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JANEIRO BRANCO
Unimed Rio Preto 
promove ações de 
conscientização sobre 
saúde mental 

MUDE 1 HÁBITO
Atitudes simples do dia a 
dia podem fazer grande 
diferença para a qualidade 
de vida

Somos o
cooperativismo
no Brasil

USO CONSCIENTE
Saber utilizar o plano de saúde 
é fundamental para garantir 
saúde e qualidade de vida
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Toda mudança requer paciência, dedicação e força de vontade. Um 
processo que depende de cada pessoa e que, na maioria das vezes, traz 
resultados muito positivos e transformadores.

Nesse começo de 2019, a Unimed Rio Preto convida você a mudar um 
hábito. Nada radical. Basta uma pequena mudança positiva para que 
você sinta como a vida pode ser melhor, com mais qualidade, saúde e 
bem-estar.

Nosso projeto “Mude1Hábito” é baseado em cinco pilares de mudança: 
melhorar os hábitos alimentares; começar uma atividade física; usar 
menos o celular ou a internet; dormir com mais qualidade e parar de 
deixar tudo pra depois, a famosa procrastinação.

São atitudes aparentemente pequenas, mas que irão te surpreender 
quando se tornarem realmente um hábito no seu dia a dia. Nessa 
edição da revista Viva Unimed, sugerimos a você um primeiro desafi o.

No dia 29 de setembro de 2019, teremos mais uma edição da Unimed 
Run, tradicional evento de corrida e caminhada organizado pela 
Unimed que será realizado em São José do Rio Preto. Que tal começar 
hoje mesmo a se preparar para participar e completar essa prova? Isso 
é possível, basta seguir nossas dicas.

Não deixe de ler também as demais matérias que falam de assuntos 
importantes como qualidade de vida, bem-estar, comportamento, 
prevenção e muito mais. Você irá conhecer ainda um pouco mais 
sobre o trabalho de um médico de família, terá dicas de como ter uma 
postura correta e ainda irá conhecer o produto adicional da Unimed 
Rio Preto, o Saúde na Linha. 

Então, vamos justos mudar e fazer de 2019 o recomeço para uma vida 
ainda melhor? Leia e compartilhe as informações com seus amigos e 
familiares.

Tenha uma ótima leitura!

Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto

Um ano novo 
diferente

A Revista Viva Unimed é uma publicação da 
Unimed São José do Rio Preto | SP
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Você sabia que cerca de 45% do que as 
pessoas fazem no cotidiano são hábitos e 
não decisões de fato? São comportamentos, 

geralmente inconscientes, realizados com 
frequência e regularidade. Por isso, é preciso ter bons 
hábitos para se levar uma vida melhor e saudável.
Ciente disso, a Unimed promove a Campanha 
Nacional “Mude1Hábito”, movimento criado para 
encorajar práticas mais saudáveis respeitando 
o ritmo de cada um. Atualmente, os pilares de 
mudanças propostos pela campanha são: 

• Melhorar os hábitos alimentares; 
• Começar uma atividade física; 
• Usar menos o celular e a internet; 
• Dormir com mais qualidade;
• Parar de procrastinar, deixar tudo para depois.

A campanha é realizada por meio das redes sociais, 
comerciais em rádios, TVs, outdoors, jornais, entre 
outros, além de ações pontuais como palestras. 
Além disso, para te ajudar a levar uma vida 
mais saudável e com mais qualidade, a Unimed 
disponibiliza o portal www.mude1habito.com.br, 

UNIMED PROMOVE CAMPANHA PARA INCENTIVAR 
MUDANÇAS QUE TRAGAM QUALIDADE DE VIDA

MUDE1HÁBITO

que oferece dicas simples mostrando que mudar 
um hábito pode ser mais fácil do que se imagina! 
A Unimed Rio Preto também aderiu à campanha 
e iniciou uma ampla campanha de incentivo 
para que os clientes, médicos cooperados, 
colaboradores e toda população iniciem essas 
mudanças.
Segundo o diretor Comercial e Marketing da 
Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir Greque, “o 
objetivo é que as pessoas façam mudanças 
reais nas suas vidas para conquistar resultados 
extremamente positivos. Queremos que elas se 
sintam motivadas e percebam como pode ser 
bom e fácil mudar”, afirma. 
Que tal começar 2019 de olho no seu futuro? Faça 
como centenas de pessoas em todo país, mude 
um hábito e conquiste mais saúde e qualidade 
de vida!

