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Proteção radiológica
Programa da Unimed contribui para a 
saúde e bem-estar das crianças Adoção

Homens solteiros também 
podem adotar uma criança

Prevenção
A vacinação da mãe e de toda família
é importante para a saúde do bebê
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Nada é mais gratificante do que ter a certeza de que 
iniciamos uma nova gestão garantindo, aos mais de 
250 mil clientes e cooperados, uma Unimed São 

José do Rio Preto completa, eficiente e capaz de assegurar a 
satisfação de todos. É dessa forma que eu e minha diretoria 
começamos nosso trabalho à frente da cooperativa médica 
que é considerada uma das melhores e maiores do Brasil.  
 Reconhecimento conquistado com muito planejamento 
estratégico, governança, foco em gestão eficiente e trabalho 
nos últimos anos. Prova disso é que, apesar do momento 
econômico conturbado em nosso país, com declínio moral 
e financeiro das instituições, a Unimed Rio Preto continuou 
a crescer, melhorar a qualidade dos serviços prestados e 
buscar a excelência e valorizar o trabalho médico.   
 Hoje, a Unimed Rio Preto possui um dos melhores Índices 
de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS (avaliação da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS), é reconhecida 
pelo Programa de Acreditação de Operadoras de Planos 
Privados de Assistência à Saúde e oferece a todos um Pronto 
Atendimento Adulto e Infantil acreditado com a ONA Nível II.  
 Qualidade que se reflete também no nosso 
Complexo de Saúde Unimed que certamente continuará a ser 
referência em resolutividade e eficiência. Um diferencial que 
só os clientes e cooperados Unimed Rio Preto possuem.  
 Isso tudo é fruto de um trabalho que continuaremos 
a desenvolver. Acabamos de inaugurar uma Unimed 
Serviços em Olímpia e lançar novas modalidades de 
planos inovadoras como o Unimed Life. Assuntos 
que apresentamos nesta edição da Revista Viva Unimed.  
 Outros temas relacionados à saúde, qualidade de 
vida, bem-estar, alimentação, esportes, comportamento, 
tecnologia, entre outros, também são destaque na 
publicação que pode ser lida por toda família nas versões 
impressa e online, no site www.unimedriopreto.com.br. 
 Desde agora, agradeço a todos pela parceria 
e confiança. Tenham a certeza de que a transição será 
tranquila, pois temos em mãos todo o que precisamos para 
continuar a crescer e oferecer o melhor a todos.  
 Muito obrigado! Dr. Helencar Ignácio

Presidente da Unimed Rio Preto

Editorial
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Participantes do grupo de caminhada contam com 
orientação de um professor de educação física

esporte

Exercício  
completo

por João Melo

MEDICINA PREVENTIVA OFERECE GRUPO DE 
CAMINHADA GRATUITO PARA CLIENTES UNIMED

8
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A caminhada é uma atividade de baixo impacto 
e uma arma poderosa para o combate e 
prevenção de diversas doenças. Segundo estudo 

do Serviço de Saúde Inglês, uma pessoa que se 
encontra sedentária já percebe efeitos benéfi cos após 
dez minutos realizando essa atividade.  
 Isso porque o exercício libera hormônios 
que colaboram para a sensação de bem-
estar, além de auxiliar no controle dos níveis 
sanguíneos e da pressão arterial, o que ajuda 
a diminuir riscos de se desenvolver doenças 
como o diabetes tipo 2, AVC, entre outras. 
 Quem sabe muito bem disso é a professora 
aposentada Zelinda Donizeti Neves que começou 
a caminhar para reduzir as dores do corpo. “Tenho 
fi bromialgia e isso me causava muita dor. Quando fui 
procurar ajuda, o médico afi rmou que com os exercícios não 
seria necessário medicamento. Então comecei a caminhar e 
as dores diminuíram muito, é impressionante”, disse. 
 E os benefícios vão além. Segundo o comerciante 
Odair José Fioravante, a caminhada, junto com outros 
exercícios, fez com que seu peso baixasse drasticamente. 
“Comecei a me exercitar há um ano. Hoje, com 20 quilos 
a menos, consigo perceber a diferença tanto no corpo 
quanto na saúde. Recomendo para todos”, afi rma.  
 Ciente da importância da prática regular de 
exercícios físicos e dos benefícios da caminhada para 
saúde e qualidade de vida, a Unimed Rio Preto, por meio 
da Medicina Preventiva, criou o Grupo de Caminhada. 
Totalmente gratuita, a atividade oferece acompanhamento 
do professor de Educação Física do departamento, Clayton 
Michael Piovesani Trindade, durante a prática. 
 Para participar, basta ter mais de 18 anos 
e ser cliente Unimed. As caminhadas são realizadas 
sempre às terças e sextas-feiras, às 7 horas, terças e 
quintas-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 8 horas.  
 Não é preciso fazer inscrição prévia. Basta 
escolher os melhores horários e participar. A concentração 
é realizada na pista de caminhada da avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, altura do número 2220, em 
frente à Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto. 
 Todos os clientes podem participar, mas a fi sioterapeuta 
Alina Cristina Barbosa Ponce orienta: “Consulte seu médico antes 
de começar qualquer atividade física, use roupas leves e calçados 
adequados ao tipo do exercício e faça sempre um aquecimento 
dos músculos e das articulações antes da prática e alongamentos 
ao término. Dessa forma você irá diminuir os riscos de lesão e 
terá só benefícios”, explica.

Medicina Preventiva Unimed Rio Preto (17) 
3202-1120 

Medicina Preventiva Unimed Rio Preto (17) Medicina Preventiva Unimed Rio Preto (17) Medicina Preventiva Unimed Rio Preto
3202-1120 
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saúde
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SERVIÇO
Medicina Preventiva Unimed Rio Preto  
(17) 3202-1120

FOTOS ESTAMPADAS NOS MAÇOS DE CIGARRO 
CONSEGUEM ALERTAR PARA OS RISCOS DO TABAGISMO?

por João Melo

Imagens
que chocam

Segundo especialistas, o consumo de tabaco é responsável 
por causar mais de cinquenta tipos de doenças diferentes, 
entre elas os cânceres de pulmão, laringe e faringe.  

