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PEQUENO GUIA DE VIAGEM  

Dicas e sugestões para quem tem diabetes e não quer ficar parado. 

 

 

 

 

 Navegar é preciso, viver não é preciso.  

 

Falando de viagens, é essa frase que me vem imediatamente na cabeça. 

 

A frase, é de um poeta italiano, mas tornou-se famosa mesmo foi na poesia do escritor português Fernando Pessoa 

e, depois, na música do brasileiro Caetano Veloso. 

Uma das interpretações dessa frase diz que o “ preciso”, aqui, é relacionado à precisão, exatidão. Possivelmente, as 

navegações a que ele se referia eram aquelas longas e desafiantes viagens utilizando barcos à vela (caravelas, 

galeões), das descobertas de territórios desconhecidos e distantes. 

Deviam seguir um planejamento rigoroso, fazendo cálculos matemáticos e astronômicos para que fossem 

alcançados os seus destinos. Deviam ser precisas acima de tudo! 

Da mesma forma, para as pessoas com diabetes, principalmente para aquelas que usam insulina, viajar pode 

parecer um desafio. Afinal, são várias as situações inesperadas, que devem ser controladas em ambientes, muitas 

vezes, desconhecidos. 

 

Mas hoje, felizmente, dispomos de muitos recursos que podem colaborar para tornar as viagens muito mais 

previsíveis, precisas, facilitando o controle do diabetes. 

 

Graças a essas tecnologias, podemos planejar melhor e antecipar situações diminuindo o impacto de surpresas 

desagradáveis. 

 

 O GPS, por exemplo, nos guia até o nosso destino sem que seja preciso olhar mapas e, assim, 

chegamos mais rápido, pois não precisamos descobrir o caminho por nossa conta. 

 

Com a internet, podemos pesquisar com antecedência o local onde queremos ir, verificar os recursos disponíveis, a 

alimentação típica e, até mesmo, as condições do clima com certa precisão. 
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 Segundo o site de viagens NomadicMatt, existe um estudo que mostra que as pessoas gastam no 

mínimo 42 horas para planejar uma viagem de uma semana. 

 
Pensando nisso, é provável que a pessoa que tenha diabetes leve um pouco mais de tempo para fazer esse 
planejamento. Mas lembre-se, é para uma boa causa e, quanto mais precisão, menos stress!  

 
Navegar ou viajar também é preciso, não só para conhecer outros lugares, mas também, para relaxar. Faz bem para 

a saúde, ajuda a recuperar as energias, a reduzir o stress do dia a dia e, consequentemente, a controlar melhor o 

diabetes. 

 
O objetivo desse guia é exatamente esse, reunir informações e sugestões básicas e práticas para facilitar o seu 
planejamento para uma viagem tranquila e tão precisa quanto possível. 

Então, boa leitura e boa viagem! 
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Atenção: Este guia não substitui as orientações médicas e da equipe de saúde. 
 
1- Ir à consulta médica 

 

 
Uma vez definido o destino ou os destinos da viagem, você ou a pessoa com diabetes deverá passar por uma 

consulta médica para avaliação das condições gerais de saúde e tomar as precauções necessárias, como vacinas ou 

tratamento de algum problema antes de viajar. 

 
Já nessa consulta ou em uma próxima, peça uma receita e/ou relatório médico constando o seu diagnóstico 
(diabetes), a sua medicação, os equipamentos e insumos usados, alergias e/ou outros problemas que você possa ter.  

Se a língua falada no seu destino não for o português, talvez seja necessário solicitar uma cópia na língua local ou em 
inglês, que é uma língua falada no mundo inteiro. 

 

2- Viagens para lugares com o fuso horário diferente do seu 

 

 Quando a viagem é do oeste para o leste, por exemplo, do Brasil para Portugal ou 
de Portugal para a Ásia, o número de fusos horários irá aumentar e teremos que adiantar o horário do relógio, ou 
seja, o dia ficará mais curto e o horário das refeições e a hora de dormir chegarão mais cedo.  

No sentido inverso, do leste para oeste, o horário do relógio deverá ser atrasado, ou seja, o horário das refeições e a 
hora de dormir serão mais tarde. 

Por isso, verifique qual será a sua situação e informe o médico. Pode ser que seja necessário realizar modificações 
em relação às doses e aos horários da insulina, bem como na programação da bomba de infusão de insulina, se for 
esse o seu caso. 

