, Paraná

 Sorveteria 50 Sabores, Fortaleza, Ceará

 Gelateria Preciosa, Praia da Pipa, Rio Grande 

do Norte

FRUTAS TÍPICAS E VARIEDADE DE SABORES

Unidades estão localizadas nas principais vias de Belém

empenho e dedicação de to-
dos que fazem parte dessa 
grande família. Os proprietá-

rios afiram que irão continuar 
trabalhando com amor para 
que possam alcançar outras 

vitórias e o reconhecimento 
do público que sempre foi fiel 
e ajudou a chegar onde estão.
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Toxoplasmose
Mais de cem anos da descoberta do Toxoplasma 
gondii (1908), ainda há muitas dúvidas sobre a in-
fecção/doença: Não há tratamento de cistos, Possi-
bilidades de reativação/reinfecção, Sorologias com 
resultados falso+/falso–, Manifestações diferentes 
entre os seres humanos, Não há pesquisas com re-
sultados fiéis para conduzir estudo adequado do 
tratamento na gravidez e a grande dimensão do 
problema  - serviços de baixa visão e reabilitação. Dia 
30/09, no auditório do Lab. Amaral Costa, Dra. Cléa 
Bichara responderá as seguintes questões sobre To-
xoplasmose na Gravidez: Quando considero infec-
ção aguda na gravidez? Como interpreto os exames? 
Persistência de IgM  ou Persistência de baixa avidez? 
Quando usar espiramicina ou esquema tríplice com 
sulfadiazina?  O tratamento é eficaz?  Evita o impac-
to da infecção no olho e SNC da criança?  Promoção: 
APGO, SOPAPE e SPI. Vagas esgotadas.

Baile do Médico
A Sociedade Médico-Cirúrgica, o Conselho Regio-
nal de Medicina e o Sindicato dos Médicos realizam 
no dia 17/10, no Hangar, o tradicional Baile do Médi-
co, com o tema: 1001 Noites nas Arábias. Os médicos 
formados em 1964 receberão o Certificado e Meda-
lha pelo Jubileu de Ouro Profissional. Serão também 
homenageados os médicos que estão completando 
25 anos de formatura (UFPA e FEMP). Haverá sor-
teio de uma passagem aérea para Dubai e 1(um) 
certificado de 1 semana para 2 adultos e 2 crianças 
de até 12 anos em um Resort́ s do BeachPark (For-
taleza) com café da manhã e acesso ao parque aquá-
tico. O sucesso está garantido: Armazém das Festas, 
Banda Orlando Pereira, Dança do Ventre,   Drinks 
do Armando e cerimonial JK Prime de Kátia Correa. 
Convites disponíveis na SMCP, Sindmepa e CRM. 
Informações: 3241-2604. O evento tem apoio das 
Organizações Rômulo Maiorana.

Gestão

Prêmio Jabuti
O livro Medicina Tropical e Infectologia na Amazô-
nia está entre os 10 melhores do país, indicado para 
o prêmio Jabuti 2014, na categoria Ciências da Saúde. 
Editor Raimundo Leão e co-editores Cléa Bichara, 
Pedro Vasconcelos e Habib Fraiha. 

Perinatologia
De 23 a 26/11, será realizado em Belém, o II Congresso In-
ternacional de Perinatologia do Pará. Inscrições de traba-
lhos até 03/10. Informações: www.coinperi-pa.com.br.

O secretário de Estado de Saúde, Helio Franco par-
ticipou em Paragominas, da formatura de 45 espe-
cialistas em Gestão da Atenção Primária à Saúde, 
sendo a primeira turma do curso promovido pela 
SESPA e UEPA com apoio do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde e Ministério da Saúde e adesão 
do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde. 
Na foto, Francisco da Silva, Paulo Tocantins, Yuri 
Borges, Helio Franco e Douglas da Conceição.

Anestesiologia

IV Jornada de Anestesia do Oeste do Pará, reali-
zada em Santarém – Drs. Mirna Sauma Castro, 
Bruno Mendes Carmona, Luís Paulo Araújo Mes-
quita, Liene Rodrigues Pantoja, Gianne Lima Brito, 
Telmo Moreira Alves, Catarina Leticia Rodrigues 
Barbalho, José Mariano Cavaleiro de Macedo e Iri-
mar de Paula Posso.

Hospital Naval

No dia 30 de setembro ocorrerá a transmissão do car-
go de Vice-diretor do Hospital Naval de Belém. As-
sumirá a função o CF (MD) Klbherwal Melo Farias, 
substituindo o CMG (CD) Antonio Jatobá Lins Filho, 
que seguirá para o Rio de Janeiro em nova missão na 
Marinha do Brasil. O Hospital tem como diretor atual, 
o CMG (MD) José Piqueira Tavares da Silva Junior.

Transplantes
A médica nefrologista Silvia Cruz 
apresentou um relato sobre o his-
tórico dos resultados dos Trans-
plantes no Pará e da discrepância 
entre os números de doadores 
por milhão da população do Nor-
te e demais regiões do Brasil. O trabalho traz nú-
meros do Hospital Ophir Loyola e foi apresentado 
durante o Simpósio Paraense Multiprofissional so-
bre Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, 
realizado em Belém.

Nossa Senhora de Nazaré no Hospital
Pronto Socorro Humberto Maradei

Nossa Senhora de Nazaré
no Conselho Regional de Medicina

Nossa Senhora de Nazaré no Hospital Naval de Belém

Baile do Médico 2014

Hospital do Coração 
Drs. David Bichara, 

Fátima Amador 
e Lafayette Monteiro

Hospital Ophir Loyola 
– Lafayette Monteiro, 

Alberto Ferreira (Diretor) 
e David Bichara

Hospital Geral de Belém – Cel. 
Mário Rosas (Diretor), 

David Bichara e 
Maj. Mônica Fernandes

Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira – Drs. Luiz Solheiro, Marco 
Antonio, David Bichara, Marineude Rocha, Dionísio de Jesus Brandão

Monteiro (Diretor), Everaldo Oliveira, Pedro Paulo e Daniel Rebisso Giese

Hospital Saúde da Criança
Diretores, cirurgiões e anestesiologistas

do staff do Hospital

Hospital Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti 
- Kezia Carvalho, David Bichara, Almada 

Neto (Diretor) e Márcia Athayde

O médico Rosival 
Nassar confirmou 
participação no 70th 
Annual Meeting of 
the ASRM, de 18 a 
22 de outubro, em 
Honolulu/Havaí

Alessandre Guimarães, médico infectologista 
participou do XI Fórum Internacional de Sepse-SP. Na 
foto, com a Dra. Flavia Machado, Vice-presidente 
Instituto Latino Americano para Estudos da Sepse. 