 Na tentativa de afastar o consumidor desse tipo de produto 
e dar exemplos de como o cigarro pode ser prejudicial, o Ministério 
da Saúde determina que os fabricantes estampem nos maços 
imagens que mostrem as consequências do tabagismo.  
 As fotos são bastante provocativas e têm por objetivo 
chocar o consumidor para que ele reflita e até pare de fumar. As 
imagens têm temas como câncer de boca, cegueira, envelhecimento, 
impotência sexual, infarto, trombose, parto prematuro e gangrena. 
Porém, na prática, a tática pode não surtir o efeito esperado. 
 Segundo a psicóloga da Medicina Preventiva da Unimed 
Rio Preto, Janiele Pereira, essa abordagem pode não ser tão efi caz, 
pois cada pessoa tem sua maneira de largar o vício. “Não há 
padrão para a que o tabagismo seja interrompido e sozinho é mais 
difícil de conseguir. Por isso, a sugestão é procurar um especialista 
ou grupos de apoio que facilitem esse processo”, afi rma.  
 Para o supervisor de elétrica, Mateus Lowes, fumante há dez anos, 
as imagens expostas nas embalagens nunca o impediram de fumar. “Eu olho 
e faço algumas piadas sobre os temas. Já cheguei até fazer uma montagem 
com a imagem da impotência. Isso nunca me influenciou”, disse.  
 As mensagens transmitidas nos produtos, segundo Janiele, 
poderiam oferecer informações e temas positivos, mostrando 
os benefícios de parar de fumar. “Poderiam conter menções 
sobre qualidade de vida, melhora na respiração, além de mostrar 
os benefícios reais. Certamente seria muito mais efetivo”, explica.   
 Pensando no bem-estar dos fumantes, a Unimed Rio Preto, por meio 
da Medicina Preventiva, oferece aos clientes o programa “Você Pode Parar 
de Fumar”. “São oito aulas, uma por semana, de caráter psicoeducativo, cujo 
objetivo é fornecer ferramentas e estratégias para enfrentamento de situações 
que levam ao comportamento de fumar, que auxiliem na redução gradual e 
cessação completa do consumo de cigarro”, explica a psicóloga. 
 Para participar, os interessados podem procurar a Medicina 
Preventiva de forma espontânea ou ser encaminhado por algum 
profi ssional. 
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Imunização na
gestação
VACINAR A MÃE E TODA FAMÍLIA É 
IMPORTANTE PARA A SAÚDE DO BEBÊ

Durante a gestação, o funcionamento do sistema imunológico 
é fundamental tanto para garantir a saúde da mãe quanto do 
fi lho. Para evitar o contágio de doenças por ambos, é indicado 

que as mulheres sigam um cronograma de vacinação.  
 O Ministério da Saúde recomenda que as gestantes sejam imunizadas 
para que possam transmitir aos fi lhos, por meio da placenta e, após o 
parto, pela amamentação, importantes células de defesa. Dessa maneira, 
o bebê fi cará protegido até que tenha idade para ser vacinado.  
 Basicamente são três as vacinas indicadas para as grávidas: 
a influenza (gripe); a hepatite B e a dupla bacteriana do tipo adulto 
(dT), contra a difteria e tétano, ou a tríplice bacteriana acelular do 
tipo adulto (dTpa), contra a difteria, tétano e coqueluche.  
 Influenza: Protege tanto contra o vírus da gripe comum, 
quanto de quadros mais graves, além disso, ao receber os anticorpos 
da mãe durante a gestação, o bebê já nasce com maior proteção. 
 Hepatite B: Altamente importante que a mulher esteja 
imune, pois, caso adquira o vírus na gravidez, pode transmitir 
a doença para o bebê durante a gestação ou no parto. 
 dTpa: Considerada a mais completa. Confere imunidade contra difteria, 
tétano e coqueluche, doença que voltou a chamar a atenção das autoridades em 
saúde devido ao reaparecimento em bebês de até dois meses de vida.  
 “Para se ter uma noção da gravidade, a coqueluche é 
considerada a 5ª causa de morte no mundo em menores de cinco 
anos,” explica o pediatra e coordenador do Pronto Atendimento 
Infantil da Unimed Rio Preto, Humberto Brito Caballero. 
 Por este motivo, além da vacinação da mãe, outros métodos 
também podem ser empregados quando se trata da prevenção da 
coqueluche. Entre eles está a “Estratégia Cocoon” que consiste na imunização 
das outras pessoas que terão contato frequente com o recém-nascido, 
como o pai, babás, tios, avós, padrinhos e irmãos, por exemplo.  
 “A estratégia reduz, signifi cativamente, os riscos. Estudos nos mostram que, 
dentre os principais transmissores da bactéria causadora da doença estão a mãe 
(32%), os irmãos (20%), o pai (15%), os avós (8%)”, completa Caballero.  
 De acordo com a supervisora de Enfermagem da Unimed Rio Preto, 
Priscila Trigo Vicentin Tadini Martins, imunizar toda a família evita e reduz as chances 
do aparecimento da doença. “A vacinação dos familiares visa formar uma barreira 
ao redor do bebê, que fi ca protegido indiretamente”, acrescenta. 
 É o que conta a administradora de empresas, Adriana Boscon, que optou 
por imunizar o marido e a fi lha mais velha para proteger a nova fi lha, Anabella. “Fiquei 
sabendo do método por meio da minha obstetra e, desde então, decidimos que 
toda a família se imunizaria. Tenho certeza que foi a melhor decisão”, explica. 
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prevenção

por Patrícia Soares

SERVIÇO
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Viver sob pressão, 
NÃO FAZ BEM AO CORAÇÃO.

Combata essa força e saiba mais sobre a 
HIPERTENSÃO ARTERIAL.

NO CONTROLE - HIPERTENSÃO ARTERIAL

MEDICINA PREVENTIVA: 
(17) 3202.1120 ou medpreventiva@unimedriopreto.com.br

A Hipertensão arterial, popularmente conhecida como 
“pressão alta”, atinge 36 milhões de indivíduos no Brasil, 
ou seja, 32,5% da população. Mais de 60% são idosos. 
Muitos não sabem que são hipertensos.  Responsável 
por 9,4 milhões de mortes no mundo e contribuindo 
direta ou indiretamente para 50% das mortes por doença 
cardiovascular.
 