Também é importante discutir com ele qual é a orientação para o seu retorno, ou seja, como realizar a transição das 
férias para a rotina anterior à viagem. 
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Escreva todas as orientações recebidas, detalhadamente, para que você não as esqueça. 

Veja a sugestão para anotação em: ”Esquema de transição de insulina/medicações/glicemia capilar - para viagens 
com mudanças de fuso horário” no final desse guia (pg. 15). 

 

3- Mudanças na rotina podem atrapalhar o raciocínio 

É bom saber que o cansaço, o stress e os fusos horários diferentes, podem atrapalhar a sua avaliação do resultado da 
glicemia medida (resultados dos testes de glicemia capilar) ou da dose de insulina que deve ser aplicada. 
 
Por isso, quando for necessário testar a glicemia ou aplicar a insulina, procure ficar tranquilo e concentrar-se no que 
está fazendo, confira os resultados da glicemia antes de se decidir sobre a dose de insulina a ser aplicada, segundo a 
orientação médica prévia. 
 
Siga os mesmos cuidados caso faça uso de bomba de insulina e necessite calcular a dose do “bolus” nas refeições, ou 
ainda, se verificou estar com hipoglicemia ou hiperglicemia e necessite ajustar a dose de insulina a ser aplicada. 
 
Se for possível, realize essa tarefa com outra pessoa para conferir os valores marcados (tanto dos resultados dos 
testes de glicemia quanto da dose de insulina a aplicar), do mesmo modo como os enfermeiros fazem quando vão 
aplicar alguma medicação que exige maiores cuidados. 
 
Por exemplo, se você está viajando há muitas horas e precisa fazer um teste de glicemia capilar e aplicar a dose de 
insulina correspondente em você ou em outra pessoa, peça a alguém para conferir com você o resultado do teste e a 
dose de insulina a ser aplicada (leve escrito um esquema para aplicação de insulina conforme os resultados da 
glicemia). 
 
Veja a sugestão para anotação no final do guia: Esquema para aplicação de insulina rápida conforme os resultados 
da glicemia (pg.16). 
 
 
 
4-O que Comer nas Viagens 
 
 
Quando saímos de casa sabemos que a nossa alimentação será diferente daquela do nosso dia a dia. 
Porém, sabendo fazer as opções certas, é possível manter uma boa alimentação mesmo fora de casa. 
 
Quando for comer em restaurantes ou comprar “comida de rua” dê preferência às preparações que incluem 
vegetais, legumes, frutas, carnes magras e peixes. Evite frituras, pães e massas. 

 Preparar seus próprios lanches é uma alternativa saudável e econômica. Permite que você tenha 
maior controle sobre o que vai comer e, com isso, facilitar o seu controle da glicemia. 
 
Levar algum tipo de recipiente/lancheira térmica pode ser uma boa ideia para ajudar a conservar os lanches e água. 
Você pode encontrar esses produtos, por exemplo, em lojas de equipamentos para esportes. 
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Apesar dos mercados locais serem interessantes para conhecermos os produtos regionais, nos supermercados 
encontramos uma maior variedade de produtos, muitos dos quais já estamos familiarizados e fazem parte da nossa 
dieta, facilitando o controle da glicemia. 
Nem sempre é possível comprar um alimento ou encontrar o lanche mais adequado na hora exata em que 
precisamos comer, por isso procure comprar ou preparar sempre com antecedência os lanches extras para as suas 
viagens. 
 
O hábito de levar lanches extras é uma precaução importante para manter os horários de rotina da alimentação, 
principalmente quando não for possível ter uma refeição no horário normal, tanto durante o trajeto da viagem como 
depois, no destino. 

Normalmente, orienta-se fazer um lanche a cada 3 horas, mas o importante é seguir a sua rotina de alimentação. 

Contudo, é sempre bom levar alguns lanches a mais, para o caso de imprevistos de horário, viagens longas ou 
quando a comida oferecida não seja do agrado da pessoa/criança com diabetes.  

Para isso, monte um cardápio para os lanches que serão necessários para o percurso da viagem, propriamente dito. 
Faça uma lista dos alimentos necessários e quando terá que comprá-los a fim de que os lanches estejam prontos 
para o dia da viagem. 

Comece fazendo uma lista de lanches que você já está acostumado a comer para facilitar a preparação dos 
“cardápios”. Essa lista também servirá para ajudá-lo na compra dos produtos e a preparação dos lanches, quando for 
necessário, durante o período das férias. 

