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EMPRESARIAL
Confira as soluções 
corporativas da 
Unimed Rio Preto

DENGUE
Vacina contra a doença 
está disponível na 
Unidade de Vacinação

Pronto Atendimento da Unimed Rio Preto 
conquista acreditação ONA nível III
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Em 2017, conquistamos a importante 
Acreditação Plena – ONA nível II para 
o Pronto Atendimento do Complexo de 
Saúde Unimed. Diferencial que comprovou 
a qualidade e a preocupação da cooperativa 
com a segurança dos pacientes que são 
assistidos diariamente no local.

Agora, em 2019, fomos além, e o Pronto 
Atendimento acaba de ser Acreditado com 
Excelência – ONA nível III.  Com isso, este 
serviço exclusivo, que é oferecido aos mais 

de 260 mil clientes da cooperativa médica, passa a ser o único Pronto 
Atendimento do Brasil, não vinculado a um hospital, que atualmente 
possui essa certificação.

Mais do que um título, a acreditação revela o quanto avançamos em 
gestão e processos que terão reflexo direto no nível do atendimento. 
A busca pela ONA é um processo voluntário, não obrigatório. 
Mesmo assim, fazemos questão de participar em respeito a todos os 
beneficiários que buscam qualidade e resolutividade.

Nessa edição da Revista Viva Unimed, além desse tema, você poderá 
conferir ainda detalhes sobre a vacina contra a dengue, importante 
para a prevenção da doença para quem já foi infectado pelo menos 
uma vez. 

Somente em 2019, mais de 31 mil pessoas pegaram dengue em 
São José do Rio Preto e 14 acabaram falecendo em decorrência de 
complicações da doença. Por isso, é fundamental que a prevenção seja 
redobrada para evitar uma segunda contaminação.

Mas fora a vacina, todos devem fazer sua parte. Eliminar possíveis 
criadouros do mosquito transmissor dentro de casa é obrigação do 
cidadão. Não podemos permitir que essa epidemia se repita em 2020, 
nem nos anos posteriores. Juntos, podemos vencer esse problema de 
forma simples e muito eficaz.

Não deixe de ler essas e outras matérias que trazem assuntos como 
a Corrida Unimed, que será realizada no dia 29 de setembro em Rio 
Preto, a programação de férias que a Unimed promoveu para crianças, 
as soluções corporativas em planos e produtos que a cooperativa 
oferece aos clientes empresariais e muito mais.

Tenham todos uma ótima leitura!

Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto

A Revista Viva Unimed é uma publicação da 
Unimed São José do Rio Preto | SP
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8. ESPORTE
CORRIDA UNIMED SERÁ
REALIZADA NO DIA 29 DE
SETEMBRO EM RIO PRETO

10. DIVERSÃO
FÉRIAS SAUDÁVEIS UNIMED
RIO PRETO REÚNE CRIANÇAS 
PARA BRINCADEIRAS E PREVENÇÃO

12. VACINAÇÃO
PESSOAS QUE JÁ TIVERAM DENGUE
PELO MENOS UMA VEZ PODEM
TOMAR A VACINA
 
14. EDUCAÇÃO
LEVAR AS CRIANÇAS AO
SUPERMERCADO CONTRIBUI
PARA O DESENVOLVIMENTO

18. ALIMENTAÇÃO
RESTAURANTES OFERECEM 
ALTERNATIVAS SAUDÁVEIS 
DE FORMA RÁPIDA

20. COMPORTAMENTO
PEQUENAS MUDANÇAS DE 
HÁBITO PODEM MELHORAR
MUITO A QUALIDADE DE VIDA

24. UNIMED
COOPERATIVA OFERECE 
OPÇÕES DE PLANOS E PRODUTOS
EXCLUSIVOS PARA EMPRESAS

26. MERCADO
EMPRESAS IMPLANTAM GOVERNANÇA 
E COMPLIANCE PARA GARANTIR
SEGURANÇA E RESULTADOS

26. SUSTENTABILIDADE
CAMPANHA ARRECADA LACRES 
DE LATINHAS PARA COMPRA 
DE CADEIRAS DE RODAS

29. PREVENÇÃO
PRONTO ATENDIMENTO OFERECE 
PROCEDIMENTO QUE PODE
REVERTER O AVC EM ALGUNS CASOS

30. SOCIAL
CONFIRA IMAGENS DO ÚLTIMO 
ENCONTRO TRANSPARÊNCIA NA 
GESTÃO QUE REUNIU MÉDICOS

22. CAPA
PRONTO ATENDIMENTO DA 
UNIMED É ACREDITADO COM 
EXCELÊNCIA - ONA NÍVEL III

NESTA
EDIÇÃO

DIA A DIA
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TRADICIONAL EVENTO ESPORTIVO
DE RIO PRETO SERÁ REALIZADO 
NO DIA 29 DE SETEMBRO