O seu desenvolvimento está associado a obesidade, histórico 
familiar, estresse, envelhecimento, hábitos alimentares não 
adequados e sedentarismo. O sobrepeso e a obesidade 
podem acelerar até 10 anos o aparecimento da doença. A 
hipertensão em sua grande maioria não tem cura, mas pode 

ser controlada. As principais complicações da hipertensão 
são derrame cerebral, também conhecido como AVC, infarto 
agudo do miocárdio e doença renal crônica.

 Nem sempre o tratamento significa o uso de medicamentos, 
sendo imprescindível a adoção de um estilo de vida mais 
saudável, como mudança de hábitos alimentares, redução do 
consumo de sal, atividade física regular, não fumar, consumo 
de álcool com moderação, entre outros, o tratamento de 
forma continua, amplia a qualidade e expectativa de vida.

Por isso preocupada com o esclarecimento desse tema e 
principalmente com a qualidade de vida dos beneficiários, a 
Unimed São José do Rio Preto disponibiliza o curso.

Curso para beneficiários hipertensos, que auxilia no tratamento, manutenção de uma vida 
saudável e controle da pressão, com a finalidade de evitar possíveis complicações. 
Entre em contato e saiba os critérios e como se inscrever.

.

 

Unidade de Vacinação da 
Unimed Rio Preto  | (17) 3202-1112
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educação

Férias
inesquecíveis  
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INTERCÂMBIO DÁ OPORTUNIDADE AOS ADOLESCENTES 
DE TEREM CONTATO COM NOVAS CULTURAS

Uma temporada no exterior pode signifi car uma das melhores experiências 
para um jovem. Aprender uma nova língua, imerso em uma cultura 
diferente, é capaz de transformar a maneira como o adolescente vê o 

mundo, como aconteceu com o músico Thiago Giacomelli que, aos 16 anos, fez 
intercâmbio em Hastings, na Inglaterra. “Minha viagem foi muito enriquecedora. 
Vivi uma realidade completamente diferente da minha e aprendi inglês de verdade, 
porque tinha de me virar quando não estava com outros brasileiros”, relembra.  
 O convívio social com nativos faz com que os jovens desenvolvam 
a independência e o espírito coletivo, construindo, assim, laços de 
amizade. Foi pensando em tudo isso que Edna Ribeiro presenteou o 
neto Luigi, de 15 anos, com uma viagem para Toronto, no Canadá.  
 “Optei por um intercâmbio em casa de família para que ele tenha a 
oportunidade de conhecer, em tempo integral, cultura e rotina diferentes, algo que 
não acontece em outros tipos de hospedagens”, conta Edna.  
 Uma boa opção para os jovens é o “Summer Camp”, 
programa de intercâmbio de três semanas, realizado 
em parceria com escolas de idiomas internacionais, 
que combina aulas, passeios, atividades esportivas e 
culturais, perfeito para o período de férias escolares. 
 “O ‘Summer Camp’ oferece a jovens de 14 a 17 
anos temporadas em casas próximas às escolas. Essas 
famílias são selecionadas de forma criteriosa para 
que o jovem se sinta seguro e confortável. No plano 
estão inclusas ainda refeição completa e a presença 
‘full time’ de um monitor”, explica o diretor da 
Information Planet Rio Preto, Flávio Marchiori.  
 E engana-se quem pensa que o ingresso 
para essa experiência inesquecível custa muito. De 
acordo com o diretor da agência, a modalidade de 
intercâmbio é uma das mais acessíveis formas de se 
viajar. “O investimento vale a pena por ser o primeiro 
contato do jovem com o mundo globalizado, com 
liberdade”, reforça Marchiori. 
 Então, na hora de programar as próximas 
férias da garotada, que tal unir diversão com 
aprendizado?

por Patrícia Ribeiro

Flávio Marchiori, considera o intercâmbio 
uma experiência única para os jovens. 
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infância

Quando o estudante Vitor Hugo da Silva Alves 
tinha apenas três anos de idade, seus pais 
perceberam um comportamento estranho. 

Ele parou de andar e só queria fi car no colo. O 
problema era a artrite que já dava os primeiros sinais. 
 Imediatamente após o diagnóstico, ele 
começou o tratamento. Atualmente, com 17 anos, 
o jovem toma uma injeção por semana para aliviar 
os sintomas, mas leva uma vida normal. “Sinto um 
pouco de dor principalmente quando faço muito 
esforço físico, mas dá para viver normalmente. Faço 
natação também, o que me ajuda bastante”, afi rmou. 
 A artrite é a inflamação de uma ou mais 
articulações que provoca dor e rigidez. Comum 
em pessoas mais velhas, essa doença não é, de 
forma alguma, exclusiva dos adultos e idosos 
como muitos pensam. Um dos tipos que pode 
atingir crianças e adolescentes, é a Artrite 
Idiopática Juvenil, que começa a apresentar 
sintomas ainda na infância do paciente.  
 A médica reumatologista Rita de Cássia Menin 
explica que os sintomas são mínimos durante o 
aparecimento da doença. Por isso, os pais devem 

observar o comportamento dos fi lhos e levá-los 
ao médico caso suspeitem de alguma alteração.  

 “Eles devem estar atentos, uma vez que poderão 
ser observadas modifi cações no comportamento da 
criança, especialmente devido à presença da dor e 
limitação da capacidade física”, afi rma a especialista.  
 A Artrite Idiopática Juvenil é causada por 
alterações do sistema imunológico desencadeadas por 
um conjunto de predisposição genética e de estímulos 
ambientais, que podem ser infecções virais, bacterianas 
ou outras substâncias químicas que agem como 
antígenos (substância estranha ao organismo). A 
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Vitor Hugo descobriu 
a doença aos 3 anos

Artrite 
juvenil
POUCOS SABEM, MAS A DOENÇA TAMBÉM 
PODE AFETAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES

por Elton Rodrigues
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doença acomete as articulações e pode afetar outros 
órgãos como a pele, os olhos e o coração.  
 Especialistas afi rmam que o uso de 
computadores ou celulares pode piorar os 
sintomas articulares no paciente que está 
com a doença em atividade. Além disso, esses 
hábitos podem desencadear algumas lesões 
traumáticas que também provocam dores ou 
desconfortos, como tendinites e lombalgia.  
 “Por isso, é preciso uma boa avaliação para 

evitar que isso seja confundido com os sintomas de 
artrite ou mesmo que escondam a doença”, explica o 
médico reumatologista Ricardo Acayaba de Toledo. 
 Por ser uma doença crônica, o tratamento é 
longo e envolve orientações aos pais e à criança, controle 
da inflamação e da dor, por meio de medicamentos, 
e prevenção de deformidades. A reabilitação com 
fi sioterapia e terapia ocupacional é muito importante 
desde as fases iniciais da artrite. E, em alguns casos, 
pode ser necessário o acompanhamento psicológico.