Se for possível, pesquise na internet, com antecedência, os supermercados ou outros comércios de alimentos 
próximos ao seu lugar de destino, onde ficará hospedado. 

Também é interessante verificar quais são os nomes, no seu local de destino, dos ingredientes que você está 
acostumado a consumir.  

Coloque essa informação no seu “cardápio” se no seu destino o idioma falado não for o português. Mas até mesmo 
quando o idioma for o português, porém com diferenças regionais (ou português de outros países),  onde os 
produtos podem ser conhecidos com um nome diferente do usual.  

Por exemplo, no Brasil comemos presunto cozido e abobrinha que, em Portugal, são conhecidos como fiambre e 
courgete, respectivamente. 

Se for viajar de avião você poderá preparar lanches para levar, mas sem as bebidas, uma vez que não é permitido 
passar com líquidos pelos dispositivos de segurança (raio x, scan) do aeroporto. Você terá que comprá-las depois que 
passar pelo sistema de segurança, na parte interna do aeroporto, nas máquinas, bares ou lojas. 

Veja a sugestão para anotação em: Sugestão para o“Planejamento de Lanches” no final do guia (pg. 17-18). 

 
5- Crianças e adolescentes viajando sem a família 
 

Principalmente no caso de crianças e adolescentes mais novos, é importante que haja a presença de um adulto que 

possa ser o seu responsável. 
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Essa pessoa deverá ser orientada em relação ao tratamento da criança ou do jovem.  

Além dos documentos e papéis que constam na Lista de preparativos para conferir – checklist ( veja no final do 
guia- pg 14), é uma boa ideia fazer uma lista com toda a rotina diária, produtos usados, nome das medicações e 
doses. 

Também é importante que a pessoa responsável saiba como reconhecer uma hipoglicemia, bem como os sintomas 

particulares da criança ou adolescente com hipoglicemia, e o que fazer nessa situação, segundo as orientações do 

médico. 

Veja mais informações clicando no link https://diabetesemduvida.com/2016/03/04/a-hipoglicemia/ lá você 

também encontrará orientações sobre o que fazer nesses casos 

Verifique se será necessário preparar lanches para a viagem, veja as sugestões do capítulo anterior “O que comer 
nas viagens” (pg 7). 
 
Faça uma lista constando as medicações, testes e alimentação que fazem parte da rotina da criança/adolescente 
durante as 24 horas. 
 

Veja a sugestão de anotação em: Esquema da rotina da criança e/ou adolescente- testes de glicemia, medicações, 

insulina e outros (no final do guia- pg. 19). 

 

6- A Bagagem Extra da Pessoa com Diabetes 

 Para prevenir a falta de medicação e insumos por qualquer motivo é uma boa precaução levar uma quantidade 
extra desse material.  
 

Uma sugestão é calcular a quantidade necessária de medicação e materiais para o período de 
viagem, conforme o seu gasto de rotina, e levar uma quantidade extra, que pode ser algo em torno de 50% a mais. 

 
Lista de insulinas/medicações e insumos usados 

 
o Insulinas – cartuchos, canetas descartáveis ou frascos 
o Kit de glucagon ( levar 2 kits, ou mais, dependendo do tempo de duração da viagem e de quão freqüentes 

são as suas hipoglicemias). 
o Tiras para medir a glicose e lancetas  
o Agulhas e seringas ou canetas de aplicação 
o Insumos para a bomba de infusão 
o Medicação oral 
o Outras medicações orais ou injetáveis 
o Baterias ou pilhas 

 
Veja, no final do guia, a sugestão para anotação em: Sugestão para o “Planejamento de insulina, medicações e 
insumos para a viagem” (pg. 21). 

 

https://diabetesemduvida.com/2016/03/04/a-hipoglicemia/
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7- Conservação da insulina e medicações durante a viagem 

As insulinas que serão levadas como stock (estoque), ainda lacradas, devem ser conservadas entre 2 a 8 graus 

Centígrados (C) de temperatura. Veja mais informações sobre a conservação clicando nesse link 

https://diabetesemduvida.files.wordpress.com/2018/03/como-guardar-e-conservar-a-insulina.pdf 

 As insulinas em uso, já abertas, podem ser conservadas em temperatura ambiente desde que elas sejam mantidas 

entre 2 e 30 graus C, por um período de 4 a 8 semanas, de acordo com o laboratório farmacêutico fabricante da 

insulina. Verifique na bula quais são as orientações para a sua insulina. 

