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Unimed Air
Novo serviço adicional da 
Unimed Rio Preto garante 
remoção aérea de pacientes
em todo Brasil

HPV
Vacina contra o vírus é uma das formas mais 
eficazes de prevenção do câncer do colo do útero

Movimente-se
Pular corda pode ser um ótimo exercício para 
quem busca qualidade de vida e bem-estar
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Buscar o que existe de mais moderno em recursos e 
tecnologia para garantir a excelência dos serviços 
prestados aos nossos 260 mil beneficiários, sempre 

foi um dos principais pilares da Unimed São José do Rio 
Preto. Não medimos esforços para oferecer diferenciais 
que contribuam para a qualidade de vida e bem-
estar de nossos clientes e médicos cooperados.   
 Nesse sentido,  oferecemos vários produtos adicionais 
ao plano de saúde como o SOS Unimed (atendimento 
médico domiciliar de urgência e emergência) e Acessórios 
Ortopédicos, por exemplo. Agora, todos os beneficiários 
podem aderir a mais uma novidade, a Unimed Air.  
 Trata-se do serviço de remoção aérea de 
pacientes em estado grave, hospitalizados em Unidades de 
Terapia Intensiva, em casos em que haja necessidade de 
transferência entre hospitais distantes (mínimo 50 km).  
 Para usufruir do benefício, assim como os 
demais produtos adicionais, é cobrada uma pequena taxa 
mensal acrescida à mensalidade do plano. O Unimed Air 
conta com modernos aviões e helicópteros e funciona 
em todo território nacional. Para mais informações basta 
entrar em contato pelo telefone (17) 3202-1111.  
 Além da segurança que a Unimed Rio Preto 
oferece, é preciso se cuidar e colocar a prevenção 
sempre em primeiro lugar. Campanhas como o 
Outubro Rosa e o Novembro Azul, que alertam para a 
importância da detecção precoce dos cânceres de mama 
e próstata, são fundamentais para a sociedade.  
 Cuidar-se praticando atividades físicas, alimentando-
se com qualidade e evitando atitudes prejudiciais como fumar, 
sedentarismo e ingestão de bebidas alcoólicas em excesso, 
são atitudes que devem fazer parte da rotina de todos.  
 Nessa edição da revista Viva Unimed, você terá 
mais informações sobre esses e outros assuntos como vacina 
contra o HPV, esportes, sustentabilidade, comportamento e 
muito mais. Leia e não se esqueça de compartilhar com sua 
família e amigos.

editorial
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Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto
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CIRURGIA VASCULAR

• CIRURGIA DE  VARIZES

• CIRURGIA DE VARIZES A LASER

• TRATAMENTO DE VARIZES COM ESPUMA

• TRATAMENTO DE VASINHOS COM ESCLEROSE

• TRATAMENTO DE VASINHOS  COM LASER ETHEREA MX

• TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO

• TRATAMENTO DE ANEURISMAS ARTERIAIS

• TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CARÓTIDA

• IMPLANTE DE CATETERES PARA QUIMIOTERAPIA, HEMODIÁLISE

• AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DE CIRURGIA PLÁSTICA E BARIÁTRICA

DERMATOLOGIA

• DERMATOLOGIA CLÍNICA

• CIRURGIA DERMATOLOGICA

• REJUVENESCIMENTO A LASER

• MELASMA

• CICATRIZ DE ACNE E CIRÚRGICAS

• REMOÇÃO DE TATUAGEM A LASER

• MMP

• TOXINA BOTULÍNICA

• PREENCHIMENTO

• BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

• OLHEIRAS
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vacina

Previna-se
contra o HPV

O Papiloma Vírus Humano é considerado uma das 
principais causas do câncer de colo uterino, um 
dos problemas que mais atingem a população 

feminina no Brasil, perdendo apenas para o câncer 
de mama, segundo dados do Instituto Nacional de 
Câncer (Inca). O vírus pode provocar lesões no colo 
do útero que, se não tratadas adequadamente, podem 
levar ao desenvolvimento da doença.  
 Atualmente, sabe-se da existência de mais 
de 150 variedades diferentes de HPVs, sendo que 
pelo menos 13 delas são consideradas oncogênicas, 
apresentando maior risco. De acordo com pesquisas, 
de 50% a 80% das mulheres sexualmente ativas 
serão infectadas por algum tipo de HPV durante a 
vida. Por isso, é fundamental se prevenir.  
 Uma das formas mais eficazes para isso 
é por meio da vacinação, indicada, principalmente, 
a adolescentes, tanto homens quanto mulheres, 
que ainda não iniciaram a vida sexual, chegando à 
eficiência de até 100% nesses casos.   
 A empresária Karina Moura explica que, 
assim que houve a liberação da vacina para meninos, 
decidiu levar o filho João Pedro ao pediatra, que 
indicou a vacina ao garoto. “Sempre busquei manter a 
vacinação dos meus meninos em dia. Quando soube 
da imunização do HPV, fui logo atrás. Nós sabemos 
das estatísticas e do risco que esse vírus representa. Por 
isso, preferimos optar pela prevenção e garantir que 
problemas futuros possam ser evitados”, afirma.   
 A enfermeira supervisora da Unidade de 
Vacinação da Unimed Rio Preto, Priscila Vicentin, 
explica que, embora estudos epidemiológicos 
mostrem que a infecção pelo vírus seja muito 
comum, somente uma pequena fração, entre 3% 
a 10%, das mulheres infectadas desenvolverá 
o câncer do colo do útero.   
 “Não há como saber quem terá ou 
não o problema. Por isso, a prevenção é 