SERVIÇO

Rita de Cássia Menin – Reumatologista CRM: 63470 | (17) 3232-0177
Ricardo Acayaba de Toledo – Reumatologista CRM: 108483 | (17) 3364-1926

17janeiro e fevereiro de 2018   |



18 |  setembro e outubro de 2017

clientes

SERVIÇO
Informações sobre planos 
Rio Preto | (17) 3202-1111
Mirassol | (17) 3253-5000
Olímpia | (17) 3279-7533
Jales | (17) 3632-4500

O cliente em
primeiro lugar
UNIMED INAUGURA UNIDADE DE SERVIÇOS EM OLÍMPIA
E OFERECE NOVAS MODALIDADES DE PLANOS

por Rodolfo Borduqui

Nacionalmente conhecido pelo potencial turístico, 
industrial e agropecuário, o município de Olímpia, 
interior de São Paulo, acaba de receber uma 

completa unidade de serviços da Unimed Rio Preto.  
 O local, chamado Unimed Serviços, oferece 
aos benefi ciários um ponto de coleta de exames 
laboratoriais, setor de vendas para novos planos e 
setor de autorização de guias. Tudo em um mesmo 
lugar para facilitar o dia a dia de todos. 
 Mas a grande novidade é que no espaço 
também funciona um completo ambulatório de 
atendimento aos benefi ciários do plano empresarial 
Unimed First que, após o sucesso de comercialização 
em Rio Preto, também chega à região de Olímpia. 
 Nessa modalidade, o acompanhamento 
do paciente é feito sempre pelo mesmo médico. 
Atendimento que é realizado nesse local. Em Rio Preto, 
os pacientes são atendidos no Núcleo de Atenção 
Integral à Saúde que funciona no Complexo de Saúde 
Unimed. Ambos contam com equipe especializada e 
garantem qualidade e maior resolutividade dos casos. 
 “A Unimed Rio Preto já oferecia um completo Pronto 
Atendimento Adulto e Infantil 24 horas em Olímpia. Agora, os 
benefi ciários ganham outras facilidades nesse novo espaço 
que certamente contribuirão para a satisfação de todos”, afi rma 
o presidente da Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio. 
 A Unidade funciona de segunda-feira a sábado e 
está localizada na praça Altino Arantes, 8. O setor de vendas 
e de autorização de guias abre de segunda a sexta-feira, das 
8 às 17 horas. Ponto de coleta de exames de segunda a sexta-
feira, das 6 às 17 horas, e aos sábados, das 6 horas ao meio 
dia. Já o ambulatório do Unimed First de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 20 horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas. 

Unimed Life  
Sempre à frente do mercado e preocupada com o bem-
estar e qualidade de vida de todos, a Unimed Rio Preto 

acaba de desenvolver uma 
nova modalidade de plano de 
saúde inovadora, o Unimed Life.  
 Trata-se de um plano coparticipativo, ou seja, 
o cliente tem uma mensalidade fi xa reduzida e, quando 
precisar usar, paga pequenas taxas referentes a essa 
utilização. Esse modelo já era utilizado pelo mercado, mas 
a diferença do Unimed Life está no fato de que existe 
um valor teto de coparticipação mensal defi nido em 
contrato. Caso ele seja excedido, a diferença é lançada 
automaticamente para o próximo mês sem juros.  
 Por exemplo, se a família inteira precisou 
de vários serviços médicos no mesmo mês, não há 
motivos para preocupação com a conta, pois há um 
valor pré-estabelecido como limite e a diferença 
será lançada no mês seguinte, o que permite ao 
cliente um melhor planejamento orçamentário.   
 Além disso, o benefi ciário pode optar também por 
participar do Unimed Fidelidade. Programa de relacionamento 
para clientes que pagam as faturas com cartão de crédito. 
Optando por isso e quitando todas as parcelas em dia ao 
longo de 12 meses, o cliente ganha uma mensalidade grátis e 
ainda pode acumular pontos no seu cartão devido à utilização 
na opção crédito. Esse programa é valido enquanto o cliente 
estiver ativo, ou seja, não é restrito ao primeiro ano. 
 “Reformulamos nosso portfólio de produtos para 
oferecer o melhor a todos os clientes. Os tempos mudaram, 
assim como as características de cada pessoa, família ou 
empresa. Temos certeza de que essa será uma opção perfeita 
para muitas pessoas”, afi rma o gerente de Marketing da 
Unimed Rio Preto, Edgar Almeida.

18 |  abril e maio de 2018
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Instalações da Unimed Serviços 
da cidade de Olímpia
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prevenção
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UNIMED POSSUI PROGRAMA PARA
REDUZIR A REALIZAÇÃO DE EXAMES 
RADIOLÓGICOS EM CRIANÇAS

por Elton Rodrigues

Proteção

infantil
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Você sabia que as radiografi as e outros exames 
radiológicos emitem doses cumulativas 
de radiação que podem danifi car células, 