O glucagon, hormônio usado para tratamento de hipoglicemias severas, deve ser mantido entre 2 a 8 graus C de 

temperatura. Veja mais informações sobre o glucagon  clicando nesse link 

https://diabetesemduvida.com/2018/03/19/o-que-e-o-glucagon/ 

Além da insulina e do glucagon, existem medicações injetáveis como o Byetta e o Victoza que devem ser mantidas 

também entre 2 e 8 graus C de temperatura antes de abertas e iniciado o seu uso. Após iniciado o uso, o Byetta deve 

ser conservado em temperatura abaixo dos 25 graus C e o Victoza, abaixo dos 30 graus C. 

Por isso, o ideal é providenciar duas bolsas térmicas para transporte da sua medicação, uma maior, para o estoque, e 

outra menor, para o dia a dia, caso você vá para lugares com temperaturas abaixo dos 2 graus C ou com 

temperaturas acima das indicadas para a conservação da sua medicação (insulina, glucagon ou outras medicações). 

Caso planeje fazer caminhadas longas, principalmente em dias quentes, é uma boa ideia levar gelo reciclável (duas 
porções) para manter a insulina em temperatura adequada - você pode pedir para refrigerá-lo quando parar em 
restaurantes ou hotéis, para depois trocá-lo, se for necessário. 

 
 

Atenção! 
Não deixe a insulina, o glucagon ou outras medicações entrarem em contato direto com o gelo comum ou o 
reciclável. Coloque um pedaço de papelão ou um plástico grosso separando o gelo dessas medicações, para evitar 
que atinjam temperaturas abaixo de 2 graus C.  

8- Como jogar fora agulhas e lancetas 

  
 
As agulhas, seringas e lancetas não devem ser jogadas no lixo do avião, ônibus ou em qualquer outro local público. 
Uma sugestão é comprar recipientes portáteis próprios para o descarte de material perfuro cortante e que sejam 
pequenos o bastante para serem carregados em uma bolsa. Outra possibilidade é o uso de um de um estojo duro ou 
de latão, que não abra acidentalmente, ou um frasco de material rígido, com boca larga e tampa, para o 
armazenamento desse material até que ele possa ser jogado fora em local adequado.   
 
Você pode encontrar pequenos recipientes próprios para jogar esse material nas lojas especializadas em produtos 
médicos ou de produtos para diabéticos. 
 

https://diabetesemduvida.files.wordpress.com/2018/03/como-guardar-e-conservar-a-insulina.pdf
https://diabetesemduvida.com/2018/03/19/o-que-e-o-glucagon/
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Em alguns banheiros (casas de banho) públicos ou de aeroportos é possível encontrar dispositivos para jogar fora 
esse material, como esse da ilustração abaixo. 

 
 
 
Veja mais informações clicando nesse link https://diabetesemduvida.files.wordpress.com/2016/03/como-jogar-
fora-agulhas-seringas-e-lancetas.pdf 
 
 
 
 
9- Atenção especial com os pés 
 
 
Os pés necessitam de atenção especial, uma vez que é comum caminharmos mais durante as viagens, ou mesmo 
ficarmos muitas horas parados, prejudicando a circulação sanguínea. Para manter seus pés em boa forma durante a 
viagem é preciso tomar alguns cuidados. 
 

Veja algumas dicas  
 

 Leve calçados confortáveis (não leve calçados novos), que já estejam em uso e que você sabe que não vão 
machucar seus pés, mesmo depois de caminhar muitas horas. 
 

 Procure levar, pelo menos, dois pares de sapatos/tênis para alternar o uso.  
 

 Leve meias sem costuras aparentes e que absorvam o suor (algodão). 
 

 Evite andar descalço, mesmo na praia. Procure usar chinelos ou sandálias confortáveis – evite os modelos 
com tiras finas e tiras entre os dedos.  

 

 Inspecione os pés, inclusive as solas, no final do dia, à procura de machucados ou outros problemas como 
bolhas, mudança de coloração ou de temperatura. 

 

 Nas viagens longas, onde se fica muito tempo sentado, é comum os pés incharem. Por isso, tenha atenção 
para usar calçados macios, flexíveis e ajustáveis, que não apertem os pés e nem os machuque. 

