
1BEM NA MEDIDA

MEDICINA PREVENTIVA



2

MEDICINA PREVENTIVA

3BEM NA MEDIDA

MEDICINA PREVENTIVA

Índice
03
04
06
08
10
12
15
17
18

PREFÁCIO

APRESENTAÇÃO

O QUE É OBESIDADE?

TIPOS DE OBESIDADE

EXERCÍCIOS FÍSICOS

MUDANDO A ALIMENTAÇÃO

BENEFÍCIOS DE EMAGRECER

MEDICINA PREVENTIVA

SERVIÇOS UNIMED

A Unimed Rio Preto preza pelo compromisso de ser uma das melhores 

e maiores singulares do Sistema Unimed de todo o país. Muito já foi 

realizado para essa consolidação, e novas ideias nascem todos os dias e 

ganham estruturas.

Com mais de 200 mil clientes bem atendidos, a Unimed Rio Preto 

conta com cobertura médico-hospitalar, exames complementares e, 

principalmente, a livre escolha dos médicos de ingressar ao quadro clínico, 

somando mais de 1.400 profissionais cooperados.

Na Unimed Rio Preto você pode muito mais.

Prefácio

Unimed São José do Rio Preto
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Por meio deste Guia da Medicina Preventiva – Bem na Medida - você vai 

conhecer um pouco mais desta doença que é considerada a segunda causa 

de morte passível de prevenção. O Brasil é o 77º país no mundo com maior 

número de pessoas obesas. Mesmo com tantas pessoas portadoras dessa 

doença, muitas delas desconhecem as características. 

Atualmente, a obesidade é reconhecida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como uma epidemia mundial que atinge milhões de crianças, 

adolescentes e adultos em países desenvolvidos e também, aqueles em 

desenvolvimento. A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF 2010) tem 

mostrado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

quase metade (49%) da população brasileira está com excesso de peso, 14,8% 

estão obesas e somente 2,7% apresentam déficit de peso. 

Você sabia que existem alguns tipos de Obesidade?

Fique tranquilo. A seguir você vai conhecer um pouco mais sobre essa doença, 

tratamentos, alimentação, exercícios físicos e muitos mais para que viva 

melhor, ou colabore com outras pessoas.

Apresentação
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O que é obesidade?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a obesidade é uma 

doença crônica que tem aumentado de forma preocupante no século XXI. 

Um dos importantes pontos listados na OMS é o desequilíbrio energético 

entre as calorias consumidas e as calorias gastas entre as pessoas com 

sobrepeso e obesidade. Verificou-se neste cenário aumento da ingestão de 

alimentos ricos em gordura, sal e açúcares, e pobres em vitaminas, minerais 

e outros micronutrientes, e uma diminuição da atividade física devido à 

natureza cada vez mais sedentária, de muitas formas de trabalho, mudando 

os modos de transporte e urbanização crescente.

A causa da obesidade é complexa e multifatorial, resultando da interação 

de genes, ambiente, estilos de vida e fatores emocionais. Não se classifica a 

obesidade como um transtorno psiquiátrico, embora problemas emocionais 

possam preceder e/ou suceder o desenvolvimento dessa condição. A 

depressão e a ansiedade podem estar associados à obesidade. A depressão 

pode ser mais frequente nos pacientes gravemente obesos. 

Doenças como hipertensão arterial, alteração de colesterol e triglicérides, 

síndrome de resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2 e a doença arterial 

coronariana, associam-se ao excesso de peso e à obesidade.
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Tipos de obesidade

O Índice de Massa Corporal (IMC) é no momento o método mais usado 

para estabelecer a classificação quanto à obesidade. O IMC é obtido através 

da fórmula peso (em quilogramas) dividido pela altura ao quadrado (em 

metros). O resultado deve ser comparado com a tabela de classificação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS).

O excesso de gordura pode estar mais concentrado na região abdominal, 

denominada como obesidade andróide, ou, mais concentrada na região dos 

quadris, o que define como obesidade ginecóide. A obesidade andróide está 

mais relacionada com as complicações cardiovasculares e metabólicas.

Classificação da obesidade conforme IMC

Risco de desenvolvimento de complicações cardiovasculares e metabólicas 
associadas à obesidade segundo a OMS.