CORRIDA
UNIMED

Por Letícia Minutti

Uma das mais aguardadas provas de 
rua de São José do Rio Preto, a Corrida 
Unimed, está chegando! O evento, que 

irá reunir centenas de atletas profissionais 
e amadores será realizado no dia 29 de 
setembro. 
 A corrida terá início às 7 horas, com 
percursos de 5K (corrida e caminhada) e 
10k (corrida). A largada e a chegada ocorrem 
na avenida Duque de Caxias, em frente 
à Swift, na represa municipal. Durante o 
trajeto, os atletas irão se surpreender com 
apresentações musicais da Camerata Jovem 
Beethoven, Coral Uniencanta, Banda Jazzão 
(Rock e Jazz) e o grupo Maestria do Samba. 
Após a prova, para encerrar a Corrida Unimed, 
o show ficará por conta do grupo Homem de 
Lata.
 A particularidade da edição 2019 
será a corrida limpa. Diversas lixeiras serão 
distribuídas ao longo do percurso, logo após os 
pontos de distribuição de água para hidratação. 
O objetivo da Unimed Rio Preto é promover 
um evento sustentável, que contribua para a 
preservação do meio ambiente.
 As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.runnerbrasil.com.br. A retirada dos kits será 
realizada nos dias 27 de setembro, das 16h às 21h, 
e 28 de setembro, das 10h às 18h, na Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, 
alameda Dr. Oscar de Barros Serra Dória, 5.661. O 
participante terá direito a um kit com camiseta de 
poliamida, número de peito, chip descartável para 
cronometragem e sacochila, etc.
 No sábado (28), o local receberá ainda uma 
Feira de Esportes com estandes de patrocinadores, 
ações de medicina preventiva, palestras sobre 
esporte com especialistas e outras atividades 
como teste da pisada, por exemplo. 

Corrida Kids
A criançada também poderá participar. No dia 
28 de setembro, com largada às 10 horas, será 
realizada a Corrida Kids, para crianças de cinco 
a 13 anos. A competição será na Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto e 
contará com diversas atrações. 

Para participar, basta que um pai ou responsável 
inscreva a criança antecipadamente pelo 
site www.runnerbrasil.com.br. A inscrição é 
gratuita e as vagas são limitadas. Os pequenos  
ganharão camiseta e medalha de participação.

Corrida Unimed reunirá centenas de atletas 
profissionais e amadores em Rio Preto

ESPORTE
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UNIMED RIO PRETO PROMOVEU 
EVENTO PARA ESTIMULAR A 
PREVENÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS

FÉRIAS 
SAUDÁVEIS

Por Rodolfo Borduqui

Manhãs repletas de atividades educativas, 
prevenção e saúde para as crianças. Assim 
foram as “Férias Saudáveis Unimed Rio 

Preto”, projeto realizado no Complexo de Saúde 
Unimed nos dias 16 e 23 de julho.
 Com atividades variadas como brincadeiras, 
oficina de saúde mental, dinâmica sobre 
higienização das mãos, jogos a respeito de nutrição, 
alimentação saudável, educação financeira, entre 
outros, os pequenos tiveram a oportunidade de se 
divertir muito e aprender.
 A ação faz parte do Programa de Medicina 
Preventiva da Unimed Rio Preto, que tem como 
objetivo cuidar da saúde e se antecipar a possíveis 
complicações de algumas doenças crônicas, 
proporcionando qualidade de vida e conhecimento 
para a população.
  “Por meio de jogos e brincadeiras, 
nossos profissionais transmitiram importantes 
ensinamentos para as crianças. Aprendizados que 
serão fundamentais para que elas desenvolvam 
hábitos saudáveis para toda vida”, afirma o 
presidente da Unimed Rio Preto, Helencar Ignácio.
 Ao ler o anúncio do evento na internet, a 
funcionária pública Andrea Josiane Bigotto Billar 
buscou informações e inscreveu a pequena Maria 
Luiza, de nove anos. “Ela adorou, fez novos amigos e 

se divertiu muito. Já estamos esperando o próximo 
para participar novamente”, afirmou.
 Quem também se divertiu muito foi Ana 
Laura, de seis anos, filha da vendedora Ana Maria 
Celes. “Quando chegam as férias, eu já começo 
a buscar por eventos na cidade para levar ela, 
pois não gosto que fique o tempo todo em casa 
brincando com vídeo game e assistindo televisão. 
Uma amiga me indicou as férias da Unimed e nos 
surpreendemos. A Ana Laura ficou apaixonada, 
adorou, aprendeu muito sobre alimentação e se 
divertiu. Estão todos de parabéns”, elogiou Ana 
Maria.

As crianças se divertiram muito e aprenderam 
sobre prevenção e bons hábitos

DIVERSÃO
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PESSOAS COM IDADE ENTRE NOVE E 45 ANOS QUE
JÁ TIVERAM A DOENÇA PODEM TOMAR A VACINA

Prevenção
CONTRA A DENGUE

Por Priscila Carvalho

É bem provável que você conheça alguém 
que já teve dengue. Somente neste ano, 
Rio Preto já registrou mais de 31 mil casos 

