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Prefácio
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.

Unimed São José do Rio Preto
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O Brasil é o quarto país no mundo com maior número de pessoas com 

DIABETES. Aproximadamente, 13 milhões de brasileiros possuem esta 

doença e, uma grande parte dessas pessoas não sabem que são portadoras. 

É muito importante conhecermos o que é o DIABETES, quais os tipos 

existentes e como ele se manifesta, para que possamos diagnosticar a 

doença o mais rápido possível e iniciar o tratamento recomendado para 

cada caso, prevenindo, assim, suas complicações.

Apresentação O que é Diabetes?
O DIABETES é uma doença crônica (de longa duração) que se caracteriza 

pela dificuldade do nosso organismo em utilizar o açúcar, que ingerimos 

através de vários alimentos (doces, refrigerantes, massas, bolachas, 

entre outros), corretamente. Isto ocorre porque o pâncreas não produz 

INSULINA em quantidade suficiente, ou porque o nosso organismo não 

utiliza esse HORMÔNIO de forma adequada. O DIABETES não tem cura, 

mas pode ser controlado.
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Os principais tipos de 
diabetes são? Diabetes tipo

Causa

Ocasionada pela ausência ou insuficiência de produção de INSULINA no 

organismo. Geralmente, a pessoa precisa de aplicações diárias de INSULINA 

para repor a falta de produção do pâncreas.

O próprio corpo destrói, por engano, as células do pâncreas produtoras 

de insulina, porque o organismo acha que são elementos estranhos. Isso 

é chamado de resposta autoimune. Não se sabe exatamente por que isso 

acontece, mas alguns fatores como a genética, os autoanticorpos, os vírus, 

os radicais livres do oxigênio podem estar ligados ao DIABETES Tipo 1.
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Sintomas

Pessoas com níveis não controlados de glicose 

no sangue podem apresentar:

• Muita sede;

• Vontade de urinar diversas vezes;

• Perda de peso (mesmo sentindo mais 

fome e comendo mais do que o habitual);

• Fome exagerada;

• Visão embaçada;

• Infecções repetidas na pele ou mucosas;

• Machucados que demoram a cicatrizar;

• Dores nas pernas por causa de má circulação.

Tratamento

Para o DIABETES do Tipo 1, na maioria dos casos, é necessária a aplicação 

de INSULINA, uma vez que o organismo não produz mais este hormônio. 

Dieta específica e exercícios físicos são complementos do tratamento. 

A quantidade de insulina aplicada dependerá do NÍVEL GLICÊMICO 

(nível de açúcar no sangue). Alguns tipos de alimentos são os principais 

responsáveis pelo aumento da GLICEMIA. Ao contrário, a prática de 

exercícios físicos regulares e com orientação abaixam o nível de açúcar 

no sangue, diminuindo, assim, a necessidade de INSULINA.

Diabetes tipo

Causa

Neste caso, há produção de INSULINA pelo pâncreas, mas as células 

musculares e adiposas não conseguem utilizá-la para o adequado 

metabolismo da glicose (açúcares). Por essa razão, diz-se que existe 

“resistência insulínica”.

O DIABETES Tipo 2 está ligado a um fator hereditário maior que o Tipo 

1. Além disso, há uma grande relação com obesidade e sedentarismo. 

Estima-se que 60% a 90% dos portadores da doença sejam obesos. A 

incidência é maior após os 40 anos.
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Sintomas

Nesse tipo de DIABETES, os sinais e sintomas não são facilmente 

identificados ou podem nem aparecer. Por esse motivo, a pessoa 

pode demorar a descobrir a doença. Daí, a importância de fazer 

exames específicos após os 40 anos de idade.

No DIABETES Tipo 2 também podem ocorrer:

• Infecções frequentes;

• Alteração visual (visão embaçada);

• Dificuldade de cicatrização de feridas;

• Formigamento nos pés;

• Furunculose.

Tratamento

O DIABETES Tipo 2 pode 

ser controlado com 

medicamentos orais, dietas 

e exercícios físicos. Nas 

fases mais avançadas, pode 

haver necessidade de uso de 

INSULINA.