Fórmula para calcular o índice de massa corporal

PESO (kg)
IMC=

ALTURA (m) ²

 IMC (kg/m2)                             

Baixo Peso ≤ 18,5 

Peso normal 18,5 a 24,9 

Pré-obesidade 25 a 29,9 

Obesidade grau I 30 a 34,9 

Obesidade grau II 35 a 39,9 

Obesidade grau III ≥ 40 

Medida da circunferência abdominal

 Aumentado Significativamente aumentado

Homens ≥ 94 cm ≥ 102 cm

Mulheres ≥ 80 cm  ≥ 88 cm
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Exercícios físicos

Ser fisicamente ativo é adotar um novo estilo de vida. 

A prática de excercício físico contribui para diminuir e controlar o peso, 

redução da pressão arterial, melhora da diabetes, diminuição do colesterol, 

auxilia na melhora da força muscular, da flexibilidade e fortalecimento dos 

ossos e das articulações, alivia o estresse e a ansiedade e combate a insônia.

Regras básicas para a realização de exercícios físicos:

• Atividades do cotidiano podem trazer grandes benefícios, como caminhar 

15 minutos para ir ao trabalho, e mais 15 minutos para voltar;

• O ideal é que se faça exercícios de 3 a 5 vezes por semana, com duração de 

30 minutos;

• Não exagere na intensidade dos exercícios físicos. A intensidade do exercício 

deverá ser obtida preferencialmente através do teste de esforço;

• Ande de bicicleta, caminhe, corra, dance, nade. Os exercícios aeróbicos 

ajudam a prevenir doenças cardíacas, alivia estresse e é o que mais contribui 

para o emagrecimento;

• Antes de iniciar um programa de exercícios físicos procure uma orientação 

médica. Este profissional poderá solicitar a você que faça alguns exames de 

laboratório, eletrocardiograma, teste de esforço, entre outros.
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Mudando a alimentação

A perda de peso envolve uma combinação de alimentação adequada, prática 

regular de exercícios físicos e adoção de comportamentos saudáveis. 

Prefira:

• Fracionar as refeições, coma de 5 a 6 vezes/dia, estabelecendo horários;

• Fazer as refeições em ambiente tranquilo, coma devagar e mastigue bem 

os alimentos;

• Evitar líquido com o almoço e o jantar;

• Beber muita água nos intervalos das refeições (pelo menos 10 copos/ dia 

de 200ml);

• Cozinhar com pouco óleo, substituindo as preparações fritas, por refogados, 

cozidos, assados ou grelhados.

• Dar preferência às carnes magras, removendo toda a gordura visível antes 

do preparo, inclusive a pele do frango;

• Temperar saladas e molhos, usando temperos naturais como: orégano, 

manjericão, hortelã, salsa, cebolinha etc. Utilize um pouco de azeite de oliva 

extravirgem na salada;

• Comer de 3 a 5 porções de frutas/dia;

• Comer hortaliças cruas 

e cozidas diariamente;

• Dar preferência ao pão 

integral e preparações 

com farinha integral.
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Evite:

• Açúcar branco, mascavo, mel, rapadura e melado;

• Doces, balas, chocolates, bolos, pães feito com farinha branca, sorvetes, 

biscoitos recheados, pudins, refrigerantes, etc;

• Embutidos e frios em geral (salsicha, mortadela, salame, presunto, linguiça 

etc);

• Banha de porco, carnes com gordura, bacon, maionese e preparações fritas;

• Leite integral e seus derivados (manteiga, creme de leite, leite condensado, 

nata e queijos amarelos);

• Pipoca de micro-ondas, picles, azeitona, produtos enlatados e temperos 

industrializados.

Benefícios de emagrecer

As modificações positivas no estilo de vida 

podem ter papel decisivo na prevenção 

de patologias. Hábitos de vida saudáveis, 

alimentação balanceada e atividade física 

regular promovem inúmeros benefícios à saúde, 

além, da perda e manutenção do peso adequado.

• Redução de ao menos 5% a 10% do peso corporal, caso apresentem 

sobrepeso ou obesidade, pode prevenir ou, pelo menos, retardar, a diabetes 

mellitus tipo 2; 

• A perda de peso se associa com menor 

prevalência de hipertensão arterial;

• Contribui para o controle e prevenção 

de colesterol e triglicérides;

• Diminui o impacto nas articulações;

• Eleva a autoestima;

• Melhora a disposição no dia a dia;

• Entre outros benefícios.
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Medicina Preventiva

O programa de Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto oferece aos seus 

beneficiários uma equipe multiprofissional para auxiliar na prevenção e 

controle de diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides, dor crônica em 

coluna, obesidade adulto e infantil.