essencial, e a melhor maneira é a vacinação”, afirma. Na 
Unimed Rio Preto, estão disponíveis dois tipos da vacina, 
a Quadrivalente, que protege contra quatro sorotipos e 
pode ser aplicada em mulheres de nove a 
45 anos e homens de nove a 26 anos, 
e a vacina Oncogênica, destinada a 
mulheres a partir de nove anos e 
sem limite de idade.  
 Para ambas, são 
necessárias três doses e, 
nos meses de outubro 
e novembro, a Unimed 
oferece descontos especiais 
para essas vacinas.

Vacinação é uma das formas mais eficientes 
      de evitar doenças causadas pelo vírus

por Patrícia Soares
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Karina fez 
questão 
de vacinar o filho
contra o HPV
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contra o HPV
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saúde
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Mesmo sem saber com exatidão o significado, certamente 
você já ouviu alguém dizer que a umidade do ar está 
alta ou baixa. Mas o que isso significa? De acordo com 

o engenheiro da Cetesb Rio Preto, João Adriano Alves, “de 
forma bem simplificada, a umidade indica a quantidade de água 
presente no ar que respiramos. Essa presença - em maior ou 
menor grau - influencia as temperaturas, o volume de chuvas, 
a sensação térmica e até mesmo a nossa saúde”, explica.  
 Segundo ele, o índice considerado ideal é de 60%. 
Abaixo disso, é estabelecido o estado de alerta, e valores inferiores 
a 12% são tidos como críticos. “A baixa umidade é duplamente 
prejudicial, pois interfere não só na saúde, como também em 
questões ambientais, favorecendo principalmente a ocorrência de 
queimadas, além de comprometer a dispersão de poluentes, como 
a poeira e as emissões veiculares”, afirma Alves.  
 Para informar e orientar a população a respeito 
da umidade do ar, a Unimed Rio Preto passou a exibir no 
relógio, localizado em frente à sede da cooperativa na avenida 
Bady Bassitt, 3.077, em Rio Preto, o índice de umidade do ar.  
 “Nosso compromisso com a saúde e qualidade de vida 
não é apenas dos mais de 260 mil clientes, mas de toda população. 
Para isso, inovamos mais uma vez. O relógio fica na fachada da sede 
em Rio Preto e, além de mostrar o horário e a temperatura, também 
informa a porcentagem da umidade do ar. Com essa informação, os 
rio-pretenses podem se cuidar melhor e se prevenir”, explica o diretor 
Comercial e Marketing da Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir Greque. 
 A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, 
quando a umidade do ar estiver muito baixa, toda população adote 
alguns cuidados, como reforçar a hidratação, evitar exercícios ao ar 
livre, umidificar os ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas 
ou recipientes com água e hidratar as narinas com soro fisiológico, 
quando muito fragilizadas. Seguindo essas orientações, é possível 
aumentar o bem-estar.

De olho
na umidade do ar

por Patrícia Soares

Saber se o índice está alto ou 
baixo ajuda a população a 

prevenir problemas de saúde
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sustentabilidade

uma era
O fim de

Você sabia que o primeiro canudo plástico fabricado 
no mundo certamente ainda existe? Isso é possível 
porque, geralmente, eles são produzidos a partir de 

polipropileno ou poliestireno, derivados do petróleo que podem 
levar até 400 anos para se decompor na natureza. O que 
torna essa invenção um verdadeiro problema ambiental.  
 Segundo estudos de instituições e ONGs como a 
WWF-Brasil, se nada for feito, em 2050 poderá haver mais 
plástico nos mares do que peixes. Estima-se que mais de dez 
milhões de toneladas do material cheguem aos oceanos por 
ano, sendo 100 mil toneladas apenas de canudos.  
 “Pode parecer bobagem, ainda mais para nós que vivemos 
longe do oceano, das praias. Mas os canudos são sim um problema 
ambiental gravíssimo. Por isso há tanto empenho atualmente para 
banir esse objeto do nosso dia a dia. Lembrando que estamos falando 
dos feitos de plástico. Outras alternativas, como os reutilizáveis ou os 
de papel, não trazem problemas”, explica o biólogo Sebastião Pires. 
 Algumas cidades brasileiras e de outros países já criaram leis 
para proibir a distribuição gratuita dos canudos em bares e restaurantes. 
Mas mesmo em locais onde não há lei específica, muitos empresários 
estão aderindo à ideia espontaneamente. É o caso do proprietário 
do bar Prozaria, em São José do Rio Preto, Vitor Augusto Borges, que 
passou a utilizar somente canudos feitos de papel no empreendimento. 
 “Desde que inaugurei o bar, tinha em mente utilizar os 
canudos de papel. Mas começamos a usar mesmo há dois meses. 
Somente com drinks são em média de 50 a 200 por noite. Se 
considerarmos o bar todo, é um consumo muito alto. Está na hora de 
mudar, não podemos mais ficar parados”, explica Borges.   
 Mas iniciativas também partem dos próprios cidadãos. 
A secretária executiva Carla Meireles conta que, desde que assistiu 
a um vídeo na internet de uma tartaruga marinha resgatada 
com um canudo preso na narina, nunca mais usou canudos 
plásticos. “Foi muito tocante, eu não imaginava que isso pudesse 
acontecer. Naquele dia, revi a função do canudo na minha vida. 
Hoje, nem se for de papel eu uso, não há necessidade”, afirma.  
 Já o pedagogo e professor de informática Leandro Sobral 
é adepto do objeto e não dispensa o uso, mas também parou de 
utilizar os de plástico. “Comprei um canudo de metal, que só precisa 
ser lavado para nova utilização. Levo ele na mochila para todo lugar e 
estou contente por ajudar o meio ambiente”.