Diabetes gestacional

O DIABETES pode ocorrer de duas formas durante a gravidez:

1- A mulher já era portadora da doença e engravida.

2- O diabetes se desenvolve com a decorrência da gravidez, podendo 

desaparecer com ela ou persistir com o término da gestação.
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Causa

A causa exata do DIABETES gestacional é desconhecida. Contudo, os 

especialistas acreditam que o DIABETES gestacional pode ser uma etapa 

do DIABETES Tipo 2, pelas semelhanças clínicas existentes entre ambos.

A importância 
da atividade 
física
• É um componente importante no 

cuidado com o diabetes;

• É uma boa forma de perder ou manter o peso. Isto 

ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue;

• Fazendo exercício físico regularmente e com orientação médica, é possível 

que o organismo precise de menos insulina e medicação;

• Diminui o risco de sofrer de doenças do coração e pressão alta;

• Reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar.

Dicas

• Consulte o seu médico antes de começar um programa de exercícios;

• Escolha atividades que lhe sejam agradáveis de fazer;

• Se usar INSULINA, tente fazer exercícios sempre na mesma hora;

• Faça um TESTE DE GLICEMIA antes e após fazer o exercício físico;

• Se o nível de açúcar INDICADO PELO TESTE estiver maior do que 250 

mg/dl, não faça atividade física até que tenha orientação médica;

• Se estiver abaixo de 70 mg/dl, faça uma refeição leve;

• Leve sempre um alimento que possa aumentar o açúcar quando o seu 

nível no sangue estiver baixo (fruta, barra de cereais, balas moles);

• Use tênis confortável e meias esportivas para fazer atividade física;

• Hidrate-se antes e durante a atividade física. BEBA ÁGUA!
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Prefira

Alimentação saudável

• Fracione as refeições, coma de 05 a 06 vezes ao dia, estabelecendo 

horários para as refeições;

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

os alimentos;

• Evite líquido com o almoço e o jantar;

• Beba muita água nos intervalos das refeições (pelo menos 10 copos por dia);

• Cozinhe com pouco óleo, substituindo as preparações fritas, por 

refogados, cozidos, assados ou grelhados.

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

do preparo, inclusive a pele do frango;

• Ao temperar saladas e molhos, use temperos naturais como: orégano, 

manjericão, hortelã, salsa, cebolinha, ou outro de sua preferência;

• Utilize um pouco de azeite de oliva extravirgem na salada;

• Coma de 03 a 05 porções de frutas por dia;

• Coma hortaliças cruas e cozidas diariamente;

• Dê preferência por pão integral e preparações com farinha integral.
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• Açúcar branco, mascavo, mel, rapadura e 

melado;

• Doces, balas, chocolates, bolos, pães feito com 

farinha branca, sorvetes, biscoitos recheados, pudins, 

refrigerantes e outros alimentos semelhantes;

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

linguiça, entre outros);

• 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

Procure evitar • Converse com seu médico sobre o que se pode consumir de bebida 

alcoólica, a dose e a frequência, se você tiver DIABETES.

Diabetes e o álcool
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• Fumar é um RISCO a mais para quem tem DIABETES, principalmente para 

as doenças do coração;

• O cigarro provoca espasmos nos vasos sanguíneos, o que estreita a 

passagem de sangue;

• Aumenta muito o risco de complicações cardiovasculares, renais e 

oculares (derrame, infarto, cegueira, insuficiência renal e trombose em 

membros inferiores e superiores);

• O RISCO aumenta muito quando o cigarro está associado à PRESSÃO 

ALTA e OBESIDADE.
• O ideal é parar de fumar de vez;

• Marcar uma data que você possa cumprir para largar o cigarro;

• Avisar amigos, colegas de trabalho e familiares e pedir apoio;

• Retire os cigarros de casa, do carro, do local de trabalho e evite fumar 

nesses locais;

• Existem recursos para ajudá-lo. Procure o Departamento de Medicina 

Preventiva da UNIMED;

• Pense no que deu errado nas outras tentativas de parar de fumar e tente não 

fazer igual;

• Prever as dificuldades, em especial a síndrome de abstinência;

• A bebida alcoólica está fortemente associada com recaídas;

• Não desanime! Você precisa estar convencido, saber que é difícil, ter força de 

vontade e procurar apoio para esta sua decisão em favor da sua qualidade de vida.