da doença. Número alarmante que desperta 
outra preocupação: como se proteger para 
não contrair dengue novamente?  
 Por ano, milhões de pessoas no mundo 
são infectadas. “A dengue é um problema de 
saúde mundial, especialmente na nossa cidade. 
Atualmente, a vacina que temos disponível na rede 
privada é eficaz e previne em até 93% as formas 
mais graves da doença”, destacou o infectologista 
do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção da 
Unimed Rio Preto, Inaldo Júnior.  
 Além de cuidados básicos como eliminar 
os criadouros do mosquito transmissor, a vacina 
é uma das melhores formas de prevenção. Podem 
tomar a vacina todas as pessoas que já foram 
infectadas pelo menos uma vez e tenham idade 
entre nove e 45 anos. As contraindicações da 
vacina são para pessoas que nunca tiveram 
dengue, imunodeprimidos, grávidas, lactentes e 
pessoas fora da faixa etária recomendada.  
 “Essa vacina protege contra os quatro 
tipos de vírus e é administrada em três doses. 
Além da faixa etária, o paciente precisa 
apresentar, na hora da vacinação, um exame de 
sorologia positivo para dengue, ou, se não tiver, 
receituário médico onde o mesmo declara que o 
paciente já teve a doença”, afirma a enfermeira 
e responsável Técnica da Unidade de Vacinação 
da Unimed Rio Preto, Eliana Bordinhão.  
 No começo deste ano, o casal Amanda 
Fernandes e Taylon Trassi tiveram dengue no 
mesmo período. “É horrível, os sintomas derrubam 
a gente. Não desejamos a ninguém. Por isso, 
procuramos logo tomar a vacina, pois se chegarmos 
a ter dengue novamente os sintomas serão 
bem mais leves”, diz a esteticista Amanda.  

 A docente de Tradução, Angélica Simão, 
tomou a primeira dose em julho, após sofrer com 
os sintomas e não desejar passar mais por isso. “Eu 
tive dengue em maio e passei muito mal. Foi muito 
incômodo, fiquei sem trabalhar e levei três semanas 
para começar a me sentir melhor. Fiz a primeira 
dose e agora aguardo para tomar as outras duas, 
é uma boa forma de prevenção”, afirma.  
 A vacina contra a dengue está disponível 
na Unidade de Vacinação da Unimed Rio Preto, 
que é aberta a toda população. Porém, para clientes 
Unimed, os valores são especiais.

A professora Angélica decidiu tomar a vacina
para não contrair dengue novamente

VACINAÇÃO

Unidade de Vacinação Unimed Rio Preto 
(17) 3202-1112
Tira suas dúvidas também pelo WhatsApp
(17) 99282-8780

SERVIÇO
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HORA DE 
aprender 

alimentares, já que pesquisas comprovam 
que o ser humano aprende por imitação.  
 “Porém, quando as crianças vão ao 
mercado, é importante que estejam alimentadas, 
evitando assim que recorram aos alimentos 
mais calóricos. Outra orientação é deixá-las 
participarem das escolhas dos alimentos que 
serão comprados”, orienta Renata.  
 Mãe de três meninas, a economista 
Alessandra D’Avila Oliveira aproveita a hora das 
compras para ensinar as filhas sobre alimentação 
saudável e finanças, desde que eram pequenas. 
“Elas gostam muito de frutas e verduras, mas, como 
qualquer criança, às vezes pedem alimentos que 
não são saudáveis, como pipoca de micro-ondas e 
macarrão instantâneo, que substituo pela pipoca 
de panela e macarrão como o de letrinha, que 
são mais saudáveis”, ressalta Alessandra.  
 A economista também destaca que já 
ensinou as filhas sobre economia durante as idas 
ao mercado. Maria Eduarda, de dez anos, e as 
gêmeas Beatriz e Bárbara, de sete, já entendem que 
o dinheiro precisa ser gasto com sabedoria. “Elas 
já têm consciência de que dinheiro é difícil de 
ganhar e que não devemos gastar com coisas que 
não são importantes”, afirma Alessandra.  
 Por isso, que tal levar a garotada ao 
supermercado? Além de divertida, a atividade pode 
ser importante para o desenvolvimento de bons 
hábitos.

Uma simples ida ao supermercado pode 
se tornar uma atividade prazerosa e 
recheada de aprendizados, especialmente 

para as crianças. É que, neste ambiente de 
compras, os pais têm a oportunidade de 
ensinar aos pequenos lições que colaboram no 
desenvolvimento, como a escolha correta dos 
alimentos, saúde e até mesmo finanças.  
 Além das orientações, o comportamento 
dos pais torna-se modelo para as crianças. A 
família possui papel fundamental na formação, 
incluindo o desenvolvimento de comportamentos 
alimentares, sendo que a ida ao mercado 
pode, de forma lúdica, contribuir para isso.  
 ”Este momento favorece o desenvolvimento 
de habilidades e competências que contribuem 
com a promoção de saúde por meio da aquisição 
de comportamentos saudáveis e conscientes 
em relação a alimentação”, explica a psicóloga 
do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar da 
Unimed Rio Preto, Bethânia Buzato Marques.  
 Uma alimentação saudável é muito 
importante em todas as fases da vida, 
principalmente na infância, devido ao constante 
estado de crescimento. Em conjunto com hábitos 
saudáveis, os alimentos podem ainda auxiliar na 
prevenção de doenças crônicas, como diabetes 
e hipertensão. Segundo a nutricionista da 
Unimed Rio Preto, Renata Montanhim Lima, o 
ambiente familiar contribui para bons hábitos 

LEVAR AS CRIANÇAS AO SUPERMERCADO DURANTE ÀS
COMPRAS CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DELAS

Por Priscila Carvalho

Alessandra faz questão de levar as
filhas ao mercado para as compras

EDUCAÇÃO
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uniprimebr.com.br
facebook.com/uniprime

uniprimebr.com.br/#universo

SEGURO DE VIDA
É UM ATO DE AMOR.
Contratar um Seguro de Vida vai muito além da segurança, é zelar por 
seus familiares e cuidar de quem você mais ama!  Na Uniprime você tem 
opções para contratação de coberturas e benefícios:

Fale com um Gerente Uniprime e confira todas as possibilidades e condições!