Cada vez mais pessoas deixam 
             de usar canudos de plástico 

por Rodolfo Borduqui
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Drinks do bar
Prozaria são 
servidos com 
canudo de
papel

Foto: Elton Rodrigues
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em casa
Tudo feito 

A arte de fabricar os próprios alimentos 
    ou produtos está conquistando os brasileiros

por Andrea Inocente

família

Com temperos da própria horta caseira, Fernanda Pinho dos Santos Oliveira 
produz diariamente parte dos pratos que ela e a família consomem – de 
molhos a massas. A paixão pela gastronomia era antiga, mas, com a chegada 

do filho, há pouco mais de um ano, Fernanda viu na comida caseira uma forma 
de unir o útil – comida saudável – ao agradável – cozinhar para a família.   
 A experiência deu tão certo que ela passou a fazer pratos 
também para amigos e acabou criando o próprio negócio, que funciona 
em Rio Preto e tem como lema a culinária sem uso de conservantes e 
produtos industrializados. Tudo produzido de forma artesanal.  
 Bastante difundido nos Estados Unidos, o conceito “homemade” fomenta 
que o feito em casa vai além do financeiro. É considerada filosofia de vida por uma 
série de pessoas que veem no ato de fabricar o que antes só era possível comprar 
em um supermercado uma forma de satisfação pessoal, aliada a produtos mais 
saudáveis, tanto para o meio ambiente como para consumo próprio.  
 “A aposta nos produtos artesanais não foi só pela 
economia financeira, mas para oferecer à minha família 
uma alternativa mais saborosa e saudável, o 
que não tem preço”, revela Fernanda.  
 Mesmo entendimento teve a bióloga 
Maria Angélica Souza Lima. Influenciada por 
amigos que se dedicavam à arte da saboaria 
artesanal - nome dado à produção de sabonetes 
e outros produtos de higiene e beleza -, ela fez 
um curso e se apaixonou pelo tema. Estudou a 
fundo e hoje também é aromaterapeuta.  
 “Sempre me preocupei com minha saúde 
e de meus familiares. Apostar em produtos 
biodegradáveis, que fazem bem tanto para a 
gente, quanto para o meio ambiente, como óleos, 
essências e manteigas vegetais, é uma ideologia. 
Além disso, produtos industrializados podem 
causar alergias e possuir componentes tóxicos 
já proibidos em outros países”, ressalta.   
 Assim como Fernanda, a paixão 
virou profissão. Maria Angélica também faz 
os produtos não só para uso próprio, mas 
também para familiares e amigos.

14   •  outubro e novembro de 2018

Fernanda produz
os próprios 
alimentos
em casa
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comportamento

Conviver em um ambiente de trabalho muito hostil e burocrático, 
além de comprovadamente diminuir a produtividade, pode 
aumentar o estresse e prejudicar a própria saúde.   

 O mundo corporativo geralmente é mais sério e, por isso, 
as pessoas ficam receosas em determinar qual o momento em que 
se pode sorrir ou não. Para o auditor interno Felipe Luchetta, talvez o 
maior problema seja a competição no trabalho. “Às vezes, por existirem 

disputas de cargos e até salários, as pessoas vestem uma postura e não 
permitem um contato interpessoal com os colegas ao lado”, opina.   
 Porém, isso tudo pode ser evitado de forma bem simples, mas muito 
eficiente: sorrir. E não é preciso esperar uma mudança coletiva, cada um 
pode fazer a sua parte. Foi o que aconteceu com a cabeleireira Léia 
Mogentale. Ela percebeu que um bom sorriso contribuía para fidelizar 
as clientes. “Manter o bom humor ajuda a desenvolver melhor as 
atividades do dia a dia. As pessoas percebem quando o clima do 
trabalho é agradável e isso traz benefícios para todos”, afirma.   
 A neuropsicóloga do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar 

da Unimed Rio Preto (NAM), Anelize de Carvalho Ferreira, ressalta 
que as estruturas organizacionais já perceberam a necessidade 

de transformar o ambiente severo em algo mais agradável. 
“O bom humor aproxima os colegas de trabalho, faz com 