Dra. Rosana Mattos participou do curso de 
Atualização de Câncer de Mama, realizado em 

Brasília. Na foto com o Professor Javier Cortés, 
da Universidade de Barcelona/Espanha.

Dra. Lena Stilianidi 
Garcia participou 
do The 53rd Espe 

Meeting (European 
Society of Pediátrica 

Endocrinology) 2014 - 
Dublin – Irlanda

Enfermagem
De 28 a 31/10, no Hangar, acontece o Congresso 
Brasileiro de Enfermagem, com o tema central “O 
protagonismo da enfermagem na atenção à saúde”.  
Promoção: Associação Brasileira de Enfermagem. 
Informações:  3226-3836.
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HGEBE investe em segurança do paciente
QUALIDADE 
Hospital adotou 
diferentes medidas
que proporcionam
mais segurança 

A tender com qualidade e 
contribuir para o bem 
estar dos pacientes são 

os principais objetivos do 
Hospital Geral de Belém. Re-
ferência na 8ª Região Militar/ 
Comando Militar do Norte, a 
Organização Militar de Saúde 
atende cerca de 30 mil usuá-
rios do Pará, Amapá e Mara-
nhão. Buscando aprimorar os 
serviços oferecidos, o hospital 
vem, há mais de um ano, reali-
zando constantes investimen-
tos e melhorias na segurança 
do paciente. De acordo com a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), estima-se que um 
a cada dez pacientes, a nível 
mundial, sofrem um evento 
adverso, ou seja, apresentam 
uma situação clínica causada 
por ação dos profissionais de 
saúde. Com o intuito de redu-
zir esses índices, em abril de 
2013 a OMS iniciou a Aliança 
Mundial para a Segurança do 
Paciente, onde o governo bra-
sileiro, por meio do Ministério 
da Saúde, aderiu a criação do 
Programa de Segurança do 
Paciente. 

Em meio a este cenário, e a 
grande preocupação do HGEBE 
em sempre elevar a qualidade 
do atendimento oferecido, o 
hospital passou a adotar medi-
das preventivas que reduzem 
em até 50% os eventos adver-
sos. “Muitas vezes o paciente 
não chegou com aquela doen-
ça, mas passou a tê-la porque 
algum procedimento foi reali-
zado de maneira inadequada. 
E o que é mais grave nisto é 
que 50% desses eventos po-
dem ser evitados. Então, com 
o apoio da Diretoria de Saúde 
do Exército, passamos a tomar 
diversas medidas preventivas, 

SERVIÇO
Hospital Geral de Belém
Praça Santos Dumont, 850
Tel: (91) 3289-8000
ouvidoriahgbelem@gmail.com
Ouvidoria: (91) 3289-8003
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Coronel Mário de Souza Filho, diretor do hospital

com o objetivo de diminuir 
ou mesmo zerar o índice de 
eventos adversos no âmbito 
do HGEBE”, explica o coronel 
Mário de Souza Rosas Filho, 
diretor do hospital.

PROTOCOLOS

Baseado em protocolos clí-
nicos, o projeto de Segurança 
ao Paciente já foi 90% implan-
tado dentro do hospital e 
trouxe inúmeros ganhos para 
a saúde dos usuários. Entre as 
medidas implantadas no se-
tor de internação do hospital, 
e que brevemente serão esten-
didas ao pronto atendimento e 
aos consultórios, este último já 
funcionando em piloto, estão: 
a identificação do paciente, 
que passou a ser feita com pul-
seiras onde constam os princi-
pais dados do paciente como 
nome, idade, unidade militar 
a que pertence, entre outras 
informações. Assim como, os 
pacientes que apresentam al-
gum risco (morbidade), como 
diabéticos, hipertensos, nefro-
patas, etc, também são identi-
ficados com pulseiras de cores 
diferentes. “Adquirimos um 
equipamento específico para 
a impressão das pulseiras. 

Esta é uma forma de estratifi-
car o risco e facilitar o atendi-
mento para quem vai prestar 
o atendimento, seja o médico 
ou a equipe de enfermagem”, 
aponta o diretor. 

A higiene e limpeza das 
mãos, que deve ser feita com 
água e sabão ou álcool em gel, 
antes e depois de cada aten-
dimento, também está sendo 
executada e monitorada pe-
la Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH). 
Atendendo as medidas de 
prevenção de quedas, todas as 
camas e leitos do HGEBE estão 
recebendo a proteção lateral, o 
que evita possíveis quedas dos 
pacientes. Outro item preven-
tivo atendido, e que faz parte 
do programa, é a cirurgia se-
gura, no qual a equipe confere 
todo o material antes e após os 
procedimento cirúrgicos, evi-
tando assim casos de esqueci-
mento de instrumentos cirúr-
gicos ou mesmo compressas 
dentro do paciente. 