Proteção financeira para dependentes;

Manutenção das despesas para os estudos dos filhos;

Garantia de quitação de compras e financiamentos (Seguro Prestamista);

Cobertura para doenças graves e gastos com tratamentos;

Reembolsos de despesas médico-hospitalares;

Cobertura para incapacidade temporária (Seguro DIT);

Custeio de despesas funerárias;

Possibilidade de resgate e isenção de Imposto de Renda do valor aplicado
(Vida Resgatável).

*As condições de cada seguro serão objeto de contratação conforme respectivas apólices.

Agência Uniprime Rio Preto l  17 3363 9833
Av. José Munia, 6717 -  Jd. Francisco Fernandes

Agosto_2019. Ouvidoria: 0800 645 3737.
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PRESSA NÃO É MAIS DESCULPA PARA 
SE ALIMENTAR MAL. RESTAURANTES 
OFERECEM ALTERNATIVAS SAUDÁVEIS 
DE FORMA RÁPIDA

FAST FOOD
SAUDÁVEL

Por Patrícia Ribeiro

Alimentar-se de forma saudável durante 
a correria do dia a dia é um grande 
desafio para a maioria das pessoas, já 

que os restaurantes que servem hambúrgueres 
e batatas fritas são mais fáceis de se encontrar. 
Mas a falta de tempo não é mais desculpa para 
consumir alimentos pobres em nutrientes e ricos 
em calorias e, diante da procura por uma dieta 
mais balanceada, empresários estão criando 
alternativas saudáveis no conceito fast food.  
 A advogada Flávia Costa tem uma agenda 
lotada de compromissos, mas não abre mão de 
consumir pratos saudáveis nas refeições. Só que 
não foi sempre assim. “Comia muito lanche, fritura, 
salgadinhos, justamente por ser mais rápido, 
até que meus exames de rotina me deram um 
alerta. Passei a escolher melhor o que ia comer 
e descobri vários lugares que oferecem lanches 
naturais e pratos mais saudáveis”, conta Flávia.  

 Um exemplo dessa tendência pode 
ser encontrado na Brie Delicatessen, conceito 
gastronômico inédito que acaba de ser inaugurado 
em São José do Rio Preto e reúne empório, padaria e 
confeitaria, além de uma vitrine de saladas. O cliente 
escolhe quais ingredientes vão compor o prato, 
entre folhas verdes, legumes e grãos, montando a 
salada no balcão de forma rápida e prática.  
 “Nosso menu contempla pratos leves e 
feitos com produtos fresquinhos. Para quem quer 
comer de forma saudável, oferecemos, além de 
saladas, sucos e pães com fermentação natural. 
Tudo servido de forma rápida e superprática”, 
explica a diretora da Brie, Patrícia Claudino.  
 De acordo com a nutricionista do Núcleo de 
Atendimento Multidisciplinar da Unimed Rio Preto, 
Marise Bandeira, são inúmeros os benefícios que 
a alimentação saudável proporciona, inclusive na 
prevenção de doenças como diabetes, hipertensão, 
obesidade, entre outras. “Uma dieta balanceada 
reflete na saúde como um todo. Melhora o trânsito 
intestinal, a imunidade, influencia na qualidade 
do sono, melhora o humor, a concentração, evita 
o envelhecimento precoce, além de auxiliar 
no controle do peso”, afirma a profissional.  
 Ao escolher as refeições, as pessoas devem 
priorizar alimentos in natura e não processados, 
já que contêm maior teor de vitaminas, minerais, 
antioxidantes e fibras. “Produtos industrializados, 
principalmente os ultraprocessados, são mais 
calóricos, pouco nutritivos e com alto teor de açúcar, 
gordura e sódio, além dos aditivos químicos (corantes, 
conservantes, aromatizantes e realçadores de sabor) 
que causam uma sensação de prazer e estimulam, 
ainda mais o consumo desses alimentos” alerta 
Marise. 

Vitrine de saladas da Brie Delicatessen:
alternativa rápida e saudável

ALIMENTAÇÃO
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PEQUENAS ALTERAÇÕES NO 
COTIDIANO PODEM TRAZER 
EFEITOS MUITO POSITIVOS PARA 
TODAS AS ESFERAS DA VIDA

de hábito
MUDANÇA

Por Andrea Inocente

Sedentarismo, alimentação desequilibrada, 
insônia, falta de vontade para concluir 
tarefas, uso excessivo de celular e 