 

 Veja mais informações clicando nesse link https://diabetesemduvida.com/2016/03/04/o-diabetes-e-os-
cuidados-com-os-pes/ 
 

 
 
 
 
 

https://diabetesemduvida.files.wordpress.com/2016/03/como-jogar-fora-agulhas-seringas-e-lancetas.pdf
https://diabetesemduvida.files.wordpress.com/2016/03/como-jogar-fora-agulhas-seringas-e-lancetas.pdf
https://diabetesemduvida.com/2016/03/04/o-diabetes-e-os-cuidados-com-os-pes/
https://diabetesemduvida.com/2016/03/04/o-diabetes-e-os-cuidados-com-os-pes/
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10- Viagens longas 
 
São consideradas longas as viagens com mais de 3 horas de duração. Nessas situações é importante estimular a 
circulação sanguínea.  
 
Se estiver de carro, faça paradas a cada 3 horas. Em outros tipos de transporte, procure movimentar-se, levantar-se 
e andar um pouco, sempre que for possível. Outra forma de estimular a circulação sanguínea é movimentar os dedos 
dos pés e movimentar os pés para cima e para baixo pelo menos a cada 2 horas.  
 
Evite comer alimentos que causem gases e tomar bebidas gaseificadas, pois a falta de movimentação leva ao 
acúmulo de gases abdominais, causando desconforto. 
 
Mantenha-se hidratado. Viagens longas em transportes com ar condicionado podem levar a um ressecamento do ar, 
causando problemas respiratórios e ressecando a pele.  
 
 
 

11- Para dirigir com segurança - quando o motorista tem diabetes 

 

Quando for dirigir é importante tomar alguns cuidados. 

 

 Veja as dicas e lembretes para uma viagem em segurança. 

  

 Leve documento ou identificação constando ter diabetes, dados pessoais principais, do médico responsável 

ou local de atendimento de saúde, e do tratamento do diabetes. 

 Leve o documento de habilitação. 

 Mantenha lanches rápidos no carro, que não estraguem, para repor a glicose, como balas, bolachas, doces 

(evite chocolates, pois eles demoram mais para aumentar a glicemia). 

 Mantenha o celular/telemóvel sempre carregado.  

 Leve o equipamento de glicemia, com tiras e bateria extra, mas nunca os deixe no carro (temperaturas altas 

podem estragar as tiras e o aparelho). 

 Sempre teste a glicemia antes de dirigir. 

 Em viagens longas, procure fazer pausas a cada 3 horas, para descansar. Teste a glicemia e coma alguma 

coisa. 

 Se tiver hipoglicemia, trate-a antes de sair, e teste novamente depois de 15 minutos. Só dirija quando estiver 

bem. 

 Se tiver algum mal estar enquanto dirige, estacione imediatamente, teste a glicemia, trate-a (ingerir os 

doces ou balas), teste novamente 15 minutos após comer, e só volte a dirigir quando estiver bem. 

 Se necessário, avise alguém ou o serviço de emergência. 
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12- Viagens de avião – cuidados extras 

 

Além dos cuidados observados em uma preparação para uma viagem normal, para as viagens de avião são 
necessários alguns cuidados extras. 

Veja as sugestões: 
 

 Procure chegar com antecedência ao aeroporto, segundo as orientações da companhia aérea. 
 

 Organize sua medicação, suprimentos e equipamentos em sua bagagem de mão de forma a facilitar a 
vistoria. Procure mantê-los em suas embalagens originais. Quando não for possível, em sacos plásticos com 
fecho tipo ”zip”, de forma a evitar vazamentos e serem facilmente visualizados. 
 

 Leve os equipamentos, as medicações e as insulinas junto com você na bagagem de mão. Não os embarque 
junto com a bagagem de porão. Nem mesmo o estoque extra, porque a insulina, o equipamento e insumos 
podem sofrer danos devido às temperaturas extremas no compartimento de bagagens, além do risco de 
extravio de bagagem. 

 Avise no balcão de check-in da companhia aérea que está levando medicação e material 
próprios para o diabetes.  Algumas companhias podem pedir para manter esse material com o comissário de 
bordo. Você pedirá a ele esse material, se necessitar, durante o voo. 

 

 Lembre-se que não é permitido levar mais que 1000 ml de líquidos ou pasta/creme na bagagem de mão. 
Esse volume deverá ser dividido em frascos individuais de até 100 ml e acondicionado em sacos plásticos 
fechados. 