No quesito, uso e adminis-
tração de medicamentos, o hos-
pital adquiriu uma máquina 
unitalizadora, que relaciona e 
embala à vácuo, já com doses 
e horários, todos os medica-
mentos que o paciente vai usar 

durante o dia. Além de evitar 
desperdício de remédios, o 
protocolo garante que não haja 
troca na medicação dos pacien-
tes. A segurança na prescrição, 
muito questionada pela dificul-
dade de entendimento da letra 
dos médicos, passou a ser feita 
por meio de prontuários digi-
talizados, para que, de forma 
clara, toda a equipe possa com-
preender o que está sendo pres-
crito. As medidas de segurança 
incluem ainda o protocolo de úl-
ceras por pressão (escaras), on-
de houve treinamentos da CCIH 
com a equipe de enfermagem, 
assim como com os familiares, 
para que os pacientes acamados 
por um longo período sejam 
mobilizados a cada duas ho-
ras. “A úlcera por pressão é um 
parâmetro de má qualidade na 

assistência à saúde. Quanto me-
nos o hospital tem, melhor é a 
qualidade do serviço oferecido”, 
alerta o coronel.

Para finalizar a série de me-
didas adotadas que proporcio-
nam melhorias está a comuni-
cação efetiva entre os profissio-
nais de saúde. É muito impor-
tante que todos os profissionais 
se relacionem e conversem 
entre si, visando cada vez mais 
melhor assistência ao paciente. 
Para aumentar a integração da 
equipe, o hospital possui, vin-
culado ao programa, o projeto 
Humanização Hospitalar, onde 
busca-se aperfeiçoar e tornar 
menos conflituosa a relação 
profissional de saúde com o pa-
ciente e seus familiares. “Além 
de todas estas medidas e ações 
que fazem parte do Programa 

de Segurança do Paciente, te-
mos nossa ouvidoria que é bas-
tante atuante. É um canal de 
comunicação entre a direção 
e os pacientes, e também en-
tre o corpo clínico e a direção. 
Em nossa gestão procuramos 
fazer tudo que é possível para 
reforçar nosso compromisso 
com os usuários, militares 
e seus familiares, através de 
um serviço de saúde com alto 
nível. Para isso, o hospital está 
investindo em sua estrutura, 
com modernização de equipa-
mentos, e nas instalações, por 
meio de um importante projeto 
de saneamento interno, apoia-
do pelo Ministério da Defesa, e 
o saneamento externo, com o 
apoio da prefeitura municipal 
de Belém”, finaliza o diretor do 
HGEBE. 

Opus 30X é um equipamento que embala
medicamentos utilizados por pacientes do hospital

Cozinha recebeu prêmio de
qualidade em segurança alimentar

Esterelizador de 
equipamentos e

material cirúrgicos 

SERVIÇO
Distribuidora 
Tupperware

Av Pedro Miranda, 1138
Entre Timbó e Mariz e Barros

(91)3241-0766

Andréa Reis é eleita Mulher Empreendedora 
RECONHECIMENTO
Distribuidora
Espetáculo Tupperware
comemora conquista 
de prêmio da ACP

A trajetória da empreendedora 
Andréa Reis na Tupperwa-
re Brands, uma das líderes 

mundiais entre as empresas 
de venda direta, é um case de 
sucesso. Há 28 anos Andréa 
começava como revendedora 
da marca e alçou vôos cada vez 
mais altos até a realização do 
sonho de ter sua própria distri-
buidora que recebeu o nome de 
Espetáculo Tupperware. Já são 
12 anos de história no merca-
do paraense com atuação nos 
estados do Pará e Amapá, mui-
tas conquistas e projetos em 
vista. Com toda essa expertise 
nos negócios, não é a toa que a 
empresária coleciona cerca de 
300 premiações e hoje come-
mora a conquista pioneira de 
ser eleita a Mulher Empreende-
dora CME (Conselho da Mulher 
Empresária) 2013 por meio da 
ACP (Associação Comercial do 
Pará). A cerimônia foi realizada 
no último dia 18, no auditório 
da Espetáculo Hall, na avenida 
Pedro Miranda.

A executiva paulista mora 
em Belém há mais de 12 anos, 
e é considerada a nº 1 da mar-
ca. Isso porque Andréa Reis é 
a primeira e única tri campeã 
mundial em vendas (2009, 
2010 e 2012), fato inédito até ho-
je dentre os milhares de distri-
buidores da Tupperware pelo 
mundo. Para a empreendedora, 
ser indicada pelos diretores do 
CME/ACP e eleita pelos associa-
dos é uma grande honra. “Acre-
dito que o grande diferencial 
da empresa é mudar a vida das 
pessoas através das oportuni-
dades de negócios. E ser eleita a 
Mulher Empreendedora 2013 é 
a coroação, reconhecimento de 
que estamos no caminho certo 
e realizando este trabalho da 

TRAJETÓRIA DE SUCESSO
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Lúcia Carvalho, Walda Brito, Andréa Reis,
Rosemary Dias e Suely Menezes

melhor maneira. Tenho que 
ressaltar que ser eleita por uma 
instituições sérias e de credibi-
lidade como a CME e a ACP me 
deixou muito feliz”, declara.

INFRAESTRUTURA

Atualmente a Distribuição 
Espetáculo conta com 60 cola-
boradores diretos e cerca de 7 
mil autônomos que dividem-se 
em duas unidades. A primeira, 
em uma área de 3 mil m² na 
Avenida Pedro Miranda em que 
está situada a sede administra-
tiva e o complexo de treina-
mento da empresa. Moderno e 
imponente, o prédio conta com 
três andares distribuídos em 
recepção, que consiste em uma 

cozinha show que é ao mesmo 
tempo o showroom conceito 
com produtos da marca, sala 
de treinamento para 50 pesso-
as e auditório planejado com 
camarim para 300 pessoas. 
Enquanto a segunda, o Centro 
de Distribuição e Logística, en-
contra-se situado na Rodovia 
Artur Bernardes no bairro da 
Pratinha, um espaço com uma 
área de 4.200 m² inaugurado 
em julho deste ano. 

QUALIDADE

A Espetáculo dispõe de pro-
dutos com selo de qualidade 
Tupperware, todos confec-
cionados com matéria prima 
totalmente virgem, testados e 

aprovados pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária) com garantia de 10 anos 
contra qualquer defeito de fa-
bricação e com uma durabilida-
de de mais 20 anos. A empresa 
também é reconhecida por ofe-
recer oportunidade de carreira 
para o paraense. “As pessoas 
podem se cadastrar e tornar-se 
um revendedor (a) autônomos 
dos produtos Tupperware. Na 
Espetáculo elas tem oportuni-
dades de crescimento de car-
reira, tornando-se líderes de 
grupo e quem sabe até futuras 
empresárias. Oferecemos in-
centivo agressivo de marketing 
como valiosos brindes, viagens 
nacionais e até internacionais, 
além de treinamentos gratui-

tos e liberdade de horário de 
trabalho”, pontua Andréa. 