internet. Todas essas situações contribuem 
para a falta de qualidade de vida e, em 
consequência, menos saúde. Que tal 
aproveitar os últimos cinco meses do ano 
para mudar de atitude e focar em você?  
 Não se trata de um desafio, mas de 
pequenas alterações nos hábitos cotidianos 
que podem trazer efeitos positivos para 
sua vida. A ideia é baseada nos preceitos 
da campanha Mude1Hábito, promovida 
pela Unimed em todo o Brasil.  
 Por meio de ações na internet, 
peças publicitárias e eventos pontuais, a 
cooperativa médica incentiva a população a 
mudar pelo menos um hábito do cotidiano 
em busca de qualidade de vida e bem-estar. 
Para ajudar as pessoas em suas metas, a 
Unimed disponibiliza o portal mude1habito.
com.br que oferece dicas de como mudar.  
 Segundo a psicóloga Mara Lúcia 
Madureira, uma ação praticada diversas 
vezes se torna um hábito. “Sair da zona de 
acomodação é fundamental para a manutenção 
da saúde e sobrevivência com qualidade de 
vida em tempos de alta competitividade 
e cobranças cada vez maiores”, afirma.  
 A professora Joisen Carla Chaddad 
de Oliveira é um exemplo de quem mudou 
um hábito e conquistou qualidade de vida. 
“Sempre me alimentei mal, o que resultava em 
indisposição crônica e irritabilidade. Há cinco 
anos, mudei minha rotina, passei a comer direito 
e treinar cinco vezes por semana com personal 
trainning. Minha autoestima está ótima, sono 
normal e tenho muito mais disposição”, diz.  

A professora Joisen mudou hábitos 
e conquistou qualidade de vida

COMPORTAMENTO
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MELHORE OS HÁBITOS
ALIMENTARES

USE MENOS O CELULAR 
E A INTERNET

DURMA COM 
MAIS QUALIDADE

PARE DE PROCRASTINAR

COMECE UMA
ATIVIDADE FÍSICA

 Ficou curioso e com vontade de 
mudar também? Conheça abaixo, na visão 
de cinco profissionais, de diferentes áreas,  
como mudar cinco hábitos diários e os 
benefícios dessas mudanças em termos de 
prevenção e cuidados pessoais.  

 
“Diminua a quantidade de carne consumida 
semanalmente. Se possível, de duas a três vezes 
na semana. Evite embutidos, pois têm muito 
sódio, nitrito e nitrato, que são cancerígenos. 
Adote uma alimentação baseada em verduras, 
legumes e frutas”, orienta o nutricionista Thiago 
Marucci. 

 
 
“Praticar uma atividade física diária pode reduzir 
o risco de ter diabetes do tipo II, episódios de 
depressão e ansiedade, ajuda a controlar o 
peso corporal, reduzindo a hipertensão arterial, 
diminui o risco de morte prematura causada por 
doenças cardíacas, entre outros. Porém, antes de 
iniciar qualquer exercício, é aconselhável uma 
consulta com seu médico”, explica o professor 
de educação física e personal trainner, Elielson 
Peixoto. 

 

 
“O uso do celular limitou nossa percepção 
sobre quem somos e o que estamos fazendo. 
Utilizar constantemente afeta nosso senso de 
direção e de espaço. Quando nos distanciamos 
do celular e da internet e passamos a colocar 
regras para uso, algo mágico acontece. Minha 
rotina está mais regrada, pois não tenho muitas 
solicitações extras de assuntos diferentes. É 
possível relaxar, conversar mais com amigos e 
familiares, a percepção aumenta e a criatividade 
também”, explica a coach Nathália Colombo.  
 
 

 
“A produção dos hormônios responsáveis pelo 
sono depende de baixa luminosidade. Evite 
televisão, computador e celular uma hora antes 

do sono. Deixe o ambiente silencioso, ventilado 
e agradável e não consuma alimentos pesados. 
Outra recomendação é evitar atividades físicas 
intensas à noite, pois a liberação de adrenalina 
durante o exercício pode prejudicar a qualidade 
do sono. Bebidas à base de cola e cafeína também 
não são recomendadas. ”, orienta a nutróloga e 
clínico geral, Rossana Garambone Affonso.   

 
“Comece organizando sua agenda. Anote tudo 
o que deve fazer no dia seguinte por ordem 
cronológica e de importância. Faça o que tem de 
ser feito, sem adiar nada. Resolva os problemas em 
vez de inventar justificativas, procurar desculpas 
ou culpados para seus atrasos ou distrações. Seja 
exemplo, destaque-se e inspire pessoas. Não 
espere por elogios. Convença-se do quanto você 
é bom e aprenda a gostar de realizações com 
excelência como sua marca pessoal”, afirma a 
psicóloga Mara Lúcia Madureira.

Mudar a alimentação pode ser 
mais fácil do que se imagina
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O Pronto Atendimento da Unimed 
São José do Rio Preto acaba de 
ser Acreditado com Excelência 

– ONA nível III.  Com isso, este serviço 
exclusivo, que é oferecido aos mais de 
260 mil clientes da cooperativa médica 
e já contava com o selo ONA nível II – 
Acreditado Pleno, passa a ser o único Pronto 
Atendimento do Brasil, não vinculado a um 
hospital, a possuir essa certificação.  
 O local é referência regional e nacional 
em qualidade, corpo clínico, estrutura, 
equipamentos, segurança do paciente, 

processos e resolutividade. Essa conquista 
consolida o pioneirismo da Unimed Rio 
Preto como uma cooperativa médica focada 
na excelência da gestão, na qualidade da 
prestação de serviços e na preocupação com 
a segurança dos pacientes, além de reafirmar 
a busca constante por aprimoramento.   
 A Acreditação é um método 
de avaliação e certificação que busca, 
por meio de padrões e requisitos 
previamente definidos, promover a 
qualidade e a segurança da assistência 
no setor de saúde. Para ser acreditada, a 
organização precisa comprovadamente 
atender aos padrões definidos pela ONA, 
reconhecidos internacionalmente.  
 A conquista da Acreditação com 
Excelência para o Pronto Atendimento 
reforça o compromisso da Unimed com 
cada paciente atendido no local. “Passar 
da ONA nível II para o nível III significa 
muito mais do que um título. Representa a 
evolução dos serviços prestados. Avançamos 
ainda mais em gestão e processos que terão 
reflexo direto na qualidade do atendimento 
prestado a cada um dos mais de 260 mil 