 

 Geralmente, é permitido o transporte de medicamentos líquidos necessários para a viagem e não é exigido 
que caibam no saco de plástico transparente, mas devem estar prontos para ser inspecionados pela 
segurança do aeroporto. Verifique, previamente, com sua agência de viagem ou com companhia aérea. 

 

 Alguns aeroportos têm uma área de segurança própria para vistoriar esse tipo de equipamento e medicação,  
facilitando a passagem pelos procedimentos de segurança. Verifique com a sua companhia aérea, agência de 
viagens, ou mesmo por meio de pesquisa na internet, se os aeroportos que irá utilizar dispõem desse local 
especial, o que facilita a passagem pelos procedimentos de segurança. 

 

 Para viagens para os Estados Unidos, por exemplo, existe um aplicativo para o celular/telemóvel com 
orientações atualizadas sobre segurança e aeroportos com My TSA Mobile App (em inglês) e um cartão de 
identificação (em inglês) que diz que você tem um problema de saúde. Não é obrigatório e, embora não 
exclua a necessidade dos procedimentos de segurança, ajuda a identificá-lo. 

 
Você pode imprimir o cartão clicando no link abaixo: 
 
https://www.tsa.gov/sites/default/files/disability_notification_card_508.pdf 

 

 

https://www.tsa.gov/sites/default/files/disability_notification_card_508.pdf
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o Explique aos funcionários responsáveis pelo equipamento de raios X /detector de metal, antes de passar pela 
máquina, que está trazendo material para diabetes, como seringas, canetas aplicadoras, bomba de infusão 
de insulina ou outros.  Apresente o relatório médico e a sua identificação que tem diabetes, se necessário. 

 
 
Observação: o mecanismo da bomba de infusão de insulina, as medicações, os suprimentos e as insulinas não são 
afetados pelo equipamento detector de metais ou pelos raios X. Porém, se os seus equipamentos utilizam o sistema 
de transmissão de dados por meio de radiofreqüência, estes deverão ser desligados antes de passarem pelo raio X. 
Caso tenha dúvidas sobre o seu tipo de equipamento, se pode ou não passá-los pelo raio X, você poderá solicitar 
uma vistoria manual.  
 Verifique qual é o seu tipo de equipamento, previamente, para tomar os cuidados necessários. 
 
http://blog.tsa.gov/2013/08/tsa-travel-tips-tuesday-download-mytsa.html 
 

 Em algumas companhias é possível reservar, com antecedência, dieta especial para o diabético. Procure 
saber antes nas companhias de turismo ou com a própria companhia aérea. 

 

 Evite comer alimentos que causam gases e bebidas gaseificadas porque devido às condições de pressão no 
interior do avião, ocorre uma expansão dos gases intestinais, causando flatulência. 

 

 

13- Dicas para manter a glicemia controlada quando fugir da rotina 

 

 Procure manter a sua alimentação próxima aos seus horários de rotina. Tenha 

sempre algum lanche de reserva para o caso de haver atrasos nas refeições. Além de alimentar-se na hora 

certa e manter os horários da medicação, certamente terá menos fome na hora da refeição, facilitando sua 

escolha e quantidade dos alimentos a serem ingeridos. 

 

 Caso, algum dia, queira comer ou experimentar algum tipo de alimento que poderá elevar sua glicemia, 

procure, nessa refeição, reduzir na quantidade ou mesmo eliminar, outros alimentos que também têm essa 

característica, como pães e batata, por exemplo. Também procure comê-los após a refeição ou após comer 

uma porção de salada ou vegetais. 

 

 Coma as saladas e vegetais antes, procure comer e mastigar com calma.  Somente depois se sirva com os 

outros alimentos da mesa. Isso fará com que você tenha menos fome quando escolher os outros alimentos, 

além de ajudarem na digestão, retardando a elevação da glicemia. 

 

 Aproveite todas as oportunidades para manter-se ativo. Exploração das cidades a pé ou de bicicleta, 

caminhadas na natureza, utilizar escadas em vez do elevador, podem ajudar a equilibrar alguns pequenos 

“desvios” da alimentação durante as férias. 

 

 Procure caminhar sempre após as refeições, mas principalmente, após àquelas em que perceber que saiu 

um pouco da sua rotina em relação às quantidades e aos tipos de alimentos. 