Por Priscila Carvalho

UNIMED 
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diagnósticos mais precisos, dar orientações e 
garantir maior resolutividade.
“O First é um novo modelo assistencial, cujo 
conceito principal é ter um médico para chamar 
de seu”, afi rma o gerente Médico de Promoção e 
Prevenção à Saúde da Unimed Rio Preto, Lincoln 
Cubiça de Carvalho.
O trabalho é baseado em pilares que vão desde o 
fato de que o paciente terá um médico que irá 
o acompanhar por toda vida, até a realização de 
consultas frequentes em curto prazo de tempo, 
tratamento de quadros agudos leves para evitar 
que o cliente precise ir a um pronto atendimento 
sem necessidade, gerenciamento clínico com 
monitoramento dos pacientes, entre outros.
“A principal vantagem para o paciente é que ele 
terá um cuidado personalizado que garantirá 
mais qualidade de vida. Além disso, o médico 
de família orientará para que o indivíduo evite 
o desperdício em saúde que, ao longo do tempo, 
pode impactar inclusive nos reajustes das 
mensalidades do plano”, afi rma Carvalho.

Nem todos sabem o que é um médico de 
família. Mas eles estão e estarão cada vez 
mais presentes na vida das pessoas, pois 

essa é a grande tendência para os próximos anos.
Segundo o professor da Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto (Famerp), Sérgio Brienze, 
“esses profissionais são os que têm formação para 
exercer a medicina preventiva, diagnosticando as 
doenças mais comuns da população. Já o médico 
especialista tem estudo aprofundado em sua área 
de atuação. Quando ele é procurado, vai focar 
o atendimento na especialidade dele, e não no 
todo”, explica.
Brienze afi rma que consultas frequentes com 
médicos de família são importantes para os 
pacientes. “Por meio desse tipo de acompanhamento, 
pode-se prevenir muitas doenças e, em caso de 
necessidade, ele mesmo poderá indicar qual 
especialista deve ser procurado para determinada 
situação”, orienta.
As consultas com médicos de família já são 
realidade no SUS, que tem como base as consultas 
na estratégia de Saúde da Família, e clínicos gerais 
nos atendimentos ambulatoriais. A prática, que 
tem obtido resultados positivos em todo o mundo, 
também tem sido utilizada por planos de saúde. 
A Unimed Rio Preto, por exemplo, possui duas 
unidades de Atenção Integral à Saúde com médicos 
de família para o atendimento de clientes que 
possuem o plano Unimed First, uma no Complexo 
de Saúde, em Rio Preto, outra na Unimed Serviços, 
em Olímpia.
Todos os beneficiários dessa modalidade são 
sempre atendidos pelo mesmo médico. Dessa 
forma, ele passa a conhecer melhor o histórico 
do paciente e tem condições de realizar 

PROFISSIONAIS QUE ACOMPANHAM 
OS PACIENTES A VIDA TODA, SÃO 
CAPAZES DE ORIENTAR E GARANTIR 
DIAGNÓSTICOS MAIS PRECISOS

Unimed First
(17) 3202-1111

MÉDICOS 
DE FAMÍLIA

SERVIÇO

Clientes Unimed First são acompanhados 
sempre por um médico de família

Por Andrea Inocente

SAÚDE
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Amais tradicional festa brasileira, o 
Carnaval, retorna às origens e, nos últimos 
anos, voltou a ser uma verdadeira festa 

popular com a retomada da tradição dos blocos de 
rua. A folia, que por muitos anos fi cou restrita aos 
interiores dos salões dos clubes e às passarelas do 
samba nos charmosos desfi les do Rio de Janeiro 
e São Paulo, está de volta às ruas ainda mais 
democrática.
Embalados por marchinhas e conhecidos 
sambas, os desfi les dos blocos tomaram conta 
de todo País. Um exemplo é o Bloco do Saci, em 
São José do Rio Preto. Fundado em 2005 por 
um grupo de amigos, é o responsável por abrir o 
Carnaval de rua da cidade. 
“Os blocos são uma tradição centenária que 
traduz o princípio democrático da participação 
popular na festa mais genuinamente brasileira. 
Esse aumento é a prova de que estamos no 
caminho certo”, disse o jornalista e um dos 
fundadores do bloco, Edmilson Zanetti.
Esse ano, o tema do Bloco do Saci será “Tem Café”. 
“Escolhemos esse tema para que as pessoas se 
desliguem um pouco da tecnologia, socializando 
e dialogando com família, amigos e vizinhos sobre 
o cenário atual do Brasil”, explicou a também 
fundadora do bloco, Creuza Arruda.
Outro bloco da cidade é o do Vasco, que percorre 