Diabetes e o Tabagismo

Dicas para parar de fumar
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• Ocorre como consequência da descompensação do DIABETES;

• A GLICEMIA elevada (acima de 250) provoca aumento da diurese, cansaço, 

fraqueza, fome e náuseas;

• Se a situação persistir, pode ocorrer perda de apetite e sensação de mal-estar;

• O hálito apresenta odor de maçã ou cidra;

• Em seguida, surgem vômitos e dores abdominais, a respiração torna-se rápida 

e ofegante;

• Nos casos graves podem ocorrer desidratação, distúrbios sanguíneos 

importantes e levar ao coma;

• Se você apresentar estes sintomas, procure o médico imediatamente;

• Cetoacidose diabética é uma complicação séria que põe em risco a saúde 

e a vida;

• Na presença de qualquer sintoma, medir a glicemia.

Cetoacidose Diabética
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• No início do DIABETES Tipo 1 e antes que a pessoa saiba que tem a doença; 

• Quando a pessoa interrompe o tratamento ou em fase de acertar a dose 

da INSULINA;

• Em situações que descontrolem o DIABETES como diarréias, infarto do 

coração, cirurgias e infecções;

• Pela administração de medicamentos que aumentam o nível de açúcar 

no sangue (corticóides);

• Alimentos com grande quantidade de carboidratos (ricos em açúcar), tais 

como: massas, doces, refrigerantes, arroz, batata, entre outros.

Quando ocorre a cetoacidose diabética
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• A HIPOGLICEMIA ocorre quando o 

nível de açúcar no sangue está baixo;

• Ocorre quando não se utiliza 

corretamente os medicamentos 

indicados pelo médico, quando a 

alimentação não está sendo feita 

de forma adequada ou quando se 

faz atividade física além da conta;

• Tremores, sono excessivo e 

agitado, cansaço fácil, sensação de 

fome, suor, tontura e irritação são 

sinais de alerta da HIPOGLICEMIA;

• Se estiver com sinais de alerta da 

HIPOGLICEMIA, faça um teste o 

Diabetes e a Hipoglicemia
mais rápido possível;

• Se o nível de açúcar estiver baixo, 

corrija com alimentos (suco de 

frutas, refrigerantes, balas de leite 

ou um copo de água com uma 

colher de sopa de açúcar);

• Faça novo teste após 15 minutos 

e, se persistir baixo, se alimente 

novamente com um dos alimentos 

sugeridos acima;

• Peça orientação ao seu médico 

e para os profissionais do 

Departamento de Medicina 

Preventiva da UNIMED 

para identificar a causa da 

HIPOGLICEMIA;

• Informe seus parentes e 

amigos que você tem DIABETES, 

quais são os sinais de alerta da 

HIPOGLICEMIA e o que eles 

devem fazer caso você apresente 

estes sintomas;

SE ESTIVER COM SINAIS DE 

ALERTA DA HIPOGLICEMIA, 

NÃO DIRIJA!
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• O DIABETES é uma das principais 

causas de cegueira;

• Um dos problemas mais sérios 

causados pelo DIABETES é a 

retinopatia diabética;

• Vasos sanguíneos bem frágeis 

nascem no fundo do olho e podem 

sangrar com facilidade;

• Esse sangramento pode 

deixar a visão embaçada e lesar 

permanentemente a retina;

• Ainda pode ocorrer a catarata 

(turvamento permanente do 

cristalino);

• Inchaço dos nervos visuais (nervo 

óptico), que pode causar dano 

Diabetes e a Visão

permanente à visão (edema de 

macula);