PRONTO ATENDIMENTO DA 
UNIMED RIO PRETO RECEBE 
ACREDITAÇÃO ONA NÍVEL III

QUALIDADE
e segurança

Por Rodolfo Borduqui

RECONHECIMENTO
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Entidade não-governamental e sem 
fins lucrativos que coordena um                   
processo de certificação voltado para 
a qualidade de serviços de saúde, ten-
do como foco principal a segurança 
do paciente. Fundada em 1999, a ONA 
se consolidou como a principal acred-
itação de saúde do país. Seus manuais 
são específicos para diversos tipos de 
estabelecimentos: hospitais, ambu-
latórios, laboratórios, serviços de pron-
to atendimento, home care, clínicas                   
odontológicas, entre outros. 

clientes da cooperativa”, afirma o presidente 
do conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto, Helencar Ignácio.

ONA (ORGANIZAÇÃO
NACIONAL DE 
ACREDITAÇÃO)

Acreditação com Excelência: a segurança do 
paciente foi um dos pontos avaliados para
a conquista da ONA nível III
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UNIMED RIO PRETO OFERECE OPÇÕES DE PLANOS
E SERVIÇOS PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

A grande parte dos trabalhadores 
considera o plano de saúde como um 
dos fatores mais relevantes na hora de 

optar por uma vaga de emprego. É o caso do 
técnico em informática Gláucio Carvalho.  
 “Há pouco tempo, estava buscando 
recolocação no mercado e optei por enviar 
currículo apenas para as empresas que 
ofereciam um bom plano de saúde. Hoje, 
isso é fundamental”, afirma.  
 Realidade que não é exclusiva de 
Carvalho. “Nós temos os planos de saúde 
para os funcionários e muitos deles 
questionam sobre isso ainda durante 
as entrevistas de emprego”, comenta o 
encarregado do Departamento Pessoal da 
empresa Maxifarma, Thiago Lima.  
 Segundo ele, oferecer plano 
de saúde e outros serviços que 
operadoras como a Unimed Rio Preto 
possuem é muito importante. “Os 
funcionários se sentem mais motivados, 
engajados e satisfeitos”, afirma Lima.  

 Ciente disso, a Unimed Rio Preto 
ofecere várias soluções corporativas. “Além 
das soluções para empresas, disponibilizamos 
um painel de gestão para o cliente acompanhar 
de perto e de maneira simples o perfil de saúde 
de seus colaboradores. Nossas soluções visam 
cuidar e gerir a saúde com foco em prevenção 
e redução de afastamentos”, explica a diretora 
de Relacionamento da Unimed Rio Preto, 
Célia Malvezi. Conheça quais são elas:

 
Plano de Atenção Integral à Saúde em que 
o mesmo médico acompanha o paciente 
em todos os momentos. As consultas são 
sempre realizadas por esse profissional, com 
encaminhamento para especialistas em 
caso de necessidade. Quanto mais o médico 
conhece o histórico do paciente, melhores 
são os resultados. O plano não possui taxa de 
coparticipação para consultas eletivas, exames 
e internações e os atendimentos são realizados 

UNIMED FIRST

Por Carolina Oliveira

SOLUÇÕES 
corporativas

UNIMED
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no Complexo de Saúde Unimed em Rio Preto 
e, em Olímpia, na Unimed Serviços.  

 
  
Plano de pós-pagamento desenvolvido 
especialmente para atender às necessidades de 
grandes empresas. Oferece cobertura nacional, 
com atendimento de urgência, emergência e 
eletivo em toda a Rede do Sistema Unimed 
do país. Um dos grandes diferenciais é que o 
plano não tem mensalidade fixa, a empresa 
paga apenas a utilização dos beneficiários, 
sejam funcionários ou dependentes, e uma 
taxa de manutenção mensal por beneficiário. 

 
Plano coparticipativo que o próprio empresário 
escolhe os valores de coparticipação, de acordo 
com as necessidades da empresa. Pode-se 
escolher entre duas opções de mensalidade 
e coparticipação, 30% ou 50% do valor do 
procedimento. É definido também um teto por 
procedimento e um limitador mensal no valor 
das faturas. Dessa forma, é possível planejar 

o orçamento com mais tranquilidade, sem 
surpresas com a fatura do mês, pois o valor 
que exceder o teto será cobrado na fatura 
seguinte sem adição de juros.

Com o SOU, a empresa é capaz de gerir a 
saúde dos colaboradores de um jeito simples, 
pensando no bem-estar de todos, conforme 
as Legislações de Saúde e Segurança do 
Trabalho, com uma equipe de profissionais 
formada por especialistas nas áreas médicas 
e técnicas. O SOU pode ser contratado de 
forma independente, mesmo que a empresa 
ainda não seja cliente da Unimed, com 
cobertura em todo o território nacional.  