TRADIÇÃO E ALEGRIA DOS 
BLOCOS CONQUISTAM FOLIÕES 
DE TODAS AS IDADES

as ruas do tradicional bairro Boa Vista há oito anos, 
sempre no domingo de Carnaval, sendo que, desde 
2018, o desfi le também é realizado na segunda-
feira. A festa, embalada pelas marchinhas e sambas 
enredo, reúne cerca de dois mil foliões de todas as 
idades como crianças, adultos e idosos.
Mas é preciso tomar alguns cuidados para não 
estragar a festa, principalmente em Rio Preto, que 
costuma registrar altas temperaturas nesta época 
do ano. “O Carnaval é realizado durante o verão. Por 
isso, as pessoas devem redobrar os cuidados com 
a saúde. Beber bastante água, evitar a ingestão de 
alimentos gordurosos e de procedência duvidosa 
e moderar o consumo de bebidas alcóolicas são 
atitudes fundamentais para quem vai se divertir nos 
blocos”, orienta o clínico e cardiologista, Fernando 
Bruetto Rodrigues.
Usar fi ltro solar, roupas leves e calçados confortáveis 
também são atitudes importantes. No mais, separe 
sua fantasia, confete e serpentina que o Carnaval já 
está dando às caras!

de volta às ruas
O CARNAVAL 

Por Letícia Minutti

Fernando Bruetto Rodrigues
Clínico médico e cardiologista
CRM: 089745 | (17) 3201-5087SERVIÇO

Número de foliões em blocos de Carnaval 
de rua cresce a cada ano em todo o Brasil

Bloco do Saci é um dos mais tradicionais 
de São José do Rio Preto/SP

COMPORTAMENTO
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Ao tomar um determinado medicamento, a 
pequena Maria Júlia, de quatro anos de idade, 
teve uma forte reação alérgica inesperada. 

Diante da situação com a fi lha, a professora Glaucia 
Lopes ligou imediatamente para o Saúde na Linha, 
produto adicional ao plano de saúde oferecido pela 
Unimed Rio Preto, para pedir ajuda.
“O atendimento foi muito bom. Os profi ssionais 
tiraram minhas dúvidas, me instruíram na 
medicação e a buscar o pronto atendimento. A ajuda 
foi fundamental”, afi rma. A professora ressalta ainda 
a importância de ter à disposição um serviço como 
esse. “Principalmente se a pessoa estiver sozinha 
em casa e não tiver como levar imediatamente 
ao pronto atendimento, essa primeira ajuda é 
fundamental”.
O Saúde na Linha funciona 24 horas, todos os 
dias da semana. Por meio de ligação telefônica, 
os benefi ciários têm à disposição atendimento de 
enfermeiros e médicos que tiram dúvidas sobre 
saúde, orientam a respeito do preparo adequado 
para a realização de exames, tiram dúvidas sobre 
diagnósticos, auxiliam em situações de emergência, 
entre outros, sem limite de utilização. Tudo com 
rapidez, segurança e praticidade.
Para contratar, basta ser cliente Unimed. Feito isso, 
uma pequena taxa será adicionada à mensalidade 
do plano de saúde. O serviço não tem limite de 
utilização. Para quem já contratou, o número para 
atendimento do Saúde na Linha é o 0800-772-8999.

PRODUTO ADICIONAL SAÚDE NA 
LINHA OFERECE ATENDIMENTO
24 HORAS AOS CLIENTES UNIMED

via telefone
AJUDA

Por Lubia Souza 

Saúde na Linha 
(17) 3202-1120 – Pessoa Física
(17) 3202-1111 – Pessoa Jurídica SERVIÇO

A professora Glaucia Lopes utilizou o Saúde na 
Linha em um caso de emergência com a fi lha

UNIMED



15fev | mar 2019  | 15

Rua Raul Silva, 559 - Redentora
CEP 15015-020 | São José do Rio Preto

17 3222.6668
17 3214.4848

Prof. Dr. Gildasio Castello Jr.
Oftalmologista

CRM - SP 85090
RQE 20935

      Especialista em catarata
    Cirurgia refrativa
  Ceratocone
Córnea 

MODERNA 
tecnologia 
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“Não espero ficar doente 
para buscar ajuda de um 
médico. Sempre tive essa 

consciência e quero que meu filho, hoje 
com dois anos, cresça sabendo disso”, 
afirma a empresária e digital influencer 
Cacá El Assal, que faz questão de 
utilizar o plano de saúde da melhor 
forma possível.
Diferentemente dela, em vez de 
procurar ajuda de especialistas para se 
prevenir ou receber orientações para 
uma vida saudável, muitos beneficiários 
de planos de saúde acabam indo 
ao médico apenas quando já estão 
doentes. Dependendo do diagnóstico, 
as chances de tratamento e cura podem 
se reduzir muito.