que se sintam mais acolhidos e leves, criando vínculos 
muito valorosos. Os consumidores sentem esses 
efeitos de maneira indireta no ‘produto final’ e na 
qualidade do trabalho oferecido”, explica.  
 Porém, é preciso tomar cuidado para que a simpatia 
não se torne algo artificial. Dosar o entusiasmo, os 
sorrisos e a gentileza equilibra o ambiente de trabalho 
e não gera conflitos de interesse. “Um sorriso falso 
é facilmente perceptível pelos demais e gera muito 
desconforto. É difícil sorrir quando estamos passando 
por fases difíceis. Por isso, é necessário prestar 
atenção nesses períodos”, afirma Anelize.  
 Para os introvertidos, a profissional deixa um recado: 
“Expressar sentimentos, de maneira geral, é uma 
questão de treino. Para quem tem dificuldades, um 
processo psicoterapêutico ajuda a entrar em contato 
com esses sentimentos, podendo auxiliar até no treino 

de habilidades sociais”, ressalta a psicóloga. 

faz bem
Sorriso que

Sorrir pode deixar o ambiente de 
    trabalho mais leve e produtivo 

por Letícia Minutti

Léia considera
o sorriso essencial 
para o sucesso do 
seu trabalho
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esporte
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Quem nunca pulou corda nas aulas de educação 
física ou na rua com os amigos quando criança? O 
que parecia uma brincadeira está se tornando cada 

vez mais frequente entre pessoas que buscam aumentar o 
condicionamento físico e perder peso. Por ser um exercício 
prático e dinâmico, é possível pular corda no parque, 
no quintal de casa, na academia e até mesmo na praia.   
 O ortopedista especialista em traumatologia 
do esporte, Gunter Saulo de Souza Sgarboza, explica 
que os cuidados antes de começar a pular corda são 
basicamente uma avaliação cardiológica e ortopédica.   
 “O ideal é procurar um médico de confiança para 
que ele decida os exames que devem ser feitos. Se a pessoa 
estiver apta a pular corda e praticar de forma moderada, o 
impacto para o corpo será benéfico, como fortalecimento 
muscular e controle do peso corporal”, explica.  
 A corda entrou na vida da empresária Kamila Barros 
quando ela começou a praticar CrossFit. “Pular corda é um 
exercício frequentemente usado nas aulas. Comecei com 
o básico, mas já consigo fazer o movimento Double Under 
(duas batidas de corda em um único pulo). A atividade me 
faz muito bem, mas antes eu tive o cuidado de procurar 
um médico para receber orientações”, explicou.  
 De acordo com a professora de educação física Roberta 
Magalhães da Silva, do departamento de Medicina Preventiva da 
Unimed Rio Preto, “quando conciliados com outros exercícios 
de fortalecimento muscular, como a musculação, treinamento 
funcional ou artes marciais, os benefícios de pular corda podem 
ser ainda maiores como fortalecimento dos ossos, combate ao 
estresse, melhora no equilíbrio e na potência em saltar, além de 
perder, em média, 400 calorias a cada meia hora”, afirma.   
 Quem sente esses benefícios é o jornalista Vinícius 
Barrella, que começou a praticar a atividade no fim de 2017 e 
mantém a rotina de treinos de corda pelo menos duas vezes 
na semana. “A corda ajudou a melhorar meu condicionamento 
físico, emagrecer e ter mais controle do meu corpo. Porque, além 
de sincronizar o pulo, é preciso mexer a mão no ritmo certo. Eu 
recomendo muito.” 

corda?
Vamos pular

por Letícia Minutti

Atividade ajuda no
              condicionamento físico e  

na coordenação motora
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segurança

Há situações em que não se pode esperar. 
Nesses casos, as UTIs aéreas podem fazer toda 
diferença para o sucesso do tratamento e para a 

vida de um paciente em estado grave.   
 São aviões e helicópteros que contam com 
toda estrutura necessária para a transferência, com 
segurança e rapidez, de pessoas internadas na UTI 
de um hospital em determinada cidade, para outro 
município onde exista estrutura ou recursos necessários 
para a continuidade do tratamento.  
 Com  equipamentos  de  última geração  e  equipe 
multidisciplinar composta por médicos especialistas, 
as UTIs aéreas são extremamente seguras e atendem 
todos os públicos: adulto; infantil e neonatal.  
 Ciente disso, a Unimed Rio Preto acaba 
de lançar o Unimed Air, produto adicional ao plano 
de saúde que, com uma pequena taxa acrescida 
ao valor da mensalidade, garante o transporte 
aéreo em casos que necessitem de remoção com 
urgência em qualquer lugar do Brasil.  
 O serviço funciona 24 horas por dia e em todo 
território nacional. Dessa forma, se um cliente Unimed 
Rio Preto for internado em estado grave em uma UTI de 
qualquer lugar do Brasil, e a equipe médica determinar 

