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Prefácio

MEDICINA PREVENTIVA

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.
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As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil e 

no mundo. O Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular Encefálico 

(derrame), a Insuficiência Cardíaca, entre outras, pertencem ao grupo dessas 

doenças, onde a hipertensão e o diabetes são os principais fatores de risco. A 

hipertensão arterial pode atingir qualquer pessoa. Na maioria dos casos, não 

se sabe a causa da pressão alta, sendo denominada hipertensão essencial 

ou primária, correspondendo a 95% dos casos.

A pressão alta de causa conhecida é denominada de hipertensão secundária 

e está relacionada a problemas renais, tumores, entre outros. Sabe-se 

que há uma relação muito forte com o histórico familiar de cada pessoa 

e com fatores relacionados ao excesso de peso, abuso de álcool, fumo e 

sedentarismo. 

As mulheres, após a menopausa, e os idosos, têm maior chance de 

desenvolver a doença.

Apresentação
O que é HIPERTENSÃO?

Também chamada de Pressão Alta, é uma doença crônica que se 

caracteriza pela elevação da pressão arterial (PA). Valores iguais ou acima 

de 140/90mmhg podem indicar uma pressão alta. Neste caso, você deve 

procurar um médico para melhor avaliação e confirmação do diagnóstico. 

A HIPERTENSÃO ARTERIAL é uma das doenças mais comuns no Brasil 

e no mundo, tendo como causas a hereditariedade, a obesidade, o 

sedentarismo, o alcoolismo, o estresse, o fumo, o excesso de sal na comida, 

entre outras. Sua ocorrência aumenta com a idade, mas também pode 

surgir na juventude e na infância. A Pressão Alta quando não diagnosticada 

e tratada corretamente, pode causar problemas no coração, nos rins e na 

visão.  A HIPERTENSÃO ARTERIAL pode ser prevenida assumindo o hábito 

de praticar atividade física, de melhorar a qualidade da nossa alimentação, 

do uso de menos sal na comida e da diminuição do estresse através da 

busca de uma vida mais simples e mais feliz.
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Sintomas

A HIPERTENSÃO ARTERIAL é uma doença silenciosa, não apresentando 

sintomas na maioria dos casos. O diagnóstico deve ser feito o mais 

precocemente possível por intermédio da medição regular da pressão. 

Para que você fique alerta na prevenção dessa doença, citamos alguns 

sintomas que podem sinalizar uma crise hipertensiva:

• Cefaleia;

• Mal-estar;

• Tonturas;

• Borramento visual;

• Dor torácica;

• Palpitações;

• Dispneia (falta de ar);

• “Aperto no coração”.

Tratamento

Benefícios da redução do uso de sal na comida

HIPERTENSÃO não tem cura, mas pode ser controlada. O tratamento 

inclui um esforço para mudarmos os nossos hábitos de vida e, quando 

necessário, usando medicamentos indicados pelo seu médico para abaixar 

sua pressão arterial. É importante que o tratamento seja acompanhado 

por um profissional de sua confiança e que seja feito pelo resto da vida. 

Se isto for feito, o risco de complicações diminui muito e a vida pode ser 

levada normalmente.

• Abaixa a pressão arterial;

• Diminui as complicações cardiovasculares;

• Previne o aparecimento de crises hipertensivas;

• O coração tem que fazer menos esforço para 

bombear o sangue para o organismo;

• Diminui a necessidade de uso de remédios para 

controlar a pressão.
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Recomendações para ingestão saudável de sal

Recomendações para alimentação saudável

• Não levar o saleiro à mesa;

• Use o mínimo de sal no preparo dos alimentos;

• Use temperos naturais (salsinha, cebola, orégano, hortelã, limão, alho, 

coentro, ou outro de sua preferência);

• Evite temperos industrializados como ketchup, mostarda, molho de soja 

e caldos concentrados;

• Evite embutidos como salsichas, mortadela, linguiça, presunto, salame 

e paio;

• Evite conservas (picles, azeitona, aspargo, palmito, milho, ervilha e 

maionese pronta);

• Evite carnes salgadas como bacalhau, charque, carne seca e defumados;

• Evite queijos gordurosos. Dar preferência para queijo branco ou ricota 

sem sal;

• Evite salgadinhos para aperitivo como batata frita, amendoim salgado e 

outros que contenham sal.