afetar o material genético e comprometer 
a saúde, principalmente das crianças?  
 No mundo,  são realizados cerca de 3,5 
bilhões de exames radiológicos anualmente, de acordo 
com levantamento da Organização das Nações Unidas 
– ONU, número preocupante. Ciente disso, a Unimed 
Rio Preto faz parte de um programa específi co para 
conscientizar e evitar exames desnecessários e, dessa 
maneira, proteger os jovens. 
 O Programa de Proteção Radiológica 
Infantil é uma iniciativa da Unimed do Brasil e 
tem como foco os pacientes de 0 a 12 anos. Por 
meio dele, profi ssionais promovem treinamentos 
para os médicos, distribuem cartilhas e outros 
materiais de comunicação sobre o tema aos 
profi ssionais de saúde e benefi ciários. 
 “O programa possui ações efetivas 
tanto para o médico quanto aos pais e pacientes 
para fomentar o desenvolvimento da cultura de 
segurança. Essa iniciativa converge com a Atenção 
Integral à Saúde que prevê a prestação de cuidado 
global ao indivíduo, atuando de maneira mais 
preventiva”, afi rma o diretor de Gestão de Saúde da 
Unimed do Brasil, Orlando Fittipaldi Jr. 
 Em Rio Preto, o programa funciona 
desde junho de 2016 no Complexo de Saúde 
Unimed e já colaborou muito para a redução 
no número de radiografi as e tomografi as 
em crianças e adolescentes.  
 “A adesão proporcionou o acompanhamento 
efetivo com monitoramento de indicadores e 
plano de ação quando necessário”, afi rma o 
responsável técnico de Radiologia da Unimed Rio 
Preto, Dreison Tiago Torres da Silva.  
 Para reforçar a iniciativa foi fi xado, no início 
deste ano, um painel no Pronto Atendimento Infantil 

contendo informações para os pais que estiverem na 
sala de espera com objetivo de disseminar todos os 
dados sobre a proteção radiológica infantil. 
 O programa ainda incentiva a utilização 
de uma carteirinha, cujo modelo é disponibilizado 
pela Unimed do Brasil, que permite aos profi ssionais 
de saúde o conhecimento da frequência e da 
data de realização dos últimos exames. Assim, é 
possível avaliar com precisão a necessidade da 
solicitação de um novo procedimento. 
 A carteirinha também traz orientações de 
segurança aos pais e responsáveis, como uma escala 
comparativa da radiação recebida por exames e a 
natural, proveniente do meio ambiente.  
 “Essa carteirinha é para proteger a criança. 
Às vezes, o pai a traz ao Pronto Atendimento à noite e, 
no outro dia, a mãe vem novamente e não sabe quais 
exames foram feitos, por exemplo. Com tudo registrado 
ali, isso difi cilmente ocorrerá”, explica Silva. 
 Para o pneumologista pediátrico, Guilherme 
Salomão Gorayeb, o programa é importante. “A 
radiação absorvida pelo organismo é somatória. 
Alguns artigos vêm evidenciando o aumento do risco 
de câncer de pele e hematológico em pacientes que 
passaram por grande número de exames. Risco que 
se torna maior em crianças menores de quatro anos. 
Por isso, os protocolos elaborados por diferentes 
profi ssionais como radiologistas, pediatras e clínicos, 
implementados na Unimed, tendem a diminuir o 
número de exames solicitados”, afi rma. 
 Mãe do pequeno Pietro, de cinco anos, a 
operadora de caixa Monique Adrielli Olivo Vermelho 
foi com o fi lho até o Complexo de Saúde Unimed 
e recebeu as orientações do programa. “Acho uma 
ótima iniciativa. É bom porque protege as crianças 
justamente na fase de desenvolvimento. Meu fi lho 
passou por um raio-x somente quando tinha três 
anos. Esse tipo de exame é bom evitar”, afi rma 
Monique.

SERVIÇO

Guilherme Salomão Gorayeb – Pneumologista Pediátrico  CRM: 126186 | (17) 3232-8752
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ANA LUIZA MAGNABOSCO DE MATHIAS DERMATOLOGIA 17 - 3226-1982

ANDRESSA RIBEIRO COLTURATO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 17 - 3234-3459

ARNALDO PEDRO DA SILVA CLÍNICA MÉDICA 17 - 3364-0727

AUGUSTO DIAS SARDILLI CARDIOLOGIA 17 - 2139-8300

BARBARA ZILIOLI CAIS FASOLIN OFTALMOLOGIA 17 - 3364-6166

DANIEL BASSETTE ANESTESIOLOGIA 17 - 3201-5087

DANIEL MAZZO JOSÉ NEUROLOGIA 17 - 3201-5087

DARCIO GITTI DE FARIA CARDIOLOGIA 17 - 3203-4000

FABIANA BARAO CIRURGIA VASCULAR 17 - 4009-3939

FABIANA RIBEIRO FUNES CURY OFTALMOLOGIA 17 - 3201-7222

FERNANDO NICOLAU PARRO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

17 - 4009-4444

FERNANDO REBECHI RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

17 - 4009-4444

GABRIEL PINA PAIVA NEUROLOGIA 17 - 3201-5087

GUILHERME PERASSA GASQUE NEUROLOGIA 17 - 3216-9999

HENRIQUE DE PAULA VASCONCELOS CIRURGIA PLÁSTICA 17 - 3227-3473

NOME ESPECIALIDADE TELEFONE

cooperativa

Unimed Rio Preto recebe 
32 novos cooperados
MÉDICOS JÁ ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS CLIENTES EM CASO DE NECESSIDADE

por Rodolfo Borduqui

D esde o in íc io de 2018, a Unimed São José 
do Rio Preto oferece 32 novos médicos . 
Atualmente, são mais de 1 .400 cooperados, 

das mais var iadas especia l idades , à disposição de 
todos os c l ientes em caso de necess idade.  
 Segundo o pres idente da Unimed Rio 
Preto, Helencar Ignácio, este ingresso é muito 

importante para os c l ientes da cooperat iva . 
“Todos os anos, temos a sat is fação de agregar 
ao nosso rol  de prof iss iona is novos cooperados. 
São médicos ext remamente qual i f icados que se 
juntam aos demais para garant i r  a excelência 
dos serv iços prestados e a sat is fação de todos” , 
af i rma.

|  abril e maio de 201822
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JAIR BARON JUNIOR CARDIOLOGIA 17 - 2139-1800

KATHIA REYS RODRIGUES DERMATOLOGIA 17 - 3266-0341

LÍVIA ARROYO TRIDICO DERMATOLOGIA 17 - 3234-7654

LÍVIA PEREIRA MIRANDA PRADO ANESTESIOLOGIA 17 - 3201-5087

LUANA ROCCO PEREIRA COPI DERMATOLOGIA 17 - 3211-9150

LUCAS GUIZILINI FERREIRA ANESTESIOLOGIA 17 - 3201-5087

LUCIANA VOLPON SOARES SOUZA MARIN RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