Os beneficiários são acompanhados por profissionais de 

enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia e educação física 

além de participarem de palestras médicas e grupos especializados 

sem custo adicional na mensalidade.

Conheça nosso programa e participe de nossos grupos:

• Grupo Você Pode Parar de Fumar;

• Grupo Bem na Medida;

• Grupo Crescimento Sob Medida;

• Grupo de Diabetes;

• Grupo Viva Bem;

• Oficina da Coluna;

• Grupo de Atividade Física.

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Avenida Bady Bassitt, 4870

17 3202.1120
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Serviços Unimed
ACESSÓRIOS
ORTOPÉDICOS

SOS 
EMERGÊNCIA 
24H

BEABÁ BEBÊ

UNIMED
IGUATEMI

MEDICINA
PREVENTIVA

São mais de 350 itens à sua disposição*. Basta 
apresentar a receita do seu médico cooperado e 
solicitar o acessório na Farmácia Unimed 1. 
*Exclusivo ao cliente Unimed mediante adesão. Não pode ser comercializado.

*Exclusivo ao cliente Unimed mediante adesão. Não pode ser comercializado.

O SOS Unimed 24h é o serviço de atendimento 
médico pré-hospitalar móvel para os casos de 
acidentes e emergências, dentro do perímetro urbano 
de São José do Rio Preto e Mirassol*. 

Programa gratuito de aleitamento materno onde a 
mamãe e o papai aprendem a cuidar do seu bebê com 
muito carinho.

A loja Unimed Iguatemi foi feita especialmente para 
você. Com horário estendido, oferecemos mais conforto 
e tranquilidade para um atendimento exclusivo.

O Programa de Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto 
beneficia os clientes com equipe interdisciplinar no controle 
e prevenção de diabetes, hipertensão, obesidade, alteração 
no colesterol e triglicérides. Os clientes são acompanhados 
e orientados  por enfermeiras, nutricionista, psicóloga, 
fisioterapeuta, educadora física, assistente social  sem custo 
adicional na mensalidade.

Fone: (17) 3202.1220

Fone: (17) 3202.1220

Fone: (17) 3202.1130

Fone: (17) 3201.8956

Fone: (17) 3202.1120

PRONTO 
ATENDIMENTO
ADULTO E
INFANTIL 24h

FARMÁCIA
UNIMED

VACINAÇÃO

UNIMED LAR

IMUNOBIOLÓGICO
QUIMIOTERAPIA

O Pronto Atendimento Adulto 24h é um local 
exclusivo para atendimento em casos de urgência 
e emergência, com modernas instalações e 
equipamentos de ponta para vocêque tenha serviços 
de saúde com excelência de qualidade. O Pronto 
Atendimento Infantil 24h da Unimed Rio Preto 
atende crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos. 
Aos associados de Olímpia e região, há o Pronto 
Atendimento regional, facilitando os atendimentos de 
emergência da região. Mais conquistas e vantagens 
para você, assim é a Unimed Rio Preto.

Medicamentos, dermocosméticos, perfumes 
importados e produtos de higiene e beleza com 
preços especiais exclusivos para cliente Unimed. 
Entrega em domicílio em Rio Preto, Mirassol e 
também em Olímpia.

Garanta a proteção contra uma série de doenças 
mantendo a carteirinha de vacinação de sua família 
sempre atualizada.

Assistência médico-hospitalar ao cliente em seu 
próprio lar, após solicitação do médico cooperado, 
prestada por equipe multiprofissional.

A Central de Quimioterapia oferece tratamento 
oncológico aos clientes, com profissionais 
especializados que acompanham integralmente os 
pacientes durante as sessões, sempre realizadas com 
hora marcada.

Fone: (17) 3202.1110

Rio Preto
Fone: (17) 3202.1101
Olímpia
Fone: (17) 3249.1011

Fone: (17) 3202.1112

Fone: (17) 3202.1117 
 3202.1116

Fone: (17) 3202.1112 



Protocolo

Declaro ter recebido um exemplar do Manual Bem na 
Medida, ter sido orientado para lê-lo cuidadosamente e 
ter sido incentivado a cumprir todas as orientações nele 
contidas, para ter mais qualidade de vida.

Ciente / de acordo,

Assinatura

Data: ____/____/________

Nome: ______________________________________________

Registro:_____________________________________________
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