PROJETOS

A Espetáculo lança mão de 
inúmeros projetos ainda para 
este ano. Estão agendados cer-
ca de 20 grandes eventos de re-
conhecimentos, treinamentos 
e confraternização. A empresa 
irá participar da Feira Pará Ne-
gócios e no início de outubro 
deste ano estará com um novo 
empreendimento voltado para 
a locação de espaço e estrutura 
para eventos. O auditório mul-
tiuso com capacidade para 300 
pessoas dispõe de uma infraes-
trutura de ponta que permite a 
realização de qualquer tipo de 

São 28 anos de uma trajetória 
de sucesso. Andréa Reis co-
meçou como revendedora da 
Tupperware em dezembro 
de 1985. Em 1986 foi nomea-
da Líder de Grupo, em 1990 
nomeada pela Tupperware 
como Distribuidora em Gua-
rulhos-SP e em dezembro de 
2001 recebeu a proposta para 
atuar no Pará. Foi então que 
no dia 1º de janeiro de 2002 
nasceu a Distribuição Espetá-
culo e em agosto do mesmo 
ano iniciou as atividades no 
Estado do Amapá. Em 2005 
a Distribuição Espetáculo ga-
nhava o título de melhor Dis-
tribuição em Vendas do Brasil. 
Em 2009, a Distribuição Espe-
táculo que era a número 1 do 
Brasil passou a ser número 1 
do mundo e o país consegue 
seu primeiro título mundial 
de vendas Tupperware. Em 
2010, Andréa conseguiu repe-
tir o fato levando a Distribui-
ção Espetáculo ao bi campe-
onato mundial em vendas e 
em 2012 tornou-se a primeira 
e única tri campeã mundial 
em vendas.

Staff Espetáculo: Alessandra Lucy, Ioncler Bastos, Anubia Lima, André Queiroz, Keila 
Portal, Aline Correa, Cristiane Ferreira, Andréa Reis, Erika Nascimento, Priscila Lima, 

Viviane Couto, Adriana Damasceno, Nildon Rascon, Giovani Braga e Eliana Sá

Sede da empresa,
localizada na Pedro Miranda

evento. Denominado “Espetá-
culo Hall”, o empreendimento 
está localizado na Avenida Pe-
dro Miranda, 1138, anexo a se-
de da Tupperware, e conta com 
amplo estacionamento. “Já pa-
ra 2015  tentaremos alcançar o 
Tetra Campeonato Mundial de 
Vendas e continuar colaboran-
do para o desenvolvimento do 
Pará”, anuncia a empreendedo-
ra de sucesso.
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Crianças que usam chupeta ou chupam o 
dedo por tempo prolongado tem mais chance 
de desenvolver dentes desalinhados do que os 
pequenos que não tem esse hábito. Além do 
sorriso, a fala, a deglutição e até mesmo o for-
mato do rosto, podem ser afetados, de acordo, é 
claro, com a freqüência de uso. O odontopedia-
tra Paulo Roberto de Campos Doin explica que 
os hábitos orais, como chupeta, mamadeira, ou 
chupar o dedo, não podem se tornar um vício, 
devendo ser removidos de forma gradual, sem 
prejuízos ao desenvolvimento infantil. 

Uso prolongado de chupetas
pode desalinhar os dentes

Segundo a Faculdade de Odontologia da USP, 
cerca de 25% a 50% da população possui Candida 
(fungos) na boca sem apresentar sintomas. Po-
rém, quando analisadas apenas as pessoas que 
usam dentadura, esse número sobe para 64%. 
Isso porque o material do qual é feito a base das 
dentaduras é bastante atrativo para a Candida. 
Para piorar, quando a higienização da boca e da 
prótese é deficiente, a região fica ainda mais vul-
nerável ao ataque desses microorganismos que 
podem causar infecções. A boa notícia é que esse 

problema pode estar com os dias contados. Pes-
quisas feitas pela FOUSP mostram que os probió-
ticos (bactérias do bem), quando administrados 
em quantidades adequadas, podem diminuir a 
presença de fungos e de infecções na cavidade 
bucal. As bactérias probióticas têm a capacidade 
de modificar o equilíbrio microbiológico e redu-
zir o crescimento de fungos, como as espécies 
de Candida, diz Atlas Nakamae, professor do 
Departamento de Prótese da FOUSP e orientador 
da pesquisa.

Probióticos diminuem doenças bucais
em pessoas com dentadura

Agulhas podem tornar sua sessão no den-
tista mais agradável. Difícil de acreditar? A 
explicação está na acupuntura, técnica que 
auxilia em tratamentos médicos baseada no 
equilíbrio energético do organismo humano, 
por meio da aplicação de agulhas. A técnica 
é comprovada por meio de estudos clínicos e 
científicos e está cada vez mais popular entre 
profissionais e pacientes. No Oriente, mais es-
pecificamente na China, a acupuntura é uma 
técnica medicinal milenar, praticada há mais 
de 5 mil anos. No Brasil, foi introduzida na dé-
cada de 1950. É utilizada como terapia comple-
mentar em diversas áreas da saúde, inclusive 
reconhecida como especialidade médica em 
1995. De acordo com a professora da discipli-
na de acupuntura, oferecida na graduação da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da USP Maria Cristina Borsatto, a acupuntura 
é mais um recurso para o cirurgião-dentista 
na hora de oferecer boas condições nos pro-

Acupuntura pode substituir 
anestesia local no dentista

O mesmo elemento que é sinônimo de pro-
teção para as abelhas pode virar aliado dos hu-
manos contra a cárie. Assim como o própolis 
impede a entrada de umidade, vento e luz na 
colmeia, ele pode combater alguns causadores 
da doença dental. A resina coletada pelo inseto 
já é bastante usada por suas propriedades an-
timicrobianas e anti-inflamatórias para tratar 
infecções de garganta. Contudo, os benefícios 
para a saúde bucal ainda não eram conhecidos 
até uma recente pesquisa brasileira. O estudo 
investigou 78 amostras de própolis orgânica, 
aquela que tem origem em vegetações preser-
vadas, e encontrou propriedades antioxidantes 
e antimicrobianas. Os pesquisadores quiseram 
identificar quais os compostos químicos que 
estavam presentes nessa resina e a sua funcio-
nalidade para a saúde humana. No entanto, foi 

Abelhas contra a cárie?