que a remoção para outra localidade pode contribuir para o 
sucesso do tratamento, o serviço poderá ser acionado.  
 Para isso, é preciso que o paciente 
apresente uma das patologias determinadas em 
contrato que podem representar risco à vida, ter 
cumprido carência de 30 dias, e que a remoção seja 
entre cidades com no mínimo 50 km de distância.   
 “Buscamos sempre o que existe de mais 
moderno e seguro para os nossos clientes. Por isso, 
firmamos parceria com uma das mais renomadas 
empresas em UTIs aéreas, que atua há 21 anos no 
mercado e realizou mais de 11 mil remoções com zero 
acidentes em sua história. Além de possuir frota própria 
com aviões do modelo King Air (um dos mais seguros 
do mundo) e helicópteros”, explica o diretor Comercial e 
Marketing da Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir Greque.  
 O serviço busca proporcionar ao usuário da 
Unimed Rio Preto maior segurança e comodidade. 
Aproveite preço promocional de lançamento, consulte 
nas centrais de vendas. É importante ressaltar que o 
Unimed Air é prestado de acordo com a legislação 
em vigor, respeitando as condições meteorológicas e 
de tráfego aéreo, as normas da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) e de regulamentação médica.  
 

Air
Unimed

por Rodolfo Borduqui
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Clientes Unimed Rio Preto já podem contratar 
                                          serviço adicional de remoção aérea
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Para mais informações ou para contratar o 
produto adicional Unimed Air, basta entrar em 
contato pelo telefone (17) 3202-1111.
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Jovens também precisam
          estar alertas para detectar 
        a doença precocemente

saúde

Ao contrário do que muitos acreditam, 
determinados tipos de câncer, como o de mama, 
não estão associados a pessoas mais velhas. 

Eles também podem se manifestar em jovens.  
 Por isso, campanhas de conscientização como 
Outubro Rosa e Novembro Azul, que alertam para a importância 
da realização de exames para detecção precoce do câncer 
de mama e próstata, respectivamente, são tão importantes 
a toda sociedade, independentemente de idade ou sexo. 
 Após receber o diagnóstico de câncer de mama aos 39 
anos de idade, a auxiliar de leilões e administrativa Fabiana Souza 
iniciou a batalha mais difícil de sua vida. Contudo, a notícia não a 
abateu. A rotina precisou ser alterada e, após se afastar do trabalho, 
ela teve de enfrentar 14 sessões de quimioterapia.   
 O tratamento impactava diretamente na imunidade 
de Fabiana, o que a deixava mais frágil. “Eu não podia 
sair muito, mas eu sempre dava um jeitinho de passear 
e nunca ficava em casa ou me isolava pelo fato de estar 
doente. Sempre tentei mostrar esse lado positivo do 
câncer e, com isso, ganhei mais amigos”, comenta.  
 Com menos de um ano de tratamento, Fabiana 
recebeu a notícia de que estava curada. Como procedimento 

padrão, ela será acompanhada por cinco anos, para se certificar  
que o tumor não voltará. E essa vitória só foi possível 

devido a detecção precoce do problema.  
  Para a ginecologista Andressa Ribeiro 

Colturato, as campanhas são ferramentas de incentivo 
ao cuidado que atingem grande parte da população. 
“A disponibilização de informações, aliada ao 
acesso de serviços de diagnóstico e tratamento 
visam à redução da morbimortalidade, ou seja, à 
melhora da taxa de sobrevivência e qualidade de 

vida. Por isso são tão importantes”, afirma.

idade
Câncer não tem

por Priscila Carvalho
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Outubro Rosa
 
 Segundo Andressa, nos últimos anos 
houve aumento da frequência do desenvolvimento 
do câncer de mama em pacientes com menos 
de 35 anos. “Isso acontece, na maior parte dos 
casos, de forma esporádica ou devido à herança 
genética, cerca de 10% dos casos”, explica.  
 O rastreamento do câncer de mama na 
população geral é baseado na realização periódica 
da mamografia em mulheres assintomáticas. No 
Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o exame 
em mulheres de 50 a 69 anos seja feito uma vez a 
cada dois anos. A ginecologista reforça que casos 
especiais e de alto risco devem ser identificados na 
consulta médica ginecológica anual para avaliação e 
rastreamento individualizado.

  Novembro Azul 
 
 No caso do câncer de próstata, o 
urologista Geovanne Furtado Souza explica 
que são raríssimos os casos da doença antes 
dos 40, sendo frequente entre os 50 e 70 anos 
de idade, faixa etária na qual ela pode ser mais 
agressiva. Apesar de raro em jovens, todo homem 
deve estar alerta para sinais como dificuldade 
para urinar, sangramento na urina, aumento ou 
redução na frequência urinária.  
 O urologista explica que, para 
reduzir as chances do aparecimento do câncer, 
o mais indicado é manter hábitos saudáveis. “Evitar 
o excesso de gordura animal e a obesidade, além de 
adotar alimentação rica em frutas e não esquecer da 
prática de exercícios físicos regulares”, orienta.  
 Para ele, as campanhas de conscientização 
são de extrema importância para levar a informação a 
toda população, o que colabora para um diagnóstico 
precoce, momento em que o tratamento pode 
ser curativo e sem sequelas. “Se diagnosticado 
precocemente, a chance de cura chega a 90%”, 
afirma.

