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Diabéticos devem 
redobrar cuidados 

com os olhos
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Trabalho do GET 
possibilita mais 

qualidade de vida
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Confira nesta edição 
o cronograma do 
UniDia para 2009

Felicidade na família, realização no trabalho, equilíbrio financeiro, bons ami-
gos e saúde. Tudo isso pode ser resumido em uma única palavra: sucesso, algo 
almejado por todos. E não é tão difícil transformarmos nossos sonhos em rea-
lidade: basta trabalharmos e vivermos com muita determinação.
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Diabetes Mellitus é uma enfer-
midade crônica que acomete de 
7% a 9% da população mundial. 

Para melhor lidar com essa 
doença, a Unimed JP criou um programa 
de atenção integral ao paciente portador 
de Diabetes Mellitus, conhecido por Uni-
Dia. Assim, o Programa UniDia é uma das 
propostas de atenção integral à saúde 
dos clientes Unimed JP, executado pelo 
Grupo de Educação Terapêutica (GET) da 
Unimed JP. 

Por se tratar de uma doença com 
repercussões metabólicas, vasculares e 
psicológicas, nossos clientes recebem 
uma atenção especial de profissionais, 
não apenas médicos, mas também de 
enfermeiros, nutricionistas e psicólogos, 

que compõem a equipe interdisciplinar 
do UniDia.

Neste programa, os grupos de até 
vinte clientes são admitidos por adesão 
espontânea, encaminhados pelos seus 
respectivos médicos consultantes por-
tadores de Diabetes Mellitus e, durante 
quatro semanas consecutivas, os parti-
cipantes recebem uma atenção integral 
sobre os aspectos médicos, psicológicos, 
nutricionais e de enfermagem relaciona-
dos à doença, com a presença constante 
de um facilitador de grupo que possibilita 
a coesão do grupo em seus diversos as-
pectos socioeducativos.

A Unimed JP espera você, seus co-
legas e amigos portadores do Diabetes 
Mellitus para participarem dos Grupos de 

Educação Terapêutica em qualquer um 
dos que serão formados ao longo do ano. 
Temos a certeza de que o UniDia ajudará 
você a ter uma visão diferente, mais hu-
mana e mais otimista dessa enfermidade. 
Esperamos você.

Este programa está acessível a todos 
os clientes da Unimed JP, inclusive para 
os colaboradores e cooperados. Para a 
sua participação, basta entrar em conta-
to com a secretaria da Coordenação de 
Promoção da Saúde da Unimed JP, pelo 
telefone 2106-0714.

O

ANoTE NA
SUA AGENDA

Em 2009, serão formados nove grupos do UniDia. Além disso, estão previstas oito 
reuniões de retorno. Confira, a seguir, as datas de início das reuniões dos novos gru-
pos e dos retornos. Veja, também, o cronograma das reuniões mensais da Associação 
dos Diabéticos de João Pessoa (ADJP) para este ano.

Coordenação de Promoção da 
Saúde da Unimed JP: 2106-0714

Associação dos Diabéticos de 
João Pessoa: 8804-2511

INÍCIO DE
NOVOS GRUPOS

Grupo 39º

4/2
Grupo 41º

17/6
Grupo 43º

26/8
Grupo 44º

28/9
Grupo 45º

28/10

Grupo 42º

27/7

Grupo 46º

14/12

REUNIÕES DE 
RETORNO

Grupo 41º

4/3
Grupo 44º

8/6
Grupo 47º

9/9

Grupo 42º

6/4
Grupo 45º

8/7
Grupo 48º

5/10

Grupo 43º

6/5
Grupo 46º

10/8
Grupo 49º

9/11

EnControS DA ADJP

Grupo 40º

16/2

AGoSTo: 20
SETEMbro: 17
oUTUbro: 15
NoVEMbro: Em aberto*
DEzEMbro: 17

MArço: 19
Abril:16
MAio: 21
JUNho: 18
JUlho: 16

* A data será definida após elaboração da programação 
comemorativa do Dia Mundial do Diabetes – 14 de novembro.

enTre em ConTaTo

Garibaldi Souto Muniz
de Albuquerque

Coordenador Geral de Promoção
da Saúde da Unimed JP
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importância da avaliação 
oftalmológica periódica

diabetes é uma doença crô-
nica que pode trazer algumas 
complicações com o decorrer 

dos anos. Entre as mais frequentes, es-
tão as que envolvem os rins, nervos 
periféricos e os olhos. Dentre esses 
órgãos, os olhos se destacam por se-
rem aqueles em que as anormalidades 
ocorrem mais precocemente.