SE UTILIZADO DA FORMA 
CORRETA, OS BENEFÍCIOS 

PODEM SER AINDA MAIORES 

Uso consciente do 
PLANO DE 

SAÚDE
Por Rodolfo Borduqui

UNIMED
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“DESDE QUE O ANTÔNIO 
NASCEU, EU O LEVO 
PERIODICAMENTE 

AO PEDIATRA E 
JAMAIS PROCUREI 
INFORMAÇÕES NA 

INTERNET. NÃO 
TENHO DÚVIDAS DE 
QUE A PREVENÇÃO 

É A MELHOR OPÇÃO 
E QUERO QUE ELE 

CRESÇA CIENTE DISSO”,

DICAS PARA USAR MELHOR
O PLANO DE SAÚDE: 

Uso consciente do 

Adultos e idosos devem marcar consulta 
de rotina pelo menos uma vez ao ano, 
mesmo que estejam se sentindo bem e 
com saúde.

Caso perceba algum sintoma estranho, 
procure o seu médico quando não 
souber o que tem. Após diagnosticado, 
busque um especialista. 

Evite mudar de médico sem necessidade 
e nunca tome nenhuma medicação sem 
prescrição. 

Evite ir ao pronto atendimento toda 
hora por qualquer motivo. Vá somente 
em casos de urgência e emergência. 

completa Cacá El Assal

Guarde sempre seus exames, pois um 
dia você poderá precisar deles. Leve-
os sempre que for a uma consulta para 
auxiliar no diagnóstico.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
aliar uma rotina física e alimentar saudável com 
a realização de exames preventivos é a melhor 
maneira de se ter uma vida longa e com saúde.
Quem sabe muito bem disso é o assistente pessoal 
Hugo Carvalho. “Minha mãe sempre se preocupou 
muito em visitar um médico todos os anos para ver 
se estava tudo bem, e raramente eu a vejo doente. Ao 
contrário do meu pai, que nunca se importou com 
isso e, quando descobriu um câncer de próstata, já 
era tarde demais. Vejo de perto a importância de 
usar o plano preventivamente e faço questão de 
fazer o mesmo”, afirma.
Segundo o gerente Médico de Promoção e 
Prevenção à Saúde da Unimed Rio Preto, Lincoln 
Cubiça de Carvalho, “usar o plano de forma 
consciente significa realizar consulta médica 
preventiva anualmente”. Além disso, sempre que 
houver doenças agudas, Carvalho indica ir sempre 
ao mesmo médico, o seu médico. “Entender que 
idas excessivas a prontos atendimentos aumentam 
muito o risco à saúde. O excesso de tratamentos e 
falhas na segurança do paciente no Brasil já são a 
terceira causa de morte, portanto, evite ambientes 
hospitalares, a menos que não haja outra opção”. 

Porém, segundo ele, pouco adiantam 
as consultas e exames de rotina se a 
pessoa não promover mudanças que 
gerem saúde. É preciso se preocupar 
com sono, boa alimentação, atividades 
físicas, saúde mental, etc. “O seu médico 
poderá dar todos os direcionamentos 
para essas mudanças e conduzir de 
forma integral sua saúde para que não 
haja desperdícios e você não se exponha 
a riscos”, orienta Carvalho.

Para Cacá, utilizar o plano de forma 
preventiva é fundamental

UNIMED
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UNIMED RIO PRETO REALIZA 
AÇÕES PARA CELEBRAR O 
“JANEIRO BRANCO”

Saúde 
MENTAL

Por Elton Rodrigues

As pessoas falam sempre sobre cuidar 
do corpo, praticar exercícios físicos e 
seguir uma alimentação balanceada. Mas 