1º Passeio Ciclístico Uniodonto-Belém

Estudos provaram que uma pessoa que fre-
quenta o consultório odontológico ao menos 
uma vez a cada dois anos é 24% menos pro-
pensa a ter um ataque cardíaco. Isso porque 
as bactérias bucais podem ser transportadas, 
via corrente sanguínea, para outros lugares 
do nosso organismo, ou seja, pessoas que 

possuem doenças cardíacas e não tratam in-
fecções bucais tem mais risco de desenvolver 
uma infecção grave no coração, correndo o 
risco de sofrer um infarto. Por isso, cuidar dos 
dentes e da gengiva não é apenas uma questão 
estética, mas interfere diretamente na saúde 
do organismo. Fica a dica!

Ir ao dentista evita ataque cardíaco

identificado que esse própolis age contra micro-
organismos causadores da placa dental, que po-
de controlar principalmente a cárie.

cedimentos odontológicos. Os pacientes, além 
de ficarem mais calmos, aceitam melhor os 
tratamentos e não precisam tomar remédios. 
Embora essa técnica traga bem-estar às pesso-
as, a acupuntura não substitui o tratamento 
médico, apenas o complementa.

O 1º Passeio Ciclístico Unio-
donto-Belém acontece no pró-
ximo dia 25 de outubro, saindo 
às 7hs em frente do Shoping 
Boulevard. O evento vai reunir 
amantes da prática esportiva 
em um roteiro pelas princi-
pais ruas da capital paraense. 
As inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas no site da 
Uniodonto Belé: www.uniodon-
tobelem.com.br.

Festas ganham cada vez mais novidades
DETALHES
Alessandra
Lourenço lança
decoração com
estilo vintage

A lessandra Lourenço vem 
organizando a expo-
sição anual Vitrine de 

Eventos e tomou gosto pe-
los espaços que ela mesma 
decorou e agora também 
oferece para o público sua 
própria decoração com 
itens charmosos e um ar 
de sofisticação mas com 
um diferencial, a decoração 
que ela oferece é exclusiva-
mente com toques vintage. 
Apesar desse estilo estar 
em evidência ela garante 
que já “garimpa” itens para 
composição do cenário há 
alguns anos.

O resultado obtido com 
esse tipo de decoração foi 
super elogiado pelos con-
vidados de seu coquetel co-
memorando quinze anos de 
profissão como cake desig-
ner, assim como pelos que 
visitaram o espaço monta-
do para fotos na exposição 
Vitrine de Eventos 2014, 
com muitos acessórios pa-
ra as diversas fotos diver-
tidas como por exemplo te-
lefones, malas, plaquinhas, 
sombrinhas, molduras, etc. 
“Eu amo ter a oportunidade 
de poder fazer minhas pes-
quisas com quem trabalha 
e se destaca nessa mesma 
área. São pessoas que além 
de referência são formado-
ras de opinião nesse mer-
cado, daí fico feliz de per-
ceber que temos um gosto 
super parecido e dessa 
forma obter o elogio e reco-
nhecimento dessas mesmas 
pessoas de dentro e de fora 
do Brasil que admiro tanto. 
É incrivelmente recompen-
sador!”, comemora.

Agora, além de bolos 
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artísticos, doces finos e 
personalizados temáticos 
Alessandra inclui no mix 
de serviços a decoração e 
o vídeo com toda produção 
no mesmo estilo vintage, 
produzido a partir de um 
book temático realizado no 
Chevallier Eventos ou em 
outro local apropriado e da 
preferência dos clientes. “A 
realidade é que nem toda 
noiva tem o perfil de fazer 
uma mega festa envolven-
do muita gente e com muita 
badalação. Para essas noi-
vinhas que optam por uma 
festa mais intimista, cha-
mada de mini wedding, com 
menos de 100 convidados é 
possível pensar com muito 
carinho em mais detalhes”, 
esclarece a profissional.

O mini wedding pode 
ser realizado num salão de 
festas do condomínio, nu-
ma casa de praia, num res-
taurante, etc. Alessandra 
informa que estilo vintage 

se encaixa perfeitamente 
nessa ocasião, por isso a 
aceitação é tão grande na 
atualidade. O atendimento 
com antecedência e com o 

devido planejamento ga-
rante o sucesso da festa. Pa-
ra algumas outras ocasiões 
e temas é possível adaptar 
o estilo também.

SERVIÇO

(91) 8124-8284/ 3225-5680 / 9986-8919
tuttiquanti@bol.com.br

facebook.com/alessandralourenco.bolosartisticos

Peças antigas ganham destaque na decoração 

Profissional disponibiliza, com exclusividade,
decoração com toques vintage
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A Picanha & Cia comemora o su-
cesso da 5ª do Cordeiro. São os melhores 
cortes da carne com a qualidade que só a 
churrascaria oferece. 

O Grupo Líder chega aos 50 anos 
consolidando a qualidade da rede de su-
permercados e das dez empresas do gru-
po. A família Rodrigues marca a data com a 
publicação da 9ª edição da Revista do Líder, 
que conta a história do patriarca Jerônimo 
e de como, ele e os filhos, conquistaram o 
mercado paraense e o reconhecimento na-
cional como um grupo sólido e promissor.