SERVIÇO
Andressa Ribeiro Colturato – ginecologista • (17) 3234-3459 • CRM 151019
Geovanne Furtado Souza – urologista • (17) 4009-9191 • CRM 82206
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segurança
Praticidade e

SOU – Saúde Ocupacional Unimed garante 
                      benefícios para empresas e colaboradores

por Rodolfo Borduqui

corporativo

Cada vez mais empresas estão se preocupando com 
a administração da saúde dos funcionários. Atuar de 
forma preventiva, oferecendo condições para isso, é 
uma vantagem tanto para os profissionais quanto para 
os empregadores. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Empregos 
(MTE), o absenteísmo, ou seja, o ato de ausentar-se 
do emprego por algum motivo, gera prejuízo de mais 
de R$ 10 bilhões para as empresas brasileiras todos 
os anos. E isso é causado por diversos motivos que 
vão desde uma gripe, problemas psicológicos e até 
consequências de acidentes de trabalho.

“Atuar na gestão dos riscos ocupacionais é 
fundamental para minimizar a possibilidade de uma 
doença, por exemplo. Um trabalhador bem assistido 
é um ganho para todos. Além disso, a satisfação do 
funcionário com a empresa também aumenta”, 
afirma a diretora executiva de Relacionamento da 
Unimed Rio Preto, Célia Mugayar.

Diante dessa realidade, e para auxiliar as empresas 
a cumprir as legislações de Saúde e Segurança do 
Trabalho, diminuir o absenteísmo e mitigar os riscos 

relacionados a acidentes e doenças, foi desenvolvido 
o SOU – Saúde Ocupacional Unimed.

Por meio dele, a gestão é organizada de acordo com o 
perfil de cada companhia e garante itens como cuidados 
com a saúde ocupacional dos funcionários, realização 
de exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, 
mudança de função e demissionais com mais rapidez 
e excelência, atendendo à Legislação, inclusive as 
demandas do eSocial, do governo federal.
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O SOU pode ser contratado de 
forma independente, mesmo que a 
empresa não seja cliente da Unimed no plano 
de saúde, e em qualquer lugar do país. A equipe 
de profissionais é formada por especialistas nas 
áreas médicas e de segurança no trabalho, 
com estrutura completa e equipamentos de 
última geração. Havendo condições, como 
local apropriado para exame médico e 
uma programação com número mínimo de 
colaboradores, o médico do SOU pode ir até a 
empresa para realizar os exames.

“Todas as instituições com empregados, 
independentemente do tamanho e grau de 
risco, têm a obrigação legal de elaborar e 
implantar os programas de Saúde e Segurança 
no Trabalho. Portanto, não importa se é um 
pequeno estabelecimento comercial com 
apenas um funcionário ou uma grande 
indústria, ambas terão de cumprir as legislações 
relativas às suas atividades”, explica Célia. 

Para o coordenador de Recursos Humanos da 
Silcar Pneus, Dima José de Oliveira, “o SOU irá 
contribuir muito com a gestão de segurança e 
medicina do trabalho, inclusive as obrigações 
do eSocial. Ao todo, 300 colaboradores serão 
beneficiados, tanto em Rio Preto quanto nas 
nossas filiais distribuídas em cinco estados 
brasileiros, pois o programa tem abrangência 
nacional”, explica.

Quem também oferece o SOU a mais de 
90 colaboradores é o Grupo Maxifarma. 
“Contratamos há cerca de um ano. Hoje, temos 
uma central integrada onde podemos fazer as 
consultas e realizar os exames. Tudo de acordo 
com os programas de medicina no trabalho 
implantados, oferecendo, assim, segurança e 
melhor qualidade de vida aos colaboradores”, 
afirma o encarregado de Departamento Pessoal 
do Grupo, Thiago Luís Lima.

O SOU oferece às empresas: 

• Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional;
• Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais;
• Realização do Treinamento 
da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA);
• Laudo de Insalubridade;
• Laudo de Instalações Elétricas;
• Avaliação Ergonômica;
• Treinamento de Primeiros Socorros;
• Treinamento de Brigada de Incêndio;
• Estruturação de Serviços
 Ambulatoriais para Prestação de 
Serviços Médicos e de
Enfermagem.
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O paciente passa pela consulta na emergência. 
Quando necessário, é encaminhado para 
exame dentro do mesmo hospital. Na tela do 

computador, em poucos minutos, o médico já tem os 
principais resultados, histórico de atendimento na rede de 
saúde, entre outros detalhes, permitindo um diagnóstico 
mais preciso, rápido e com melhor resolutividade.   
 Uma realidade que já faz parte da rotina de 
muitos hospitais e também do Pronto Atendimento da 
Unimed Rio Preto. E esse é apenas um dos benefícios do 
avanço da tecnologia na área da medicina diagnóstica. 
Por conta de um sistema totalmente integrado, o 
paciente fica sabendo o resultado em até 40 minutos.   
 “É o prontuário eletrônico que permite visualizarmos 
todo o histórico de atendimento. Logo que o exame é feito, 
aparece para mim, na tela do computador, o resultado. Às 
vezes, quando algo é detectado antes mesmo de o exame 
ficar pronto, já sou avisada. Um sistema rápido e seguro 
para médicos e pacientes”, explica a pneumologista do 
Pronto Atendimento da Unimed, Isabella de Lalibera.   