você já refletiu se está cuidando também da sua 
saúde emocional? Estar bem mentalmente é tão 
importante quanto cuidar da saúde física. É isso 
que explica a psicóloga do Núcleo de Atendimento 
Multidisciplinar da Unimed Rio Preto (NAM), 
Bethânia Buzato Marques.
“A saúde mental não se reduz apenas à ausência 
de transtornos. Está relacionada ao bem-estar, 
à capacidade de usar as próprias habilidades, se 
recuperar do estresse rotineiro, de ser produtivo e 
contribuir com a sua comunidade. Nossa mente e 
corpo estão em constante interação. Essa relação 
atinge tanto aspectos físicos como emocionais. 
Por isso, cuidar da saúde mental é tão importante”, 
explica a profissional.
Para mobilizar a sociedade e conscientizar a 
população sobre o tema, foi criada a campanha 
“Janeiro Branco”. Um mês inteiro dedicado a ações 
que contribuam para que seja aberto um diálogo 
sobre saúde mental, tema que ainda é considerado 
tabu, possibilitando a reflexão e, dessa forma, 
auxiliar a reduzir o preconceito.
Com esses objetivos, a Unimed Rio Preto realizou, 
no dia 27 de janeiro, uma manhã de atividades na 
Praça do Vivendas. Toda população teve acesso 
gratuito a aulas de Yoga, meditação, musicoterapia, 
sessões de contação de história, oficina de psicologia 
e quitanda saudável.
Além de conscientizar a comunidade sobre 
cuidados com a saúde mental, esse tipo de ação 

A Unimed Rio Preto ofereceu diferentes atividades 
gratuitas para toda família na Praça do Viventas

COMPORTAMENTO



19fev | mar 2019  |19janeiro e fevereiro de 2018   |

Núcleo de Atendimento Multidisciplinar 
da Unimed Rio Preto (NAM)
(17) 3202-1113

colabora para amenizar problemas como estresse 
e ansiedade. A psicóloga explica que, atualmente, 
podem-se encontrar índices elevados de ansiedade 
e depressão na população. “Por isso, é importante 
repensarmos fatores como qualidade de vida, 
cuidados com o corpo e a mente, no intuito de 
colaborar para melhorar o bem-estar”. 
Além do evento, a Unimed Rio Preto promove 
campanhas nas redes sociais no site da cooperativa.

SERVIÇO

Evento contou também com ações 
como contação de histórias

Participantes puderam saborear frutas que foram 
distribuídas gratuitamente na Quitanda Saudável

COMPORTAMENTO
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MANTER A POSTURA CORRETA NO 
DIA A DIA É FUNDAMENTAL PARA 
TER QUALIDADE DE VIDA

De olho na 
COLUNA

Por Patrícia Ribeiro

Preocupar-se com a postura durante as 
atividades diárias é muito importante. 
Manter o corpo ereto com posturas corretas 

pode trazer muito mais benefícios para a saúde do 
que a maioria das pessoas imagina. Evita dores, 
previne lesões e infl uencia até no ânimo, disposição 
e produtividade. 
Os problemas posturais podem atingir pessoas 
em qualquer faixa etária, principalmente as que 
permanecem muitas horas na mesma posição: em 
pé ou sentadas no ambiente de trabalho; dirigindo; 
dormindo; estudando; carregando peso; utilizando 
o celular, ou, até mesmo, sentadas no sofá para 
assistir TV. 
Para o médico do trabalho e coordenador da Saúde 
Ocupacional Unimed (SOU), Flávio Henrique Borin, 
adotar o hábito de correção postural no dia a dia é 
fundamental. “Além de gerar dores e desconfortos, 
a postura inadequada é preocupante e tem sido 
motivo de inúmeras pesquisas que correlacionam 
quadros álgicos articulares (dores), cefaleias e 
até mesmo redução na produtividade, seja em 
atividades de cunho laboral ou rotineiras”, afi rma. 

Saúde Ocupacional Unimed (SOU)
(17) 3202-1111

A má postura pode afetar de forma negativa até a 
parte estética, como aconteceu com a empresária 
Priscyla Ramos. “Como me sentava de forma 
curvada na mesa de trabalho e para assistir TV, fui 
fi cando ‘corcunda’, o que acentuou a minha barriga 
saliente. Quando passei a me policiar e adotar uma 
postura mais ereta, a gordurinha diminuiu”, conta 
Priscyla.
O especialista do SOU orienta que pedir a ajuda 
de colegas de trabalho e familiares para sinalizar 
uma postura incorreta é uma forma efi caz de tornar 
consciente a adoção de boa postura.

SERVIÇO

É preciso estar constantemente atento à 
postura para evitar problemas

SAÚDE
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INCORRETO CORRETO

CONFIRA ORIENTAÇÕES QUE PODEM AJUDAR VOCÊ A CUIDAR DA POSTURA:

No trabalho: 

Assistir TV:

Carregar peso: 

Usando celular: 

Dirigir:

Ao sentar-se, é importante que a coluna 
forme um ângulo de 90º diante do objeto 
à frente, normalmente o computador. 
Caso o monitor esteja muito alto, eleve 
o assento da cadeira. Se a situação for 
contrária, utilize materiais como livros 
empilhados para elevar o equipamento 
até a altura dos olhos.