17 - 4009-4444

LUCIANNA VOLPE PARDO OFTALMOLOGIA 17 - 3227-2070

MARIA FERNANDA DE CASTRO LANZONI BREDA OFTALMOLOGIA 17 - 3281-2256 / 3353-3092

MARIA LAURA SILVEIRA DE CASTRO RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

17 - 4009-4444

MARIANA ALVES FERREIRA MARTINS REUMATOLOGIA 17 - 3232-0177

NAZIR ELIAS CHALELA AYUB CIRURGIA DO APARELHO 
DIGESTIVO

17 - 3201-5087

PEDRO PAULO LOPES DA SILVA POLOTTO UROLOGIA 17 - 3211-8500

RAFAEL ANTÔNIO BARBOSA DELSIN OFTALMOLOGIA 17 - 3201-1002

REGISLAINE MARIA DE SOUZA MIQUELIN DERMATOLOGIA 17 - 3242-2108

RICARDO POZZI FASOLIN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 17 - 3364-5755

VANESSA MONTIJO VASQUES ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLOGIA

17 - 3302-4777

23junho e julho de 2017  |
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EXCESSO DE INFORMAÇÕES E ACÚMULO DE TAREFAS 
PODEM DESENCADEAR O PROBLEMA

Síndrome do 

pensamento 
acelerado

por Andrea Inocente

Ideias e lembranças que não param, excesso de 
informações que vêm e voltam à mente, dificuldade de 
concentração, burburinho constante no cérebro, insônia, 

inquietação. Esses são alguns dos sintomas clássicos 
dos portadores do Pensamento Acelerado, condição 
também conhecida como Síndrome de Burnout.  
 Os principais afetados são pessoas que precisam 
estar atentas e produtivas e que vivem sob pressão o 
tempo todo como executivos, profissionais de saúde, 
escritores, professores e jornalistas. A síndrome pode 
causar ainda ansiedade excessiva, irritabilidade, 
flutuação emocional, inquietação, intolerância, 
déficit de concentração, esquecimento, fadiga 
e cansaço ao despertar, dores de cabeça ou 
musculares, queda de cabelo e gastrite.  
 No Brasil, segundo dados da International 
Stress Management Association (Isma), mais de 

|  abril e maio de 201824
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30% dos profi ssionais que trabalham com alto 
nível de cobrança apresentam o problema. 
 A psicóloga do Núcleo Atendimento 
Multidisciplinar da Unimed Rio Preto, Vanessa 
Numer Cosenza Martim, explica que muitas vezes 
a síndrome é confundida com o transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em 
virtude dos sintomas apresentados serem similares, 
resultando em diagnósticos equivocados. 
 “Se comprovada a síndrome, o paciente 
deve buscar orientações sobre técnicas para 
desacelerar os pensamentos, além de mudar 
os hábitos diários. É recomendado praticar 
atividades físicas periodicamente, diminuir 
o ritmo, principalmente na realização de 

tarefas, além de incluir na rotina períodos de 
pausa durante o dia e momentos prazerosos 
sem ligação com tecnologia”, orienta. 
 A psicóloga cognitivo-comportamental, 
Mara Lúcia Madureira, orienta que, ao identifi car 
o conjunto de sintomas, é fundamental 
procurar atendimento médico.  
 “A intervenção varia de caso para caso, 
e geralmente combinam terapias farmacológicas 
prescritas por psiquiatras com antidepressivos 
e psicoterapia para reestruturação cognitiva, 
aprendizagem de técnicas de relaxamento e 
controle da ansiedade, respeito aos próprios 
limites, entre outros. Yoga e meditação também 
trazem bons resultados”, afi rma.  
 

equipe medica.

Aliando história, conhecimento
e tecnologia à uma excelente

equipe medica.

Aliando história, conhecimento
e tecnologia à uma excelente

equipe medica.
e tecnologia à uma excelente

Urologia Feminina
Disfunção Sexual
Câncer de Próstata
Cálculo Renal
Urologia Pediátrica

Nefrites e Nefroses
Transplantes Renais
Hemodiálise
Tratamentos com Laser
Videolaparoscopia

17 4009 9191
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Confi ra atitudes importantes para evitar a 
Síndrome do Pensamento Acelerado

Evite o 
excesso de 
informações

Não se torne 
escravo da 
tecnologia

Diminua o 
ritmo no 
dia a dia

Cuidado com a 
competição em 

busca pelo sucesso

SERVIÇO

Núcleo Atendimento Multidisciplinar 
(NAM) da Unimed Rio Preto – (17) 3202-1113
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ESSES ALIMENTOS PARECEM DELICIOSOS, MAS REPRESENTAM ALTOS RISCOS À SAÚDE

por Andrea Inocente

Os perigos dos

Ultraprocessados  

Sabe o que biscoitos, balas, refrigerantes, sucos em pó, 
presunto, salsicha, misturas para bolo, entre outros, 
têm em comum? São alimentos ultraprocessados 

que até são deliciosos, porém, o consumo exagerado 
pode acarretar em danos à saúde devido ao excesso de 
sal, açúcar e óleo que levam na composição. 
 Segundo a nutricionista da Medicina Preventiva 
da Unimed Rio Preto, Marise Bandeira, os ultraprocessados 
normalmente são fabricados em indústrias de grande porte e 
envolvem diversas etapas e técnicas de processamento.  
 “São alimentos com substâncias sintetizadas em 
laboratório a partir de fontes orgânicas como petróleo e carvão, 
cuja função é estender a duração e dotá-los de cor, sabor, aroma 
e textura, o que os tornam extremamente atraentes”, explica. 
 Uma forma prática para saber se o alimento pode ser 
considerado um ultraprocessado é consultar os ingredientes na 
embalagem do produto. Um número elevado de itens, cinco 
ou mais, além da presença de ingredientes com nomes pouco 
familiares, como por exemplo, amido modifi cado, xarope de 
frutose, isolados proteicos, corantes, aromatizantes, realçadores 
de sabor, entre outros, indicam que ele entra nessa categoria. 
 “Há muitas razões para evitar o consumo dos 
ultraprocessados. Eles podem ser ricos em gorduras, também 
processadas para resistir à oxidação, que  tendem a obstruir 
as artérias do coração. Normalmente, têm poucas fi bras, 
essenciais para a prevenção de doenças cardíacas, diabetes e 
vários tipos de câncer. Além de serem pobres em vitaminas e 
minerais, ricos em açúcares e sódio”, ressalta a nutricionista. 
 Outra desvantagem desse tipo de comida é o 
risco de ser confundida com um produto saudável. “Isso 
acontece quando são divulgados como alimentos com 
menos calorias, com adição de vitaminas e minerais ou rico 
em fi bras, por exemplo. Além disso, a sensação de saciedade 
após consumo deles pode não ocorrer tão rápido. Dessa 
forma, sem perceber, a pessoa acaba ingerindo mais calorias 
do que necessita que fi cam estocadas em nosso corpo na 