• Fracione as refeições em 05 a 06 vezes ao dia, estabelecendo horários 

para cada uma;

• 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/ dia 

de 200ml);

• 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;

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

• Coma de 3 a 5 porções de frutas ao dia;

• Coma hortaliças cruas e cozidas diariamente;

• Dê preferência ao pão integral e preparações com farinha integral.
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Dicas para parar de fumar

• O ideal é programar uma data para parar de fumar;

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

• Retire cigarros de casa, do carro e do trabalho, evitando fumar 

nesses locais;

• Existem recursos para ajudá-lo;

• Procure um profissional para ajudá-lo e o serviço de Medicina 

Preventiva da UNIMED; 

• Reflita o que deu certo e errado em outras tentativas de 

abandono;

• Pense em alternativas para enfrentar as horas em que a vontade 

de fumar aparece com mais força;

• Você deve parar de fumar totalmente, inclusive deixar de fumar 

sem tragar;

• O excesso de bebida alcoólica pode levar a recaídas;

• Não desanime! Você precisa estar convencido e ter força de 

vontade;

• Saiba que no Departamento de Medicina Preventiva da Unimed 

sempre existe um profissional pronto para ajudar você nessa 

decisão difícil em prol da sua qualidade de vida.

Como o cigarro prejudica quem tem pressão alta?

• O fumo agrava as doenças cardíacas, pois altera o ritmo das batidas do 

coração e aumenta a pressão arterial;

• Piora a formação de placas de gordura na parede das artérias;

• Além disso, o fumo pode provocar câncer em vários órgãos.
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O álcool pode alterar a pressão arterial?

• As bebidas alcoólicas em excesso elevam a pressão arterial.

Os benefícios da atividade física
para quem tem pressão alta

• O exercício físico ajuda a baixar a pressão arterial;

• Não apresenta efeitos colaterais quando orientado e realizado de 

forma correta;

• Pode diminuir a dose dos medicamentos, ou mesmo manter a 

pressão controlada sem o uso de remédios;

• Facilita o controle do peso;

• Diminui a taxa de gordura e açúcar no sangue;

• Eleva o colesterol bom;

• Diminui a tensão emocional e aumenta a autoestima;

• Melhora as atividades do cotidiano.
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Dicas para atividades físicas

• Não obrigue o corpo a grandes e insuportáveis esforços;

• Pergunte ao médico se sua pressão está controlada e se você pode 

começar a se exercitar;

• Os exercícios dinâmicos como andar, nadar e dançar são os mais 

indicados;

• Devem ser feitos de forma constante, com aumento gradual das 

atividades;

• A intensidade dos exercícios deve ser de leve a moderada, pelo menos de 

30 minutos por dia e 3 vezes por semana;

• Exercícios como levantamento de peso ou musculação devem ser 

evitados, pois aumentam a pressão;

• O progresso deve ser lento; 

• Procure praticar atividades que lhe dão prazer;

• Levar seu cachorro para passear é uma boa dica;

• Cuide de seu jardim;

• Amar, ter uma vida sexual ativa e gostosa faz muito bem para a saúde;

• Use roupas leves, confortáveis e tênis quando for praticar atividade física;

• Pratique essa atividade em horários com pouco sol.

Dicas para combater o estresse

• Aprenda a identificar as situações que provocam tensão;

• Planeje melhor suas atividades diárias para evitar acúmulo;

• Diminua o nível de exigência consigo mesmo e com os outros, diminuindo 

a ansiedade; 

• Procure ter momentos de lazer, descanso e tire férias;

• Divida suas preocupações com familiares e amigos quando sentir que 

precisa de ajuda;

• Exercícios físicos e relaxamento podem ajudar a diminuir o estresse;

• Os momentos de maior cansaço e desgaste podem ser compensados com 

a realização de atividades que dão prazer;

• Dê prioridade ao que realmente é importante para você e que lhe deixa feliz;

• Se a ansiedade, a tristeza e a tensão estão difíceis de controlar e suportar, 

procure a Medicina Preventiva da UNIMED. Sempre tem um profissional 

pronto para apoiar você na sua busca por melhor qualidade de vida e felicidade.
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Como usar corretamente os remédios anti-hipertensivos

• Você só deve tomar medicamentos indicados pelo seu médico e fazer 

acompanhamento regularmente;

• Os remédios agem no organismo controlando a pressão;

• O uso dos remédios deve ser contínuo, diário, nas doses e nos horários 

recomendados pelo médico;

• Não deixe de tomar os remédios, mesmo que sua pressão esteja 

controlada.

Dicas para o uso dos medicamentos

• Associe os horários dos remédios com atividades como refeições, ir 

dormir ou acordar;

• Mantenha os remédios visíveis, próximos da geladeira ou da televisão, 

porém longe das crianças;

• Não corra o risco de ficar sem os remédios, providenciando nova caixa 

antes que acabem;

• Leve o medicamento com você;

• Quando viajar, leve quantidade suficiente de remédios para o período que 

estiver fora;

• Peça aos familiares que o ajudem a lembrar os horários de tomar os 

remédios;

• Se são vários medicamentos, faça uma lista com os nomes, doses e 

horários e fixe em local visível;

• Nunca interrompa o tratamento por conta própria;

• Caso sinta algo diferente com o uso dos remédios, consulte o seu médico.
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Saúde Bucal

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.
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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:

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 Cuidando 
do Coração, 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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