A publicação é mais um produto da 
editora Versátil Comunicação. A revista do 
Líder será distribuída aos assinantes de O 
Liberal e aos clientes nas lojas da rede de 
supermercados. 
 
A programação da ORM Cabo 
continua crescendo e disponibiliza mais 
18 novos canais em sua grade de progra-
mação. Com isso, se torna a operadora de 
TV por assinatura com o maior numero de 
canais em Belém, totalizando 235 canais 
digitais, sendo 63 em HD. É muito mais di-
versidade e praticidade na hora de escolher 
o seu programa favorito.

Foi um grande sucesso a parceria 
de Marina Colares e Paulo Marcelo Rios com 
a presença de 150 atletas com aquecimento 
da equipe do Soul Cross Fit para a tão espe-
rada Corrida do Círio, finalizando com um 
café da manhã no hotel Crowne Plaza.

Inaugurou em Belém a So-
brancelhas Design, a primeira rede de lo-
jas dedicada exclusivamente ao design de 
sobrancelhas no Brasil, com instalações 
inteligentes, produtos diferenciados, com 
técnicas de depilação egípcia que geram re-
sultados impressionantes.

A Horta do Peteleco já foi inaugurada 
e as atividades dos alunos no local terão um 
calendário semanal, quando cada turma 
fará sua plantação de hortaliças. O traba-
lho será desenvolvido com a parceria entre 
a biblioteca da escola e a sala de aula.

Mário Nóbrega, representando a 
Deltamaq, participou nos Estados Unidos 
do Fly In, evento da John Deere com visita 
as suas instalações nas cidades de Dubu-
que e Davenport, e a sua matriz, em Moline. 
A visita se estendeu a Chicago. 

Em outubro, as unidades Umarizal e 
Ananindeua da Damásio Educacional terão 
turmas de Pós-Graduação em Direito de Fa-
mília e Sucessão, com a ilustre participação 
do jurista Zeno Veloso.
 
O Grupo Paraense de Decoração 
(GPD) levou 25 especificadores daqui para 
uma visita técnica às fábricas da S.C.A. e da 
Saccaro. Os profissionais tiveram oportuni-
dade de conhecer as duas unidades indus-
triais em Caxias do Sul e Bento Gonçalves 
e também curtir a gastronomia das Serras 
Gaúchas.

A Saison Puxuri, a mais nova cer-
veja da Amazon Beer, já está fazendo suces-
so. A bebida foi criada a partir da semente 
de puxuri, produto típico da nossa região e 
conhecido como “cheiro de anjo”. 

A médica Danielle Telles está em 
São Paulo. Ela foi participar do XVIII Con-
gresso Brasileiro de Nutrologia, no hotel 
Maksoud Plaza.

A Adoração Eucarística da Juventu-
de, dirigida pelo padre Geffison Silva, que 
lota a Basílica Santuário de Nazaré todas as 
quartas-feiras, vai realizar uma edição es-
pecial de Círio 2014 no dia 10 de outubro, 
no Ginásio da Escola Superior de Educação 
Física, com apoio do jornal O Liberal.

O evento terá também uma ação 
solidariedade, pois o passe de acesso ao 
ginásio (já disponíveis no balcão de atendi-
mento da Basílica) constará de um quilo de 
alimento imperecível. O montante arreca-
dado será utilizado na acolhida aos romei-
ros do Círio 2014 e nas creches mantidas 
pela igreja.

Belém receberá a quarta edição 
da Exposibram Amazônia, evento que 
reunirá a Exposição Internacional de Mi-
neração da Amazônia e o 4º Congresso de 
Mineração da Amazônia. Realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), 
o será de 17 a 20 de novembro, no Hangar. 
Informações no site  www.exposibrama-
mazonia.org.br.

Como patrocinadora oficial da 
maior festa do povo paraense, a Oi vai con-
feccionar um cartão telefônico comemorati-
vo em homenagem ao Círio de Nazaré 2014. 
Todos os anos a operadora elabora cartões 
em versão maior que o utilizado comercial-
mente e neles reproduz uma adaptação da 
imagem do cartaz oficial do Círio.

PROFISSIONAL DE DESTAQUE

 A nutricionista Josiana Moreira 
comemora o sucesso profissional 
com o projeto “O melhor de 
mim”, que traz informações para 
alcançar uma vida saudável, 
através de exercícios físicos e uma 
alimentação adequada. Além 
disso, ela é responsável pelas 
orientações nutricionais da Results 
Corefit, evento esportivo realizado 
mensalmente em Belém.

Encontros Gastronômicos da Canti-
na do Chef é o nome do evento que reúne 
sabor e solidariedade hoje no restauran-
te. Será um jantar harmonizado em cinco 
etapas e terá como chef convidado Ovídio 
Amazonas. Parte da renda será revertida 
para a Pastoral da Juventude da Paróquia 
de Santo Antônio de Lisboa.

Dentro da programação do Círio 2014, 
a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Nazaré esteve na sede da Vale em Belém 
na última quarta, 24. A relação Vale e Círio 
já ocorre há mais de 10 anos, por conta do 
patrocínio da mineradora à maior manifes-
tação cultural e religiosa do Brasil.

Além do Círio, a Vale patrocina o Cí-
rio Musical, o Auto do Círio e este ano, pela 
primeira vez, a Vale patrocina o Arrastão 
do Círio, realizado pelo grupo folclórico 
Arraial do Pavulagem. O cortejo percorre o 
centro histórico de Belém, logo após a ro-
maria fluvial

José Oliveira comandou o lançamento da SuperNorte 2014 na última segunda-feira, 22, durante coquetel 
no Sesc Boulevard. Na foto ele está com Fábio Lúcio Costa (ACP); o presidente da Aspas, José Olivei-
ra; Sebastião Campos (Fecomércio) e Jorge Portugal. Foto: Marco Nascimento.

O médico gastroenterologista Marcelo Maga-
lhães agora faz parte da consultoria médica do 
Laboratório Sabin Belém. Com doze anos de ex-
periência em cirurgia do aparelho digestivo e Co-
loproctologia, o médico passa a integrar a equipe 
que já conta com profissionais da saúde de outras 
especialidades.