forma de gordura, favorecendo o ganho de peso 
e levando a pessoa à obesidade”, alerta Marise.

Principais alimentos ultraprocessados: 

• Batata frita 
• Barra de chocolate 
• Refrigerante 
• Suco de caixinha 
• Nuggets 
• Macarrão instantâneo 
• Sopas instantâneas, de saquinho  
• Molhos industrializados 
• Comida congelada 
• Bolachas recheadas 
• Bolos prontos 
• Barra de cereais 
• Balas e doces

2626 |  abril e maio de 2018

SERVIÇO
Medicina Preventiva Unimed Rio Preto  
(17) 3202-1120
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“A vida é muito curta pra comer ração”. Essa afi rmação 
é do empresário Alexandre Villela que, há alguns 
anos, decidiu trocar a alimentação de seus cães 

intercalando a ração com comidas frescas e naturais.  
 O empresário e a esposa, Ana Ceze, 
cozinham mandioquinha, chuchu, beterraba, cenoura 
e carnes de frango e vaca. Depois de pronta, a 
comida é armazenada em embalagens fechadas a 
vácuo e congelada em porções únicas. “A alegria 
deles quando servimos é contagiante. A vida 
dos animais muda, eles adoram”, ressalta Villela.  
 Assim como o casal, muitas pessoas 
estão fazendo o mesmo. Porém, de acordo 
com o médico veterinário Eduardo Fachini, é 
necessário fi car atento aos tipos de alimentos que 
podem ser dados para os cães e gatos.  
 “Os ingredientes devem ser cozidos 
de maneira adequada, sem tempero e óleo. 
Não dê carne crua, pois pode provocar vômito 
e diarreia. Já a quantidade vai variar de acordo 
com o tamanho do pet”, explica o veterinário.  
 Além de proporcionar mais qualidade de 
vida aos bichos de estimação, a substituição da 
alimentação pode contribuir ainda para a saúde 
deles. Foi o que fez a estilista Gabriela Aquino 
Silveira, dona do cão “Bigode”. No ano passado, o 
pet foi diagnosticado com uma doença de pele 
incurável e a família decidiu optar pela alimentação 
saudável para melhorar a qualidade de vida.  
 “Ele já comia uma ração especial por ter 
problemas no fígado. Mas, por causa da doença de 
pele, mudamos para a alimentação natural e ele 
melhorou muito. Não fi ca coçando”, conta Gabriela. 
Para fazer essas adaptações, a estilista procurou um 
veterinário especializado em nutrição. 
 De olho nessa tendência, muitas pessoas 
enxergaram nisso um bom negócio. A empresária 
Aline de Paula Teixeira começou a investir na 
produção de comida natural para pets em 2014. 
Na época, ela só cozinhava para a “Manu”, sua 
Schnauzer. Comentando com conhecidos sobre 
os benefícios da alimentação natural, percebeu a 
aceitação da ideia e decidiu abrir uma fábrica. 
 “Somos uma equipe de três colaboradores, 
além do veterinário e a nossa engenheira de alimentos 
que acompanham todos os processos”, conta Aline. 
Hoje, oferece pratos salgados e doces que levam 
produtos como, batata-doce, carne bovina e frango, 
abobrinha, vagem, banana, maçã, entre outros.  
 “As rações não são ruins, mas é necessário 
escolher as de boa qualidade e procedência como as 
Premium ou Super Premium, que são as que possuem 
todos os nutrientes que os cães e gatos precisam. Além 
disso, o que faz mal mesmo, são os corantes. Por isso, é 
preciso fi car atento e evitar”, orienta o veterinário.

Medicina Preventiva Unimed Rio Preto  
(17) 3202-1120
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comportamento

PESSOAS SOLTEIRAS TAMBÉM
PODEM ADOTAR UMA CRIANÇA

por Rodolfo Borduqui

Pais
e filhos 

A tualmente no Brasil, segundo dados do Cadastro 
Nacional de Adoção, cerca de 47 mil crianças e 
adolescentes crescem em abrigos à espera de 

um adotante. Porém, muitos não conseguirão isso por 
vários motivos, entre eles o perfil que a maioria das 
pessoas aptas a adotar buscam que são bebês de até 
três anos, brancos e sem doenças congênitas.  
 Um fator muito importante que pode ajudar 
a reduzir esses números é um fato desconhecido 
por boa parte da sociedade. Ao contrário do que 
muitos pensam, os homens e mulheres solteiros 
também podem adotar uma criança.   
 Com a alteração do Código Civil, todas as 
pessoas com mais de 18 anos, independente do sexo 
ou estado civil, têm o direito de entrar com um pedido 
de adoção desde que sejam, no mínimo, 16 anos mais 
velhas do que a criança ou adolescente adotado.  
 Foi o caso do bancário Eduardo Andrade. Após 
o falecimento da esposa, ele buscou na adoção uma 
oportunidade de recomeçar. “Eu perdi o que tinha de 
mais importante na minha vida que era ela. Fiquei sem 
chão. Foi então que minha irmã me apresentou essa 
possibilidade. No começo nem dei muita bola”, afirma. 
 Um dia, decidiu pesquisar o assunto e, após 
muitas decisões, se tornou candidato. “Como não 
fiz muitas exigências, o processo foi relativamente 
rápido. Em pouco mais de um ano minha vida 
mudou com a chegada do Maicon. Um garoto de 
seis anos lindo em todos os sentidos que se fosse 
um filho gerado não seria tão parecido comigo. 
Hoje ele é minha razão”, explica Andrade.  
 O processo de adoção demora o 
mesmo tempo tanto para solteiros como para 
casais. E pode até ser mais rápido se o adotante 
aceitar crianças com mais de três anos ou 
mesmo com irmãos. Quanto menor o número 
de restrições, menor o tempo de espera. 
 Processo que levou cerca de dois anos 
para que o comerciário e presidente da ELO 
- Organização de Apoio a Adoção, Peterson 
Rodrigues dos Santos, realizasse o sonho d a 
da paternidade. “Por falta de informação, e u 
acreditava que sendo homem, solteiro, 
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Mesmo solteiro, Peterson realizou o sonho 