A lombar e a cabeça devem estar apoiadas 
por completo no encosto do banco. Os 
joelhos devem ficar levemente dobrados 
de modo que os pés alcancem os pedais 
do veículo sem esforço.

A melhor posição é sentada, com o tronco 
levemente inclinado para trás e bem 
apoiado no sofá ou em almofadas. 

Mochilas e bolsas muito pesadas podem 
ser prejudiciais à saúde da coluna. Procure 
dividir o peso entre os dois braços. 

Mantenha o pescoço ereto e evite flexionar 
muito os braços. Posicione o celular até a 
altura dos olhos, não o contrário.

SAÚDE
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PREPARE-SE DESDE 
AGORA PARA A CORRIDA 
UNIMED RUN 2019

FOI DADA A 
LARGADA!

Por Leticia Minutti

São José do Rio Preto receberá, por 
mais um ano, a Unimed Run, corrida 
de rua promovida pela Unimed Rio 

Preto no dia 29 de setembro. Evento que 
reúne não apenas atletas profissionais, 
mas também amadores em busca de 
superação e de uma atividade física que 
proporcione qualidade de vida, saúde e 
bem-estar.
Mas se você ainda não é praticante de 
corrida, que tal começar agora e ter como 
meta a participação na Unimed Run. 
Isso é totalmente possível, basta seguir 
algumas orientações de especialistas.  
Antes de iniciar qualquer atividade 
física é necessário passar por avaliação 
médica para evitar qualquer tipo de 
problema. “Pessoas sedentárias, com 
excesso de peso ou histórico familiar 
de doenças cardíacas, devem fazer uma 
avaliação cardiológica prévia. O mesmo 
vale para quem deseja treinar com mais 
intensidade e participar de competições”, 
orienta o cardiologista do HMC/IMC, 
Adalberto Menezes Lorga Filho. 
Geralmente, antes de iniciar um 
treinamento de corrida, é interessante 
passar também por avaliação clínica, 
exame físico, eletrocardiograma e exames 
laboratoriais. “O teste ergométrico (teste de 
esteira) e um ecocardiograma completam 
a avaliação”, explica o cardiologista. 
Após a liberação médica, a pessoa deve 
procurar um profissional de educação 
física para elaborar o treino de corrida e 
um planejamento de atividades. “Cada 
pessoa tem sua individualidade biológica 
e o nosso foco é montar um cronograma 
específico, levando em consideração 
aptidão física, idade, disponibilidade para 
o treino e o objetivo de cada aluno”, disse 

ESPORTE
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o professor de educação física do departamento de 
Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto, Clayton 
Michael. 
Outro fator que necessita atenção é o kit corrida. O 
futuro atleta deve escolher roupas leves e um tênis 
adequado ao seu tipo de pisada e não se esquecer do 
protetor solar e da hidratação. 
“A corrida traz inúmeros benefícios à saúde, mas, ao 
mesmo tempo, pode trazer riscos ou desconfortos em 
algumas situações específi cas. Por isso, a importância 
de acompanhamento profi ssional”, ressaltou o 
educador. 
Então, que tal seguir essas dicas e começar a se 
preparar para a corrida Unimed Run hoje mesmo? 
Acredite, você consegue!

Medicina Preventiva Unimed Rio Preto
(17) 3202-1120
Adalberto Menezes Lorga Filho
Cardiologista - CRM: 074367
(17) 3203-4000

SERVIÇO
Escolher os equipamentos corretos é 
muito importante desde o início

ESPORTE
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UNIMED RIO PRETO CONTA COM 16 
NOVOS MÉDICOS COOPERADOS

CONHEÇA OS NOVOS MÉDICOS COOPERADOS:

para os clientes
MAIS OPÇÕES

Por Lubia Souza

Desde o início de 2019, a Unimed Rio 
Preto conta com 16 novos médicos. 
Os especialistas integram o quadro de 

cooperados que prestam atendimento aos clientes 
em caso de necessidade. Atualmente, a cooperativa 
médica conta mais de 1.400 profi ssionais de 

diversas especialidades. Segundo o presidente 
da Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio, “esses 
novos cooperados são de grande importância para 
oferecer aos clientes um ótimo atendimento, além 
de garantir agilidade, resolutividade e satisfação de 
todos”, afi rma.