 “Pelo sistema, ainda é possível 
verificar o histórico de 
atendimentos do paciente na 
rede e o plantonista pode discutir 

a imagem full time com o radiologista”, diz o pediatra 
e coordenador do Pronto Atendimento Infantil da 
Unimed Rio Preto, Humberto Brito Caballero.   
 Segundo Vinícius Pradella, executivo 
da Shift, empresa de tecnologia da informação 
voltada para medicina diagnóstica e preventiva, 
a tecnologia também apoia na melhoria de 
fluxos dos laboratórios e hospitais, em redução 
de desperdícios, diminuição de trabalhos 
manuais, maior controle e automatização de 
processos, aumento da produtividade e dados e 
indicadores para tomada de decisões.   
 “Soluções tecnológicas surgem 
para resolver as dificuldades do dia a dia, 
contribuindo muito para um processo mais 
ágil, com menos intervenções, mais segurança 
e maior assertividade”, afirma Pradella.   
 Quem aprovou o sistema foi a professora 
Marta Andrade. “Levei meu menino à Unimed 
com suspeita de fratura no punho. Em poucos 
minutos, o ortopedista estava me mostrando na 
tela do computador a radiografia. Fiquei 
impressionada e tranquila por saber 
que meu filho não tinha quebrado 

no consultório
Tecnologia

por Elton Rodrigues

tecnologia

Sistema integrado e outros recursos permitem
                                                   rapidez e diagnósticos precisos

No Pronto Atendimento 
da Unimed Rio Preto, a 
tecnologia proporciona 
rapidez e resolutividade 
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pequenosResponsabilidade desde

por Patrícia Ribeiro

Crianças também podem auxiliar os 
                                        adultos nas tarefas domésticas

infância

Brinquedos espalhados por toda a casa, roupas 
fora do armário, toalha jogada no chão. A cena 
descrita é rotineira para quem tem filhos. Mas os 

pais podem e devem incentivar os pequenos, desde 
cedo, a ajudar nos trabalhos domésticos.   
 Especialistas afirmam que as crianças 
não devem ter como únicos compromissos 
brincar e estudar. Ajudar em algumas tarefas em 
casa é uma forma eficiente de se desenvolver 
conceitos importantes como responsabilidade, 
independência e autoestima. E quanto mais cedo 
começar, melhor, porque se torna um hábito.  
 A vendedora Vanessa Paglione começou 
a ensinar a filha Giovana com apenas um ano de 
idade. “Iniciamos guardando os brinquedos na caixa. 

A cada peça guardada, a gente batia palmas. 
Aos três anos, ela colocava as roupas no 
cesto e, agora, com cinco, lava e guarda 
talheres e arruma a cama – ao modo 
dela, é claro”, conta Vanessa.   
 Para a neuropsicóloga do 
Núcleo de Atendimento Multidisciplinar 
da Unimed Rio Preto (NAM), Anelize 

de Carvalho Ferreira, Vanessa está no 
caminho certo. “É muito importante 
que as crianças sejam envolvidas 
nessas tarefas e que os pais tenham 
paciência para auxiliá-las, porque a 
participação aumenta o senso de 
responsabilidade, de coletividade 
e, principalmente, a autonomia. 
Temos o hábito de subestimar 
o que nossos filhos podem 
ou não fazer, mas sempre que 

possibilitamos essa independência, 
nos surpreendemos com o resultado”, 

Vanessa sempre estimulou a filha Giovana
a ter responsabilidades em casa
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SERVIÇO
Núcleo de Atendimento Multidisciplinar • (17) 3202-1113

 
Tudo ao seu tempo

 
É essencial dar tem

po e espaço para os
 pequenos aprendere

m. No início, 

terá bagunça e nem
 sempre a atividade será

 concluída de maneira 

satisfatória, mas o importante é a partici
pação. Cada fase po

ssibilita uma 

responsabilidade. Saib
a em quais tarefas as cr

ianças podem ajudar de 

acordo com a idade: 

 
- 2 anos – A tarefa

 tem que ser brincadeira
, como sentar-se ao lado 

da criança e arrum
ar os brinquedos por

 cores, por exemplo, e ajudar a 

guardá-los depois de 
brincar. 

 
- 3 e 4 anos - A cr

iança já é capaz de
 guardar sozinha os 

brinquedos, 

levar o prato de plá
stico à pia e colocar

 ração na vasilha do
 cachorro. 

 
- 5 e 6 anos – Nessa fase, os pequen

os já têm noções de responsab
ilidade e 

cuidado. Tarefas com
o esvaziar o lixo do 

banheiro, arrumar a cama, dobrar 

roupas e regar as p
lantas do jardim são ideais.

 
- 7 a 8 anos – A cr

iança já tem habilidade motora suficiente par
a 

desempenhar, de forma segura, funções co
mo lavar a louça, arr

umar 

a mesa para refeições, o
rganizar o quarto e

 cuidar de um animal de 

estimação. 
 
- Acima de 10 anos – Nessa fase, ela já dev

e ter independência 
suficiente 

para os cuidados pes
soais e pode até cuid

ar de um irmão mais novo.

