Vida Plena

Adesão à exames durante
a pandemia de Covid
Diabéticos

Adesão ao tratamento de diabetes durante a pandemia.
Com as medidas de isolamento social muitos pacientes diabéticos têm dúvidas
se devem ou não sair para fazer os seus exames de rotina. Dessa forma,
mostraremos nessa cartilha como manter os cuidados de sua saúde relacionados
a diabetes, mas também sem se descuidar em relação à Covid-19.

Quais procedimentos e exames devo realizar para
acompanhar minha diabetes?
Não deixe de checar com o seu médico sobre a realização dos exames
e procedimentos abaixo, para um melhor controle e prevenção:

Glicemia em Jejum

Mede o nível de glicose (açúcar)
no sangue. Utilizado para investigar
possíveis casos de diabetes e para
controle da doença.

Solicitado no diagnóstico e a critério clínico.

Hemoglobina Glicada

Exame utilizado para rastreamento,
diagnóstico e controle do diabetes.
Conhecida também como
HbA1C ou A1C.

Realizado a cada 6 meses para pacientes com
Diabetes controlada. Realizado a cada 3 meses
para pacientes com Diabetes descompensada.

Colesterol LDL

Conhecido como colesterol “ruim”,
é necessário para avaliação de risco
de complicações cardíacas.

Realizado a cada ano ou a critério clínico.

Fundoscopia
ou Retinografia Digital

Também conhecida como exame
de fundo de olho, avalia se existem
lesões nos vasos sanguíneos
e nervos do olho.

Para pacientes de Diabetes Tipo 1, é realizado
anualmente após cinco anos de doença
ou anualmente a partir do diagnóstico,
se iniciado após a puberdade. Para pacientes
de Diabete Tipo 2, realizado anualmente
a partir do diagnóstico.

Avaliação dos pés
com monofilamento

Deve ser realizado por um
profissional da saúde que utilizará
um monofilamento para identificar
áreas com alteração na sensibilidade.

Solicitado no diagnóstico e anual.

Referência: vidaphttps://aps.bvs.br/aps/como-deve-ser-o-seguimento-dos-pacientes-diabeticos-pela-equipe-de-saude-da-familia/

Atenção.
Pessoas com diabetes não podem deixar
de realizar o monitoramento por meio
dos exames, então caso esteja com eles
atrasados, é importante marcar uma consulta
médica para a devida regularização e seguir
os protocolos de cuidado da Covida-19,
tais como:

Previna-se
20 SEG.

LAVE AS MÃOS COM
ÁGUA E SABÃO POR
20 SEGUNDOS.

EVITE CONTATO
COM PESSOAS
INFECTADAS.

NÃO TOQUE OLHOS,
NARIS OU BOCA
USANDO AS MÃOS.

USE MÁSCARA.

EVITE AGLOMERAÇÕES.

NÃO COMPARTILHE
COMIDA OU OBJETOS
PESSOAIS.

• Tomar as doses da vacina contra a Covid-19,
de acordo com o cronograma do governo
divulgado para sua região;
• Manter a higienização constante das mãos
com água e sabão ou álcool 70%;

• Manter a distância de outras pessoas, de pelo menos dois metros (2 braços
aproximadamente);
• Usar a máscara de forma correta cobrindo a boca e o nariz, mesmo que já tenha sido
vacinado;
• Evitar aglomerações;
• Se estiver com sintomas de gripe, resfriado ou tiver suspeita de Covid, antes
de sair de casa entre em contato com a nossa Telemedicina Covid, pelo
número 0800 942 0011.

Como eu marco
consultas e exames?
Basta ligar no número que
consta no verso de sua carteirinha
e consultar a rede credenciada.
Você também poderá consultar
a rede por meio do nosso WhatsApp
ou app Meu Plano:

11 3268-7020
Após identificar a clínica mais próxima, é só ligar e agendar a consulta.
Caso já possua um pedido médico válido, basta se dirigir a um laboratório.

Já conhece o Programa Vida Plena?
Ele está disponível para nossos beneficiários titulares e dependentes ativos, com
idade de 16 a 59 anos e que possuam doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

Vantagens:
• Acompanhamento da saúde por profissionais especializados
• Canal 0800 para tirar dúvidas
• Interface com clínicas para atendimento por equipe multiprofissional
• Programa totalmente gratuito

Se interessou?
Inscreva-se no link:
https://cenlink.centralnacionalunimed.com.br/ev/PI9-5/A/80ab/0/BNg1/
Em caso de dúvidas, mande um e-mail para:
vidaplena@centralnacionalunimed.com.br
*Para planos vinculados a empresas, a participação dependerá do aceite do RH.