• Pode causar, também, 

alterações dos nervos que 

controlam os movimentos do 

olho, levando a diplopia (visão 

dupla);

• Realizar exames anuais dos 

olhos com seu oftalmologista 

é o melhor jeito de prevenir as 

doenças dos olhos causadas 

pelo DIABETES;

• Manter a glicemia normal 

reduz acentuadamente o risco 

de problemas visuais.
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• O PÉ DIABÉTICO é uma complicação crônica do DIABETES que determina 

o aparecimento de infecções, com destruição dos tecidos da pele devido à 

perda de sensibilidade e da irrigação sanguínea nos pés, causando úlceras 

e feridas sem que você perceba;

• Devido à perda da sensibilidade, você não sente queimaduras, cortes e 

machucados, facilitando o aparecimento de infecções;

• O cuidado diário de seus pés previne o PÉ DIABÉTICO e suas complicações;

• As complicações podem levar a infecção grave, amputação de dedos, pés, 

membros e até óbito.

• Examine bem os seus pés todos os dias e, com o auxílio de um espelho, veja se não tem 
nenhuma lesão, machucados, manchas na sola dos pés;

• Lave seus pés diariamente com água morna e sabonete;

• Seque bem os seus pés com uma toalha limpa e macia, principalmente secando bem 

Pé Diabético

Dicas

entre os dedos;

• Passe loção ou creme na parte superior e 
inferior dos pés para suavizá-los, mas não 
entre os dedos;

• Corte as unhas em linha reta, para evitar 
danificar a cutícula;

• Se você não consegue cortar as unhas dos 
pés, peça para alguém que tenha prática cortar 
para você com muito cuidado para não machucar;

• Use sapatos macios e confortáveis;

• Use meias de algodão e sem costuras, para que elas 
absorvam bem o suor e não machuquem seus pés;

• Para aquecer os seus pés, use cobertores. Não use bolsas de água quente;

• Durante a noite e para dormir, poderá usar meias de lã sem elástico;

• No frio, não permaneça muito tempo em pé e com seus pés expostos ao tempo;

• No verão, use meias de algodão para evitar o suor nos pés;

• Não use talco;

• Se tiver infecção, bolha, ferimento nos pés, pés frios, coceiras, rachaduras entre os dedos, 
procure a Medicina Preventiva da UNIMED;

• Se sentir dor ou cãibras nas pernas ou pés, tiver unhas encravadas, calos e joanetes, 
consulte o seu médico;

• Preste muita atenção nas pequenas alterações que podem aparecer nos seus pés: o que 
não dói também pode ser grave;

• Não se automedique;

• Não ande descalço, nem mesmo na praia, piscina ou dentro de casa.
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É muito importante manter a nossa 

boca saudável e bonita, cuidando 

dos nossos dentes e gengivas.

Para que isso ocorra, devemos 

tomar algumas medidas, tais como:

• Usar corretamente a escova de 

dentes e o fio dental para limpeza;

• Fazer acompanhamento regular 

com o seu dentista e não só quando 

algum dente dói;

• Comer frutas, verduras e legumes 

diariamente. • Visite antes o seu médico e tire todas as suas dúvidas;

• Leve com você na bagagem de mão o Cartão de Identificação do DIABETES, 

sua INSULINA, medicamentos, seringas e agulhas, glicosímetro, alimentos 

que contenham açúcar e água.

Saúde Bucal

Diabetes e Viagens
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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 educadora física, 

além de participar de palestras médicas e grupos especializados 

sem custo adicional na mensalidade.

Conheça nosso programa e participe de nossos grupos:

• Grupo Você Pode Para 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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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 aprende 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 que tenha serviços 
de saúde com excelência de qualidade. O Pronto 
Atendimento Infantil 24h da Unimed Rio Preto 
atende crianças e adolescentes, entre 0 a 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 
prórpio 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 

Serviços Unimed



Protocolo

Declaro ter recebido um exemplar do Manual Controlando 
a Diabetes, 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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