Nos olhos, as complicações mais 
graves que o diabetes pode trazer 
ocorrem na retina e recebem o nome 
de rETiNoPATiA DiAbÉTiCA (rD). Na 
retina com rD, os vasos sanguíneos es-

tão alterados e não são competentes 
para conter o sangue adequadamente. 
Assim, podem ocorrer hemorragias e 
extravasamentos do conteúdo plas-
mático, entre outras alterações. Como 
consequência, a retina vai ficando “en-
charcada” e, ao mesmo tempo, caren-
te de nutrição adequada. o resultado 
final é o comprometimento da visão. 
Esse quadro, contudo, vai-se estabele-
cendo silenciosamente ao longo de al-
guns anos e, frequentemente, aqueles 
que o apresentam em seus estágios 
iniciais não costumam sentir efeitos 
significativos sobre sua visão.

o principal fator de risco para que 
a rD ocorra é o tempo de evolução 
do diabetes. Assim, a rD está presente 
em 50% daqueles que são diabéticos 
há mais de 10 anos e em 90% daque-
les com mais de 30 anos de doen-
ça. A rD ocorre tanto nos diabéticos 
“tipo 1”, como nos “tipo 2”. Também 
são fatores de risco importantes para 
o surgimento e agravamento dessa 
complicação o descontrole dos níveis 
sanguíneos de glicose e a hipertensão 
arterial inadequadamente tratada ou 
não tratada.

o diagnóstico da rD é feito de 
forma simples e não invasiva através 
do mapeamento de retina. A primeira 
avaliação deve ser feita tão logo se 
tenha o diagnóstico de diabetes. As 
avaliações subsequentes devem ser 

feitas anualmente. Se há alterações, 
esse prazo deve ser encurtado. Tam-
bém é importantíssimo que, a cada 
exame, o aspecto da retina seja docu-
mentado através da retinografia.

Diabéticos com rD devem ser tra-
tados. Atualmente, há o laser, bastante 
seguro e eficaz em deter a progressão 
da doença, e há drogas de aplicação 
intraocular, utilizadas no combate ao 
edema e às alterações microvascu-
lares da retina. o tratamento da rD, 
contudo, é tanto mais eficaz quanto 
mais cedo é instituído e quanto me-
lhor é o controle dos níveis sanguí-
neos da glicose, do colesterol, dos tri-
glicerídeos e da pressão arterial. Aqui, 
vale reforçar: o controle adequado 
da glicemia retarda o surgimento e a 
progressão da rD!

Além de possibilitar o tratamento 
precoce da rD, a avaliação periódica 
da retina tem também grande impor-
tância para o endocrinologista, que 
tem, nesse exame, uma valiosa opor-
tunidade de se informar sobre o es-
tado global dos vasos sanguíneos do 
paciente, em nenhum órgão do corpo 
tão facilmente visíveis como na retina, 
graças à transparência dos meios que 
compõem o olho.

O

Isabella Queiroga
oftalmologista, CrM 4535

o DiAbEtES E o olho:
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Sucesso não combina com indefinição
e que maneira você vem cui-
dando de seus grandes so-
nhos? Com que frequência 

tem pensado neles e no modo como 
vai realizá-los? Você compartilha es-
ses sonhos com alguém ou eles vivem 
secretamente, quase abafados, dentro 
de você? responda sinceramente: em 
quanto tempo você conseguirá con-
cretizá-los?

Calma! respire fundo. Todas essas 
questões têm por objetivo despertá-
-lo, tirá-lo por alguns instantes da cha-
mada zona de conforto. Para começar 
a realizar seus sonhos, o primeiro pas-
so é saber distinguir entre um simples 
desejo e uma meta estabelecida e 
planejada passo a passo.

Desejar é relativamente fácil por-
que não implica compromisso nem 
planejamento para se conquistar 
o objeto do desejo. Agora, quando 
acontece de se querer verdadeira-
mente algo, quando o desejo vem do 
coração, ele transborda e acaba inva-
dindo cada partícula do nosso corpo 
e da nossa mente. É uma vontade 
tão intensa de fazer ou possuir algo 
que, inconscientemente, contagiamos 
tudo e todos ao redor. Quem é to-
mado por esse querer intenso passa 
a viver em função de seus objetivos. 
Para isso, estabelece metas e traça um 
planejamento minucioso das ações 
necessárias até a conquista.

Na verdade, falta à maioria das 
pessoas força de vontade para esta-
belecer metas. Elas consideram a fase 
do planejamento muito trabalhosa, 
dão como desculpa a falta de tem-
po, o cansaço, e acabam arquivando 
suas metas para sempre. Essas pes-
soas passam a levar a vida como um 
navio sem leme, cujo destino está ao 
sabor do vento e da correnteza. infe-
lizmente, elas jamais chegarão ao co-
biçado porto chamado sucesso; estão 
fadadas a rotas menores e desimpor-
tantes. Por isso, tenha objetivos claros, 
escreva-os, trace um plano, planeje 
cada passo, fixe e cumpra as metas 
estabelecidas e você vai concretizar 
seus verdadeiros desejos.

Goiabada diet

D

TexTo exTraído do livro “NiNguém Tropeça em 
moNTaNha”, de auToria de Tadashi KadomoTo

PrEPAro:
Descasque as goiabas, retire as sementes, coloque em uma panela com 
a água e o adoçante e leve ao fogo alto, deixando até começar a ferver. 
Abaixe o fogo e deixe por mais 10 minutos. Espere amornar. Dissolva 
a gelatina em 4 colheres de sopa de água e derreta em banho-maria. 
Coloque as goiabas e a gelatina dissolvida no liquidificador e bata. 
Disponha em um recipiente redondo raso ou retangular pequeno e 
molhado. leve à geladeira para firmar. Desenforme e sirva em fatias.

rendimento: 10 porções
Calorias por porção: 32 cal

ingrEDiEntES:
• 6 goiabas vermelhas

• 1/2 xícara (chá) de água fria

• 1/2 xícara (chá) de adoçante dietético

  em pó próprio para forno e fogão

• 1 envelope de gelatina em pó vermelha sem sabor (12g)