Ana Olivia De Paula Nascimento Sousa

Bruno Nascimento Bettencourt Da Silva

Cesar Augusto de Paiva Monteiro Filho

Danilo Zanardo Chammas

Fernanda Amaro Ferraz Pizarro

Luiza Rodrigues Mazzola

Maria Amália Borges Cardoso Cançado

Miguel Francisco Julio Neto

Naiara Tais De Andrade Teixeira

Nathalia Mastrocola Luz

Orlando Thome Neto

Paulo Diogo Soares Mota

Ricardo Lourenço Caramanti

Talita Sampaio Angimahtz

Thiago Pardo Pizarro

Vivian Cotrim Saes Leite

Ginecologia e Obstetrícia

Neurocirurgia

Oftalmologia

Cirurgia Plástica

Dermatologia

Otorrinolaringologia

Ginecologia e Obstetrícia

Ortopedia e Traumatologia

Cardiologia

Endocrinologia e Metabologia

Cirurgia Plástica

Cardiologia

Neurocirurgia

Ginecologia e Obstetrícia

Oftalmologia

Oftalmologia

17 32011100

17 33056697

17 32017222

17 32279977

17 33056727

17 32804680

17 35193030

17 32352825

17 32794610

17 32167800

17 32422960

17 32015000

17 32169999

17 32147420

17 33056727

17 32019999

Nome Especialidade Contato

COOPERATIVA
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S. J. do Rio Preto

já marcou uma hora com você hoje?
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CALOR E HUMIDADE CONTRIBUEM 
PARA PROLIFERAÇÃO DO PROBLEMA

PRAGAS
DE VERÃO

Por Andrea Inocente

Anualmente, com a chegada do Verão, estação 
mais quente e chuvosa do ano, algumas 
pragas que ameaçam a saúde da população 

ressurgem e se proliferam mais rapidamente. 
Mosquito Aedes aegypti, escorpiões, caramujos 
africanos, ratos e baratas são algumas delas. 
Água acumulada é o meio propício para a criação do 
mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela. Restos de construção abrigam 
escorpiões, aracnídeos cujas picadas podem ser 
fatais em crianças, idosos e animais domésticos. 
O contato com água de enchente pode causar 
leptospirose devido à urina dos ratos.

“É POSSÍVEL EVITAR TODAS 
AS DOENÇAS E PRAGAS 
URBANAS, BASTA QUE 
AS PESSOAS ADOTEM 

CUIDADOS BÁSICOS DE 
HIGIENE COMO MANTER A 
LIMPEZA, TANTO INTERNA 

COMO EXTERNA DE SEU 
IMÓVEL, POR EXEMPLO”,

explica o biólogo e gerente do 
Departamento de Vigilância 

Ambiental da Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, Abner Henrique Alves.

PREVENÇÃO



27fev | mar 2019  |

Aedes aegypti

Praga urbana Doenças ou problemas
que pode causar Como se prevenir

Barata

Caramujo 
africano

Escorpião

Rato

• Chikungunya
• Dengue
• Febre Amarela
• Zika

• Atraem escorpiões e podem 
infectar alimentos expostos

• Estrongiloidíase e a 
meningite eosinofílica

• A picada pode ser fatal e 
causar sequelas irreversíveis

• Leptospirose

• Não deixe recipientes que possam 
acumular água em áreas externas;
• Vede ralos, pias, sifões e vasos sanitários;
• Limpe diariamente vasilhames de água 
para animais;
• Verifi que as calhas para que não estejam 
entupidas;
• Caixas d’água devem ser tampadas;
• Troque plantas que fi cam na água por 
plantadas em terra.

• Manter alimentos guardados em 
recipientes fechados;
• Armários e dispensas fechados, sem 
resíduos de alimentos;
• Evite deixar restos de alimentos sobre a pia, 
lava-louça ou chão da cozinha. - - Mantenha 
o lixo em recipientes fechados; 
• Em condomínios, mantenha caixas de 
gordura limpas; 
• Coloque tampas em ralos de áreas lavadas.

• Para a retirada do caramujo, coloque luvas 
ou use um saco plástico na mão;
• Os caramujos devem ser colocados em 
um recipiente com sal ou cal. Após mortos, 
devem ser colocados em saco plástico e 
descartados no lixo;
• Antes, porém, é importante quebrar a casca 
vazia do caramujo para não virar criadouro 
do Aedes.

• Não acumule entulho, madeira e 
materiais de construção;
• Frestas, buracos, rachaduras e fendas 
devem ser vedadas;
• Ralos devem ter protetores que 
impeçam a passagem;
• Utilize vedações embaixo das portas, 
como aquelas feitas de areia e borracha;
• Olhe sempre dentro de sapatos antes 
de calçá-los.