 

 Verifique sua glicemia mais frequentemente que o habitual e faça os ajustes de medicação necessários, 

segundo a orientação prévia do médico. 

 

 

http://blog.tsa.gov/2013/08/tsa-travel-tips-tuesday-download-mytsa.html
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14 – Lista de preparativos para providenciar – checklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providenciar Data Resolvido em 

Marcar consulta (s) médica (s) para avaliação geral, 
discutir dúvidas, pedir relatórios. 

  

Verificar se haverá mudanças de fusos horários. Se 
houver, pedir ao médico e/ou equipe de saúde 
orientações sobre como fazer a transição dos 
horários, do horário atual para o do destino, de 
aplicação de insulina e dos testes de glicemia. 

  

Preparar os “esquemas de transição” de aplicação 
de insulina, caso sejam necessários. 

  

Preparar as listas de lanches. Fazer uma previsão do 
dia em que deverá comprar os ingredientes. 

  

Fazer a lista das medicações, insumos, insulinas, o 
cálculo da quantidade necessária para a viagem e a 
data de quando deverão ser providenciadas. 

  

Providenciar bolsas térmicas para a viagem, para 
levar o estoque e para o transporte do dia a dia, se 
necessário. 

  

Providenciar gelo reciclável.   

Levar documentos pessoais, identificação da 
condição de diabetes, cartão do seguro de saúde 
(se tiver), contatos de familiares, médico ou outros 
que possam ser necessários. 

  

Levar a receita/relatório médico com cópia 
traduzida em inglês, caso vá viajar para outro país 
cuja língua não seja português. 

  

Tirar fotografias da receita/relatório médico (no 
celular ou tablet) e/ou fazer cópias e guardar em 
lugares diferentes das medicações, equipamentos e 
insumos usados, para o caso de precisar de material 
extra e perder os papéis originais. 

  

Providenciar recipiente para jogar fora as agulhas, 
lancetas e seringas 

  

Leve alguns medicamentos que você já está 
acostumado usar, para problemas mais simples, 
como dor de cabeça, resfriado ou diarreia. 
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15- Lista de tabelas e esquemas para imprimir ou copiar 

A-Esquema de transição de insulina/medicações/glicemia capilar - para viagens com Esquema de transição de 
insulina/medicações/glicemia capilar - para viagens com mudanças de fuso horário-  

Viagem de ida:  dia ----/-----/---- 

 

  

Viagem de volta: dia ----/-----/--- 

 

Observação! 

Se forem necessários mais alguns dias no “esquema de transição” utilize os modelos acima ou outro da sua 
preferência, um para cada dia, tanto em relação à ida quanto à volta. Adapte os modelos acima conforme for mais 

                     horas 
medicação 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      

Insulina 
------- 

                      

Insulina 
-------- 

                      

Medicação 
-------- 

                      

Glicemia capilar                       

                       

               horas 
medicação 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      

Insulina 
------- 

                      

Insulina 
-------- 

                      

Medicação 
-------- 

                      

Glicemia capilar                       
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prático para o seu entendimento e mais adequado às suas necessidades. Coloque observações, mude os espaços, 
anote com cores diferentes para chamar a atenção. 

B- Esquema para aplicação de insulina rápida conforme os resultados da glicemia. Preencher segundo as 
orientações médicas. 
 
Antes do café da manhã 

Glicemia Insulina--------------- 
  
De------ a------- Fazer -------------U 
  
De-----a-------- 
 
De------a -------     

Fazer-------------U 
 
Fazer-------------U 

  
Menor que----- Não aplicar insulina 
  
  

 

Antes do almoço 

Glicemia Insulina--------------- 
  
De------ a------- Fazer -------------U 
  
De-----a-------- 
 
De------a -------     

Fazer-------------U 
 
Fazer-------------U 

  
Menor que----- Não aplicar insulina 
  
  

 

 

Antes do jantar 

Glicemia Insulina--------------- 
  
De------ a------- Fazer -------------U 
  
De-----a-------- 
 
De------a -------     

Fazer-------------U 
 
Fazer-------------U 

  
Menor que----- Não aplicar insulina 
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C- Sugestão para o“ Planejamento de lanches”                  Dia da viagem de ida  -----/-----/------ 

Quantidade de lanches necessária 

 Lista de produtos para comprar  Data 

1ºlanche   

2ºlanche   

3ºlanche   

4ºlanche   

 

 Dia da viagem de volta -----/-----/------ 

Quantidade de lanches necessária 

 Lista de produtos para comprar  Data 

1ºlanche   

2ºlanche   

3ºlanche   

4ºlanche   
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Ideias para lanches para o “Período das Férias"  

 Lista de produtos para comprar  Data 

1ºlanche   

2ºlanche   

3ºlanche   

4ºlanche   

5ºlanche   

 

Observação! 