No período de 1° a 10 de outubro 
todas as Hapclínicas de Belém e Região 
Metropolitana estarão realizando uma pro-
gramação em comemoração a semana da 
criança. As Hapclínicas do Marco, Lomas, 
Batista Campos, Medicina Preventiva e Ma-
rituba vão desenvolver atividades lúdicas 
voltadas ao público infantil.

Raphael Haber, diretor científico 
do Centro de Reprodução Nascer, tem se 
dedicado à ampliação e desenvolvimento 
dos centros de Belém e Manaus, onde está 
implantando processos de qualidade total 
em parceria com consultoria de São Paulo.

O advogado Pietro Gasparetto 
representou o Sindicombustiveis-PA no 7º 
Seminário de Direito Econômico, promovi-
do pelo IBRAC (Instituto Brasileiro de Estu-
dos de Concorrência, consumo e Comércio 
Internacional). O evento ocorreu em Minas 
Gerais dias 25 e 26 de setembro, e reuniu 
profissionais de todo o Brasil.

A Subway, a maior rede de sanduí-
ches em formato ‘subimarino’ do mundo, 
passará a fazer parte do mix do IT Center. 
A nova unidade abrirá suas portas no pró-
ximo mês.

O empresário Bruno Ferreira da Varra Ser-
viços, recebeu o Prêmio Mérito em Serviços da 
FEBRAC - Federação das Empresas de Serviços 
e Limpeza Ambiental, no último dia 12, em São 
Paulo.

Thaís Lopes, da Climep Odonto, está 
em São Paulo, onde participa de curso de 
aperfeiçoamento com o expert Sidney Kine, 
especialista lentes de contato dental, que 
permitem a correção de cor, posição e es-
paços que possam existir entre um dente 
e outro.

O 1º Ofício de Registro de Imóveis 
de Belém, comandado pelo oficial Cleomar 
Moura, comemora o sucesso da Semana 
da Saúde, que encerrou no sábado, dia 6, 
com uma caminhada no Utinga. Esse ano 
a programação teve como tema “Equilíbrio 
entre corpo, mente e espírito” e contou com 
palestras e ações, no auditório do cartório.

A palestra “A Reinvenção do Profissio-
nal – Coaching” aplicado para o profissio-
nal do futuro, ministrada pelo coach Ale-
xandre Prates, será realizada pela empresa 
Consultoria de Negócios em parceria com 
o Sindicato dos Administradores do Estado 
do Pará, nos dias 29 e 30 de setembro e 02 
de outubro deste ano, em Castanhal, Belém 
e Santarém, respectivamente.

Ely Ribeiro, empresária do segmento de 
moda e artesanato regional, retorna a Belém 
nesta semana, após viagem pela Espanha, 
onde foi conhecer a cultura daquele país eu-
ropeu para trazer novas inspiração para suas 
próximas criações na Amazônia Zen. 

O mastologista Fábio Botelho aler-
ta as mulheres sobre os riscos de câncer 
de mama. A campanha do Centro de Trata-
mento Oncológico para este Outubro Rosa 
destaca a importância da prevenção, com a 
realização de mamografias anuais em mu-
lheres acima de 40 anos. 

Será realizado nos próximos dias 3 e 
4.10 o tradicional Feirão do Pato Vivo, na Ceasa, 
oriundas da criação de animais dos internos 
do regime semiaberto da Colônia Penal Agrí-
cola de Santa Izabel do Pará, dentro do projeto 
“Nascente - Polo Agroindustrial”. A ação faz 
parte de uma parceria entre Ceasa e Susipe. 

Os sócios Anatólio Thiers e Osvaldo 
Braga contemplam a dimensão do 1º Passeio 
Ciclístico Uniodonto Belém nas redes sociais 
e também entre os participantes da modali-
dade na capital. O passeio, que será realizado 
no dia 25 de outubro pela Uniodonto Belém e 
ORM, terá largada e chegada na Doca de Sou-
za Franco, em frente ao Boulevard Shopping.

O Capital Lounge prepara uma 
grande noite para a geração que curtiu a 
efervescência musical dos anos 80 e 90, em 
Belém. Será no dia 17 de outubro, na tercei-
ra edição do Capital Revival, que acontecerá 
na Assembléia Paraense.

A mamografia, nas duas mamas, e 
a consulta com o especialista, anualmente, 
são medidas preventivas obrigatórias para 
as mulheres a partir dos 40 anos. É nessa 
tecla que o Centro de Tratamento Oncoló-
gico vai bater em uma campanha nas redes 
sociais e anúncios aqui no caderno Mulher 
neste Outubro Rosa.

Os Advogados Paulo Victor Barros 
e Larissa Ribeiro comemoram  neste mês, 
um ano de funcionamento do escritório Ri-
beiro & Barros Advogados Associados.

Antônio Carlos Vilaça, prefeito de 
Barcarena, comemora o sucesso de mais 
uma edição do Festival do Abacaxi do mu-
nicípio, que terminou neste fim de semana.

Ana Botafogo estará em Belém no 
dia 25 de outubro para apresentar a pales-
tra “Vida de Bailarina”, às 9h, no Teatro da 
Estação Gasômetro, dentro da programa-
ção do Fida.

Maison Vert, a charmosa casa de 
eventos de Alberto Serruya, na avenida 
Nazaré, está com agenda cheia de eventos 
para até meados de 2015.

O chef Ricardo Riccio comandou 
um jantar com harmonização de espuman-
te e vinho, no Tutto. No menu, carpaccio de 
salmão defumado com caviar e risoto sel-
vagem com morango e anchova negra.

A tese do Procurador do Estado do 
Pará, Angelo Carrascosa, intitulada: “O 
papel dos Procuradores dos estados na 
política e a relação com a autonomia” foi 
aprovada com louvor e escolhida a melhor 
do Congresso Nacional de Procuradores do 
Estado, realizado pela ANAPE – Associação 
Nacional dos Procuradores dos Estados e 
do DF, em João Pessoa/PB, de 09 a 12 de se-
tembro. O trabalho recebeu o prêmio “Dio-
go de Figueiredo Moreira Netto”.