da paternidade por meio da adoção
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homossexual e não tendo grande poder aquisitivo, jamais poderia adotar”, explica. 
 Então, ele entrou para o Programa de Apadrinhamento Afetivo, no qual 
pessoas podem se oferecer voluntariamente para ajudar crianças e adolescentes 
acolhidos em instituições ou programas sociais a conhecerem o que é um lar, amizade, 
carinho, ou seja, tudo o que eles não conseguiram ter com suas famílias de origem. 
 “Entrei para fazer um trabalho voluntário e jamais imaginei adotar. Foi 
quando conheci meu fi lho. Não estava nos meus planos, até que ele foi destituído 
do poder familiar e encaminhado para adoção, então resolvi tentar. Quando tudo 
deu certo, a fi cha demorou a cair. Mas o sonho foi realizado. E foi louco porque 
hoje paro pra pensar e parece que ele sempre foi meu”, explica Santos. 
 Para se candidatar, basta ir à Vara de Infância e Juventude da cidade, com a identidade e 
um comprovante de residência, e abrir um processo de habilitação para adoção. Serão exigidos 
vários documentos como cópia autenticada da certidão de nascimento, comprovante de 
renda, atestados de sanidade, idoneidade moral, antecedentes criminais, entre outros. Também 
será preciso fazer uma petição com ajuda de um defensor público ou advogado. 
 Uma vez aprovado, o nome do futuro adotante será habilitado e entrará para os 
cadastros local e nacional de pretendentes à adoção. Após isso, a pessoa deverá participar do 
curso de preparação psicossocial e jurídica e será submetida à avaliação com entrevistas e visita 
domiciliar feitas por equipe técnica interprofi ssional. É nesse momento que o perfi l da criança 
ou adolescente será defi nido para que possam começar as buscas nos cadastros.  
 “A lei não discrimina solteiros, nem dá preferência aos casais. Apenas prepare-
se para fazer tudo sozinho e imagine uma criança ou adolescente na sua vida. Eu, 
por exemplo, nunca me vi com bebê em casa, pois, sendo solteiro, fi ca mais fácil 
organizar a rotina com uma criança maior. Porém, se desejar passar pelo período de 
fraldas, respeite sua vontade e não aumente perfi l de idade apenas para o processo 
ser mais rápido. Isso tudo será avaliado nas entrevistas”, orienta Santos. 
 Encontrada a criança, dá-se início a um processo de adoção propriamente dito, em 
que o pai ou a mãe solteiro passa a se aproximar dela com o monitoramento de assistentes 
sociais. Se tudo der certo, o adotante recebe a guarda por um período de convivência, 
acompanhado pela Vara. Quando a nova família for considerada estável, a adoção é 
formalizada. Para mais informações basta acessar o site www.portaladocao.com.br. 
 “Ser pai ou mãe independe de estado civil, e sim de sentir-se pai e mãe e assumir 
essa ideia antes de adotar a criança. E lembre-se de que adoção não é caridade, é apenas 
outra forma de se ter fi lhos”, afi rma o comerciário e presidente da ELO.
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DISPOSITIVO É CAPAZ DE INTERAGIR COM A 
CASA TODA, INCLUSIVE COM OS MORADORES

por Patrícia Soares

Google 
home

Você já ouviu falar no “Google Home”, dispositivo 
inteligente de alto-falante ou smart speaker, que 
possui funções interativas e é acionado a partir 

de comandos de voz? O aparelho ainda não chegou 
ao Brasil, mas vem conquistando o mundo todo. 
Apenas nos Estados Unidos, no ano de 2017, foram 
vendidos cerca de 24 milhões de unidades.   
 O aparelho é pequeno, discreto e a utilização 
é muito simples, basta conectá-lo à internet. A partir 
daí, o usuário pode fazer qualquer pergunta que 
ele dará as respostas rapidamente como em um 
diálogo normal. Ele é capaz de dizer a previsão do 
tempo, a programação do cinema local, tirar dúvidas 
de gramática, dar receitas culinárias, localizar e 
tocar músicas, trocar o canal da TV e muito mais.  
 De acordo com o gerente de informática, 
Guilherme Fernandes Miguel, o equipamento, de forma 
geral, se assemelha à Siri, por exemplo, ferramenta 
disponibilizada em telefones celulares e que interage 
com a voz do dono, mas vai além. “É um aparelho 
fantástico, de preço acessível, que já pode ser adquirido 
por volta de R$590. Entretanto, o empecilho é que ainda 
não existe a tradução para o português”, explica.   
 Além dessas funcionalidades, o dispositivo 
consegue controlar equipamentos domésticos que 
sejam automatizados como geladeiras, lâmpadas, 
lavadoras de roupa, entre outros, que possuem essa 
tecnologia. Dessa forma, basta que a pessoa, por 
exemplo, peça ao Google Home para apagar as 
luzes que isso será feito prontamente.  
 Mas Miguel enxerga ainda outros benefícios. 
“O Google Home trabalha com a integração de 
plataformas que podem ajudar muito o dia a dia. E isso 
pode ser útil até para pessoas da terceira idade, por 
exemplo, por facilitar a execução de várias atividades 
diárias”, completa. A má notícia é que ainda não há 
previsão de data para o lançamento no Brasil, mas 
sabe-se que deve ser ainda em 2018.
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