Adapte os modelos acima conforme for mais prático para o seu entendimento e mais adequado às suas 
necessidades. Coloque observações como, por exemplo, onde comprar os ingredientes. Mude os espaços, use cores 
diferentes para chamar a atenção. 

Optamos por não dar sugestões para os lanches deixando que os cardápios sejam preenchidos segundo a 
preferência de cada um, seu hábito e rotina de alimentação. 
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D- Esquema da rotina diária da criança e/ou adolescente - Testes de glicemia, medicações, insulinas e outros 

                                                                                             Horários 

Sugestão: pode ser marcado com um “X” o horário em que deverá ser aplicada a insulina, dada a medicação ou feito 

o teste de glicemia capilar. Os resultados podem ser escritos abaixo do “X”. A dose da insulina a ser aplicada deve 

seguir o esquema definido pelo médico e poderá ser registrada, para um controle, no quadro acima, depois de 

aplicada. 

 Veja o esquema abaixo para os ajustes de doses de insulina rápida conforme a glicemia.  

E -Esquema para aplicação de insulina conforme a glicemia. Preencher conforme orientação médica (horário dos 

testes de glicemia e dose de insulina recomendada) 

Horário ………..    Glicemia          Insulina---------------     
                                                                               
  Obs:                    De------ a------- Fazer -------------U   
    
                              De-----a-------- 
 
                              De------a ------- 

Fazer-------------U 
 
Fazer-------------U 

  

      
                              Menor que-----  Não aplicar insulina   
    

 

 

Horário ………..    Glicemia          Insulina---------------     
                                                                               
  Obs:                    De------ a------- Fazer -------------U   
    
                              De-----a-------- 
 
                              De------a ------- 

Fazer-------------U 
 
Fazer-------------U 

  

      
                              Menor que-----  Não aplicar insulina   

 
Data...../....../....... 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24      

Insulina rápida 
------------- 

                      

Insulina prolongada 
------------- 

                      

Medicação 
------------ 

                      

Glicemia capilar                       
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Horário ………..    Glicemia          Insulina---------------     
                                                                               
  Obs:                    De------ a------- Fazer -------------U   
    
                              De-----a-------- 
 
                              De------a ------- 

Fazer-------------U 
 
Fazer-------------U 

  

      
                              Menor que-----  Não aplicar insulina   
    

 

Observação! 

Adapte os modelos acima conforme for mais adequado às suas necessidades e mais prático para o entendimento da 
criança/adolescente e do seu responsável. Coloque observações, mude os espaços, use cores diferentes para chamar 
a atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário ………..    Glicemia          Insulina---------------     
                                                                               
  Obs:                    De------ a------- Fazer -------------U   
    
                              De-----a-------- 
 
                              De------a ------- 

Fazer-------------U 
 
Fazer-------------U 

  

      
                              Menor que-----  Não aplicar insulina   
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F- Sugestão para o “Planejamento de insulina, medicações e insumos para a viagem” 

 Gasto semanal Gasto mensal Estoque extra para a 

viagem 

Quantidade a 

providenciar 

Insulina------------     

Insulina------------     

Agulhas------------     

Seringas------------     

Lancetas-----------     

Glucagon     

Álcool swab     

Medicações-------     

Baterias     

     

     

 
Observação! 

Adapte o modelo acima conforme for mais adequado às suas necessidades e mais prático para o seu entendimento. 
Coloque observações, acrescente itens, mude os espaços, use cores diferentes para chamar a atenção. 

Atenção: Este guia não substitui as orientações médicas e da equipe de saúde 
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 APOIO AO DIABÉTICO 

 QUAL O SEU RISCO PARA O DIABETES? 

 ESTAR BEM COM  

https://diabetesemduvida.com/2015/12/12/apoio-ao-diabetico/
https://diabetesemduvida.com/2015/12/12/qual-o-seu-risco-para-o-diabetes/