Para mais informações a respeito das 
soluções corporativas da Unimed Rio 
Preto, basta entrar em contato pelos 
telefones em Rio Preto (17) 3202-1111, 
Mirassol (17) 3253-5000, Olímpia (17) 3280-
4705 e Jales (17) 3632-4500, ou acessar www.
unimedriopreto.com.br.

UNIMED PARTNER

UNIMED COMPANY

SOU - SAÚDE 
OCUPACIONAL UNIMED
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CADA VEZ MAIS EMPRESAS ADEREM ÀS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E COMPLIANCE PARA GARANTIR SEGURANÇA E RESULTADOS

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Por Elton Rodrigues

Em meio a tantos escândalos de corrupção 
em todo o mundo, inclusive no Brasil, 
noticiados diariamente pela imprensa, dois 

temas entraram no foco das empresas brasileiras: a 
Governança Corporativa e o Compliance. Conceitos 
que têm como finalidade criar um conjunto 
de processos, costumes e leis que norteiam a 
forma como uma organização é administrada, 
dando maior credibilidade e visando combater 
vários problemas, inclusive a corrupção.  
 Aplicar a Governança Corporativa e 
o Compliance garante não só a prevenção de 
problemas, mas também a transparência junto 
aos clientes e colaboradores envolvidos em 
todos os processos da empresa.  
 “A Governança Corporativa é responsável 
por métodos de gestão, criação de conselhos e 
sucessão de maneira profissional. Já o Compliance 
visa trazer maior integridade para a tomada 
de decisões baseadas sempre na ética”, explica 
o advogado, empresário e diretor da Regional 
Noroeste Paulista do CIESP, Fernando Lucas.  
 O CIESP é uma das entidades que 
têm abordado esses dois temas entre seus 
associados. “Fizemos um Fórum de Governança 
Corporativa e Compliance, reunindo 
empresários e lideranças para debater esses 
dois assuntos importantes para as empresas 
da nossa região”, afirma Fernando Lucas.  
 Uma das empresas que têm dado 
exemplo nesses dois conceitos é a Unimed 

Rio Preto. A cooperativa médica reestruturou a 
área de Governança Corporativa e Compliance 
e colocou em prática uma série de processos 
para reestruturar todos os comitês, políticas 
e assessorar o Conselho de Administração. 
 “Foi uma decisão com objetivo de dar 
segurança a todos os cooperados e colaboradores. 
Essas áreas são essenciais para criação de valor nas 
organizações. Afinal, é liderando com integridade 
que construiremos uma vantagem competitiva 
única por meio da Governança, Riscos e 
Compliance. É um caminho sem volta”, diz o diretor 
executivo de Governança, Riscos e Compliance da 
Unimed Rio Preto, Thiago Luiz Vincoletto.  
 Segundo ele, as boas práticas de 
Governança devem estar alinhadas à gestão 
e ao planejamento estratégico, visando 
sustentabilidade e perenidade da cooperativa. A 
área de Riscos e Controles Internos tende a avaliar, 
de forma contínua, o ambiente e eleva o nível de 
maturidade dos processos, mitigando assim futuras 
exposições. O Compliance pode ser entendido 
como conformidade e tem o objetivo de manter 
princípios e ações éticos previstos por leis.  
 De acordo com Vincoletto, “nos próximos 
anos, as organizações que aderirem às melhores 
práticas de Governança vão se sair muito bem. Se 
fizerem isso alinhado à sua estratégia de negócios 
e à proposta de valor, será um grande sucesso, 
gerando resultados melhores a cada ano”, Afirma 
Vincoletto.

Equipe de Governança, 
Riscos e Compliance 
da Unimed Rio Preto
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CAMPANHA ARRECADA LACRES 
DE LATINHAS PARA A COMPRA E 
DOAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS

na lata”
“EU AJUDO

Por Carolina Oliveira

Unir sustentabilidade e solidariedade 
em uma mesma campanha. Essa é a 
proposta da Unimed Rio Preto ao trazer 

para a cidade o projeto “Eu ajudo na lata”, 
que a Unimed promove em todo o Brasil.  
 Esse material será vendido, e o dinheiro 
arrecadado, utilizado para a compra de cadeiras 
de rodas que serão doadas para instituições de Rio 
Preto. Para isso, a cooperativa médica distribuiu 
coletores em vários locais de fácil acesso à 
população como restaurantes, shopping center, 
prédios da Unimed em Rio Preto, entre outros, 
que estarão disponíveis até novembro.  
 São diversos parceiros espalhados pela 
cidade. Um deles é o Restaurante Zucca, que 