• Sempre tampe lixos e ralos;
• Ao utilizar o forno, cheque sempre se não 
há fezes de rato;
• Mantenha alimentos em embalagens 
fechadas;
• Somente coloque os sacos de lixo em 
lixeiras ou calçadas em horários próximos da 
coleta.

PREVENÇÃO
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PROJETOS COM CERTIFICAÇÃO 
AMBIENTAL TENDEM A SE 
TORNAR TENDÊNCIA NO BRASIL

CONSTRUÇÕES
SUSTENTÁVEIS

Por Priscila Carvalho

São José do Rio Preto está prestes a ter a primeira 
residência com certificação “verde” da região 
noroeste paulista. O projeto, desenvolvido pelo 

arquiteto Daniel Ribeiro, está sendo finalizado e fica 
no Residencial Quinta do Golfe Jardins. 
Para obter a certificação não é simples, é preciso 
cumprir uma série de exigências. Desde a concepção 
do projeto até os acabamentos e a política de 
controle e redução do consumo de água no interior 
e exterior da obra, tudo precisa ser atendido.
Outros fatores como gestão da eficiência energética 
e a utilização de energias renováveis; sistema de 
climatização menos nocivo ao meio ambiente; 
uso de materiais de baixo impacto ambiental; 
gerenciamento de resíduos, etc., também são 
levados em conta.
Com objetivo de minimizar os impactos causados ao 
meio ambiente, as certificações ambientais foram 
desenvolvidas para oferecer, de forma concreta, o 
máximo de eficiência, desde a redução nos custos 
operacionais até a diminuição nos consumos de 
água e energia.
“A de energia deve chegar a 60% no caso do nosso 
projeto, mesmo nível de redução que devemos 
alcançar no consumo de água. Além disso, a obra 
fica extremamente valorizada após a certificação, 
elevando o valor de locação ou venda”, explica 
Ribeiro.
O principal caminho para se alcançar esse padrão 
construtivo “verde” é por meio da aplicação de 

certificações ambientais emitidas por entidades do 
setor. Uma delas é o Green Building Council Brasil 
(GBC Brasil), que promove a certificação LEED (sigla 
para Leadership in Energy and Environmental 
Design), e a Fundação Vanzolini, que promove o 
selo AQUA-HQE.
No projeto de Rio Preto, o arquiteto pleiteia a 
certificação GBC Casa, que é medida de acordo 
com o atendimento aos pré-requisitos obrigatórios, 
gerando créditos que são somados e definem o nível 
atingido pela edificação. 
De acordo com o arquiteto, a tendência é que esse 
modelo comece a se tornar mais comum no País. 
Hoje, segundo o GBC Brasil, existem cerca de 50 
projetos residenciais com essa certificação, sendo 
28 registradas no estado de São Paulo - das quais 
apenas quatro já estão certificadas, nenhuma na 
região noroeste paulista.

O uso de energia solar pode garantir economia 
de até 60% no consumo de energia elétrica

O arquiteto Daniel Ribeiro é o responsável 
pelo projeto da casa com certificação “verde”

SUSTENTABILIDADE
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1 - Débora Macedo Casassanta, Maria Regina Pereira de Godoy, 
Helencar Ignácio e Luiz Homsi. 2 - Márcio Gatti e Maury de Oliveira 
Faria Junior. 3 - Juan Carlos Yugar Toledo e Lucia Helena Bonalume 
Tacito. 4 - Danielle Lopes Teixeira Ferdinando e Susana Mara 
Fernandes de Araújo. 5 - Mauro Penteado. 6 - Fábio Dória e Maria 
Christiane Valeria Braga Braile Sternieri. 7 - Hamilton Bassi e Lina 
Solange Toledo Yugar. 8 - Aguinaldo Ovidio Mazer. 9 - Gerson Ignácio 
e Ana Maria dos Reis Toledo. 10- Luiz Candido Borges Barreto.
11 - José Paulo Rodrigues e Helencar Ignácio 

5

SOCIAL
Periódicamente, a Unimed Rio Preto 

reúne médicos para a apresentação de 
resultados e dados sobre a cooperativa 

médica. Essa é uma das atividades realizadas 
para garantir a transparência administrativa. 
Confira algumas imagens dos participantes 
da última edição do Encontro Transparência 
na Gestão.

Por Rodolfo Borduqui

GALERIA
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Dra. Ana Maria Garcia Cardoso - CRM 27.689
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