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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longevidade

Empreendimentos imobiliários se adaptam para 
acompanhar envelhecimento da população

Com o aumento da expectativa de vida, fica cada vez mais nítido o 
envelhecimento da população. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a dois 

bilhões até 2050 – isso representará um quinto dos habitantes do mundo.  
 Segundo o geriatra João de Castilho Cação, até mesmo o papel da 
mulher no mercado de trabalho, cada vez maior, influencia nesse cenário. “Esse 
fator fez com que elas priorizassem a vida profissional, deixando a gravidez 
para mais tarde. Os avanços da medicina também contribuem diretamente para 
esse quadro devido ao aumento da expectativa de vida”, afirma.  
 O Brasil acompanha essa tendência e, até 2060, uma em cada quatro 
pessoas será idosa, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Diante dessa realidade, o mercado se prepara para oferecer produtos 
voltados às necessidades dos clientes idosos. Com isso, diversos setores têm se 

preparado para atender esse público, como o mercado imobiliário.  
 A Agerip, condomínio voltado a pessoas com mais de 50 anos, é 

referência única no Brasil ao oferecer esse tipo de moradia. Há 43 anos, 
a associação conta com chalés e terrenos para quem deseja construir. 

A construção deve ser planejada e seguir padrões da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com o objetivo de oferecer 

moradias com conforto e segurança aos idosos.  
 Dentre as adaptações das moradias para 

idoso estão: portas com vãos maiores, medindo um 
metro - para a passagem de cadeira de rodas; pisos 
antiderrapantes; instalação de barras de apoio nos 
banheiros e outros cômodos; e a proibição do uso de 
tapetes para evitar acidentes domésticos.  
 Seguindo esse padrão, a Garetti 
Desenvolvimento Imobiliário lança neste ano 
a primeira construção em estilo neoclássico 
de Rio Preto. Desenvolvido pelos arquitetos 
Flávia Ranieri e Romeu Patriani, o Toscana 
Residence terá 40 apartamentos, e um dos 
diferenciais é que o cliente poderá optar por 

uma configuração adaptada a pessoas da terceira 
idade e Portadores de Necessidades Especiais (PNE),  

 Os apartamentos contarão com instalação de 
barras de apoio com iluminação em LED, vãos de portas mais largos, 

monitoramento do sono por sistema automatizado, entre outras adequações.  
 Para o diretor da Garetti, Danilo Machado, a atenção especial com o 
envelhecimento da população e PNE confere inovação ao empreendimento. 
“Desenvolvemos um produto de qualidade que oferece excelência e 
exclusividade aos moradores”, afirma.

 na terceira idade
De olho

por Priscila Carvalho

Diretor da Garetti Desenvolvimento 
Imobiliário, Danilo Machado: 
“Nossos apartamentos poderão ser 
adaptados para idosos e portadores 
de necessidades especiais”
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galeria

Social
1

3

2

4

6 7 8

9 10

5

1 - Dr. Helencar Ignácio, Dr. Manoel Carlos L. Santos, Dr. José V. Artido 
e Dr. Marcelo Lúcio De Lima 2 - Dr. Francisco Arantes e Dr. Moacir 
Borges 3 - Dr. José Renato Duarte, Dr. Rubens SIqueira e Dr. Jorge Dias 
4 - Dra. Ana Claudia N. Mascarenhas e Dr. Jamil Alli Murad Júnior 
5 - Dr. Frederico Guilherme Lopes Silveira e Dr. Fábio Dória 6 - Dra. 
Fernanda Salomão Gorayeb e Dra. Suzana Margareth A. Lobo 7 - Dr. 
José Luis Francisco Esteves e Dr. Sérgio Brienze 8 - Dr. Gilmar Valdir 
Greque e Dra. Tânia Mara Olmedo 9 - Dra. Flávia Tajara Sinibaldi 
10 - Dra. Tânia Regina Andrade Barbon e Dr. Renato F. de Souza.

Para garantir a transparência administrativa, 
a diretoria da Unimed Rio Preto promove 
encontros mensais voltados aos médicos 

cooperados. Confira algumas imagens das últimas 
reuniões que foram realizadas no anfiteatro da 
Unimed, em Rio Preto.
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cada dia mais
conectado com você

urrmev.com.br uniradio@terra.com.br facebook.com/urrmev

Fone.: (17) 3211-2900 / (17) 3232-8700
Rua Capitão José Verdi, 1414 - S. J. do Rio Preto

Qualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Qualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Qualidade em radioterapiaQualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Equipe Multidisciplinar:
Dra. Ana Maria Garcia Cardoso - CRM 27.689
Dr. Júlio César P. Cardoso Júnior - CRM 27.690
Dr. José Valter Martins - CRM 30.810
Dr. Júlio César P.Cardoso Neto - CRM 117.431
Dra. Cejana Casimiro D.Cardoso - CRM 110.547
Antonio Alves Barradas Neto - Físico
Fernando José Coelho - Físico
Lucilene de Souza Peres - Física

Tratamentos:
I.M.R.T
Radioterapia Conformacionada 3D
Braquiterapia de Próstata
Braquiterapia de Alta Taxa de Dose
Radiocirugia Cerebral
Betaterapia- Radioterapia Superficial (pele)
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