já é um ponto de coleta. A gerente Tatiane 
Guaranha explica que os próprios funcionários 
aderiram de forma expressiva à campanha.  
 “Nós aceitamos ser um ponto de coleta 
porque é uma iniciativa muito boa. Vemos muito 
engajamento de todos, principalmente dos 
funcionários, que recolhem todos os lacres das 
bebidas consumidas no restaurante e já descartam 
no galão de coleta. Alguns clientes estão pegando 
o hábito também e tem funcionário que até traz 
os lacres da própria casa”, afirma Tatiane.  
 Outro ponto de coleta na cidade é o Plaza 
Avenida Shopping. Segundo a coordenadora 
de Marketing, Fabiana de Assis, “o shopping 
aceitou a parceria imediatamente, pois se 
trata de uma ação que envolve solidariedade, 
sustentabilidade e mudança de pensamento 
nas pessoas.  Como o shopping é um local com 
grande fluxo, nossa iniciativa acaba fazendo com 
que todos participem”, explica Fabiana.  
       Atualmente, os coletores estão disponíveis 
na recepção da sede da Unimed, avenida Bady 
Bassitt, 3.877, Complexo de Saúde, avenida 
Bady Bassitt, 4.870, NAM, rua Floriano Peixoto, 
2870, Medicina Preventiva, avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 2.220, e Central de 
Vendas, avenida Alberto Andaló, 3.467.  
 Além desses locais, vários 
estabelecimentos da cidade contam com os 
coletores, como o Plaza Avenida Shopping (praça 
de alimentação), restaurantes Delícias por Kilo, 
Samambaia, Zucca, Memphis e Restaurante 
da Dulce. As empresas interessadas em mais 
informações a respeito do projeto podem entrar 
em contato com a área de Sustentabilidade da 
Unimed Rio Preto, pelo telefone (17) 3202-1223.

Podem ser doados lacres de qualquer tipo de 
latinha, como as de refrigerantes, por exemplo

Os coletores estão disponíveis em vários 
pontos, como os prédios da Unimed

SUSTENTABILIDADE
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SE DIAGNOSTICADO RAPIDAMENTE, O AVC PODE SER 
REVERTIDO E NÃO DEIXAR SEQUELAS NO PACIENTE

ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL 

Por Patrícia Ribeiro

Era uma sexta-feira, 2 de junho de 2017. O 
comerciante João Ronaldo Bonfá de Carvalho, 
hoje com 31 anos, lembra-se bem de tudo o 

que aconteceu. Ele estava fazendo aquecimento na 
academia quando sentiu uma forte dor de cabeça e, 
em segundos, foi ao chão, onde permaneceu imóvel 
por alguns minutos. Assustado e sem entender 
nada, recebeu ajuda rapidamente e foi avaliado pela 
equipe de neurologistas da Unimed Rio Preto.  

 “Percebi que estava com um lado do 
corpo paralisado, dificuldade de falar e levantar 
os braços”, conta Bonfá. Ao diagnosticar 
Acidente Vascular Cerebral – AVC, a equipe 
médica realizou o procedimento trombólise,  
com Alteplase (RtPa), para dissolver um 
coágulo que bloqueava o fluxo sanguíneo.  
 Acidente Vascular Cerebral é uma 
doença causada pela obstrução de uma artéria 
cerebral e responsável pela morte de 400 mil 
brasileiros por ano, entre adultos, idosos e 
crianças, segundo dados do Ministério da Saúde. 
A Unimed Rio Preto disponibiliza tratamento 
com Alteplase (RtPa), medicamento para dissolver 
trombos sanguíneos em casos específicos.  
 “Nossa equipe de neurologistas realiza 
uma avaliação, que consiste em análise do 
histórico familiar e exames neurológicos. Se 
comprovado, o AVC é classificado em uma escala 
e, se o paciente tiver os critérios necessários, 
após a tomografia de crânio, é submetido ao 
tratamento com Alteplase (RtPa) em até três horas 
após o início dos sintomas. Por isso, a rapidez 
em identificar o problema é fundamental”, 
afirma o neurologista do Pronto Atendimento 
da Unimed Rio Preto, Daniel Mazzo José.  
 A agilidade e eficiência da equipe de 
atendimento fizeram toda a diferença no caso 
de Carvalho, que hoje desenvolve todas as 
atividades sem qualquer sequela da doença. 
“Levo uma vida normal, dirijo, caminho, 
brinco com meus filhos”, comemora.  
 A prevenção da doença se dá com 
mudanças no estilo de vida, reduzindo fatores 
de risco como obesidade, diabetes, hipertensão 
arterial, tabagismo e sedentarismo. “Levar uma 
vida saudável é fundamental: não fumar, praticar 
atividade física e manter a pressão arterial, 
diabetes, colesterol e triglicéride sob controle”, 
orienta José.

Vítima de um AVC, o comerciante João Ronaldo foi 
submetido ao procedimento trombólise e, 
hoje, não tem nenhuma sequela

PREVENÇÃO
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1 - Helencar Ignácio. 2 - José Francisco Gandolfi e Alexandre 
Gandolfi. 3 - Márcio Henrique Eti Iquegami, Hamilton Hidalgo 
e Thiago Buzon Borrasca. 4 - Gilberto de Camargo S. Filho. 
5 - Maria Fernanda Martinelli Trabulsi e Patrícia Dória 
Lourenço. 6 -Alessandra Manfrim. 7 - Meire Spressão Alvares 
e Carolina Flávia Esteves da Silva Cabral. 8 - Arthur Guimarães 
Naves. 9 - José Antônio Albieri Baptista e Luciana Tajara. 
10- Elaine Mara Cesarette de Paula.

4

SOCIAL

Periodicamente, a Unimed São 
José do Rio Preto reúne pequenos 
grupos de médicos cooperados 

para o Encontro Transparência na Gestão.
 
Durante essas reuniões, os integrantes 
do Conselho de Administração 
conversam com todos sobre assuntos 
relacionados à cooperativa, resultados e 
outros dados, com o objetivo de garantir 
a transparência administrativa.   
 
Confira algumas fotos do último 
encontro. 

Por Rodolfo Borduqui

GALERIA
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