Hoje com 1.302 alunos matricula-
dos na pós-graduação lato sensu, a Unama 
iniciará na primeira semana de outubro 
mais quatro novas turmas de especializa-
ção em: Redes de Computadores, Direito do 
Trabalho, Direito Processual e Elaboração e 
Análise de Projetos Sociais. 

Fechada a parceria da Todeschini Umarizal dos em-
presários Fred Bitar e Ricardo Bitar na casa cor Pa-
rá com o ambiente Varanda Gourmet, das arquitetas 
Heloisa Titan e Tatiana Athayde.

No dia 07 de outubro, durante Abertu-
ra Oficial do Círio 2014, o Gerente de Rela-
ções Institucionais da Oi, Estelio Risuenho, 
entregará o exemplar ampliado do cartão 
telefônico ao Arcebispo de Belém, Dom 
Alberto Taveira Correa, ao Diretor Coorde-
nador do Círio 2014, Jorge Xerfan Neto e a 
autoridades paraenses durante o evento.  

Nutricionistas, acadêmicos, técni-
cos em nutrição e convidados participam 
nos dias 3 e 4 de outubro, no auditório da 
Faculdade Integrada Brasil Amazônia, do 
“I Encontro de Atualização em Nutrição”. 
Com o apoio da Fibra, o evento tem como 
objetivo contribuir para a formação da 
Associação de Nutrição do Estado do Pará 
(Anepa).

A ADVB-PA já deu início aos prepa-
rativos para os prêmios Top Socioambien-
tal e Top de Marketing. Os cases inscritos 
passam por uma avaliação de uma banca 
formada por alunos de pós-graduação da 
Unama e da Feapa. As inscrições dos traba-
lhos podem ser feitas até o dia 15 de outu-
bro pelas agências de comunicação. 
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Unimed Belém
Tudo Sob Controle!
Descubra quais os cuidados que um portador de diabetes 
deve ter com a alimentação

O diabetes é uma doença em que o corpo não produz ou 
não utiliza a insulina produzida adequadamente. A 
insulina, por sua vez, é um hormônio fundamental para a 
conversão da glicose (o açúcar) na energia necessária para 
o trabalho diário do organismo. Sua ausência provoca 
hiperglicemia (níveis de glicose elevados no sangue) e 
distúrbios do metabolismo de gorduras e proteínas. 
Geralmente, as duas alterações coexistem no diabetes e 
decorrem de fatores genéticos e ambientais de 
predisposição.

Para saber mais sobre essa doença, que acomete cerca de 
370 milhões de pessoas em todo o mundo, conversamos 
com a nutricionista funcional Marcela Sansone, de São 
Paulo, que tirou algumas dúvidas sobre o distúrbio:

É verdade que quem tem diabetes nunca pode 
comer doce?
Parcialmente. Quem tem diabetes do tipo 1 deve ingerir 
doces com moderação, sempre observando o índice 
glicêmico, para que não ocorra um aumento drástico de 
glicose no sangue. Já os portadores de diabetes tipo 2 
nunca devem consumir alimentos com açúcar.

As fibras ajudam no controle da glicemia?
Sim, as fibras presentes em alimentos como arroz e pão 
integrais, legumes, saladas e frutas, demoram mais para 
serem digeridas pelo organismo, liberando mais 
lentamente o carboidrato na corrente sanguínea. No 
entanto, não devem ser consumidas 
indiscriminadamente, pois também podem sobrecarregar 
os rins, que precisam trabalhar mais para digeri-las.

O portador de diabetes pode comer frutas sem 
moderação? De que maneira o açúcar presente 
nas frutas, a frutose, reage no organismo de um 
diabético?
Não. A frutose presente nas frutas é um açúcar que causa 
alterações no metabolismo da glicemia. A fruta deve ser 
consumida com moderação, de preferência em sua forma 
natural, com casca, que contém mais fibras, e não em 
sucos. No entanto, o portador de diabetes deve sempre 
verificar o teor de açúcar da fruta que vai consumir, para 
não causar picos de glicemia.

Para frutas como muito açúcar, como melancia e banana, 
o indicado é sempre consumi-las após a ingestão de 
fibras, como refeições com arroz integral, por exemplo. 
Quando for consumir frutas após um período de jejum, o 
indicado são frutas com baixo teor de açúcar, como a 
maça e a pera.

É verdade que o portador de diabetes pode 
consumir livremente alimentos diet, light e 
integrais?
Não é verdade, já que todo excesso não é benéfico à 
saúde. Alimento diet é aquele que apresenta ausência de 
determinados nutrientes, como açúcar, sal ou lactose, 
portanto os produtos diet com isenção de açúcar são os 
recomendados aos diabéticos.

O light é produzido com redução de, no mínimo, 25% do 
valor calórico em comparação ao produto tradicional, mas 
pode conter açúcar, assim, nem todo alimento light é 
recomendado.

Integral é um alimento que passa por um menor processo 
de refinamento, ou seja, possui mais fibras, o que é ótimo 
para o portador de diabetes.
Assim como o açúcar, a gordura deve ser 
também controlada na alimentação de um 
diabético?
Sem dúvida, a gordura é um fator de risco para a piora do 
diabetes, já o diabético deve ter um cuidado maior com o 
controle de peso, porque quanto maior o peso, maior a 
taxa de glicemia ou a dificuldade no controle dela.  

FONTE: Revista Receita Minuto, Editora Alto Astral.

Se você tem Diabetes e gostaria de obter mais 
informações sobre a doença ou mesmo como preveni-la, 
agende uma consulta com a Equipe do Programa de 
Promoção à Saúde da Unimed Belém o “Programa Viver 
Bem” .

Além de esclarecer suas dúvidas você será acompanhado 
por uma equipe multidisciplinar, formada por Enfermeiros, 
Nutricionistas, Psicologo e Assistente Social sem custos 
adicionais para o seu plano!
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