
PACOTE DE SERVIÇOS 
E EDUCAÇÃO EM DIABETES



O Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI), popular-
mente conhecido como “Bomba de Insulina”, é a terapia 
para o Diabetes Tipo 1 que mais se assemelha ao funciona-
mento do pâncreas humano*, pois ele é um equipamento 
que aplica insulina no paciente continuamente e em doses 
muito precisas, proporcionando maior controle glicêmico.  

O Programa Juntos pelo Diabetes faz parte do “Pacote de 
serviços e educação em diabetes”, especialmente dese-
nhado para otimizar o seu controle metabólico, a sua to-
mada de decisão e a sua satisfação no tratamento, atra-
vés da utilização da bomba de insulina (SICI).

Duração: média de 4 meses.
Foco: instalação e usabilidade da bomba de insulina.

Conheça todos os diferenciais que ele oferece para você:

• Bomba de Insulina Accu-Chek Combo + 4 meses de insumos
• 3 consultas com médico(a)
• 2 consultas com nutricionista
• Acompanhamento com educadora

Valor do Serviço: R$ 9.500,00

*Dentre as terapias disponíveis atualmente no Brasil.



Programe-se
1º ENCONTRO:
Nutricionista
Revisão sobre contagem de carboidratos.

2º ENCONTRO:
Educadora
Seu médico fará uma revisão clínica do seu caso. No mesmo dia, você terá 
um encontro com a educadora para instalar a bomba de insulina. 

3º ENCONTRO:
Médico
Esse encontro com o médico existe para verificar a adaptação e ajustes da terapia.

4º ENCONTRO:
Nutricionista
Revisão clínica e nutricional.

5º ENCONTRO:
Médico
Seu médico fará uma revisão clínica do seu controle glicêmico com a bomba 
de insulina.

6º e 7º ENCONTRO:
Educadora
Nesses 2 encontros, a educadora acompanhará a sua experiência com 
a bomba de insulina.

8º ENCONTRO:
Médico
Seu médico fará junto com você uma avaliação desde o início até o final 
do projeto e de sua evolução no controle da glicemia, redução de hipo e 
hiperglicemias e sua melhora de qualidade de vida.



IDEB Instituto de Diabetes e Endocrinologia de Brasília
Brasil 21 Business Center Park / Sala 1119

SHS Qd. 06, Conj. A, Bl. E, Sala 1119 / Brasília, DF / CEP 70316-902

(61) 3039-8439 | (61) 99881-3333
http://ideb.med.br


