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CORRIDA UNIMED
Tradicional evento 
esportivo reuniu 1.700 
atletas em Rio Preto 

VOLUNTARIADO
Unimed Rio Preto 
capacita colaboradores 
para o Projeto Pescar

Vitórias contra o câncer são comemoradas pelos 
pacientes em tratamento na Central de Quimioterapia 
da Unimed Rio Preto com o toque de um sino

O SOM DA VIDA
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O Ultra-X Medicina Diagnóstica apoia as 
campanhas Outubro Rosa e Novembro 

Azul e alerta para a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de

mama e de próstata. 
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AS CORES SÃO DIFERENTES, 
MAS A LUTA É A MESMA!

Redes sociais:
  /ultraxriopreto     
  @ultraxrp     
  /ultra-x     

NOVA UNIDADE
Rua Capitão José Verdi,1421

Unidade Redentora
Rua Cila,3033

Contato:
17 4009-4444

www.ultrax.com.br
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18 DE OUTUBRO
DIA DO MÉDICO

Uma homenagem à quem se dedica
a cuidar do próximo.

uniprimebr.com.br
facebook.com/uniprime

uniprimebr.com.br/#universo
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Quando falamos de saúde, da nossa saúde, 
não devemos encarar a prevenção como 
algo com começo, meio e fi m. Prevenção 
não tem dia e hora certos para começar e 
acabar, ao contrário, é um processo contínuo, 
que precisa nos acompanhar ao longo de 
toda a vida e que implica na adoção de 
hábitos saudáveis e na constante busca por 
conhecimento.

Neste sentido, campanhas importantes 
de conscientização como o Outubro Rosa 

e Novembro Azul, que alertam para a importância da prevenção da 
detecção precoce do câncer de mama e de próstata, são fundamentais. 
Isso porque as informações compartilhadas com homens e mulheres 
de forma massiva nesses dois meses impactam diretamente na 
redução das taxas de mortalidade relacionadas a essas doenças no 
futuro, e, consequentemente, na manutenção da vida, que é o nosso 
objetivo maior como operadora de saúde.

A Unimed Rio Preto, que tem na medicina preventiva um de seus 
principais pilares, é uma das empresas que mais apoiam campanhas 
como Outubro Rosa e Novembro Azul. 

A orientação correta para a população, aliada ao acesso a serviços 
de diagnóstico e tratamento de ponta, são o melhor caminho para 
sairmos vitoriosos dessa luta diária que travamos contra o câncer. 
E cada batalha vencida deve, sim, ser motivo de comemoração pelo 
paciente e pelas equipes médicas que o acompanham.

Aqui na Unimed, instalamos no início do ano em nossa Central de 
Quimioterapia um sino que todo paciente toca quando recebe alta 
do tratamento. O gesto passou a representar um forte simbolismo 
de vitória, um momento especial, marcado pela emoção e pelo 
sentimento de superação, compartilhado entre pacientes, familiares, 
enfermeiros, médicos. De uma situação de fragilidade, o paciente sai 
fortalecido para a sequência da vida, sabendo que pode sempre contar 
com a Unimed.

Algumas dessas histórias estão contadas nesta edição da revista. 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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EDIÇÃO DA CORRIDA UNIMED REUNIU 1.700 ATLETAS EM RIO PRETO

Por Beto Carlomagno

Milhares de pessoas de todas as idades se 
reuniram no dia 29 de setembro para mais 
uma edição da tradicional Corrida Unimed. 

1.700 atletas profissionais e amadores de toda a região 
percorreram percursos de 5km (corrida e caminhada) 
e 10km (corrida), com largada e chegada em frente à 
Swift, na represa municipal.
 A novidade para essa edição da corrida 
ficou por conta do que a Unimed Rio Preto chamou 
de prova limpa. Lixeiras foram espalhadas por todo 
percurso para o descarte de copos de água em áreas 
de hidratação. Também foi instituída uma regra 
eliminatória: aqueles que não jogassem seus copos na 
lixeira eram desclassificados automaticamente.
 O objetivo foi promover um evento sustentável, 
incentivando a prática esportiva e contribuindo para 
a preservação do meio ambiente. Compromissos 
que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), agenda global da ONU que a 
Unimed Rio Preto assumiu desde o início de 2019. 
 A corrida faz parte das ações do projeto 
“Mude1Hábito”, cuja meta é incentivar colaboradores 
e toda a população a mudar pelo menos um hábito 
cotidiano em busca de qualidade de vida e bem-estar.
 A balconista de restaurante Katerine Bueno 
dos Santos, de 39 anos, foi a primeira mulher a chegar 
no percurso dos 5km, um feito marcante para ela que 
ficou parada por um ano e meio após uma lesão no 
joelho. “Essa foi a segunda prova depois do acidente. 
Minha preparação levou um mês e eu só tenho a 
agradecer a todos. Muita gente que me apoia e acredita 

em mim, mesmo depois de ficar parada fazendo 
tratamento.”
 Quem também correu 10km foi a doméstica 
Isabel de Jesus, de 34 anos, que veio de Nova Aliança 
para o evento. “Estou há uma semana me preparando, 
treinando firme. Fiz o percurso em 55 minutos”, conta 
ela que já participou de corridas de até 21km.
 

 A criançada também teve sua chance de 
participar. No dia 28 de setembro, às 10 horas, foi a vez 
da Corrida Kids, para crianças de cinco a 13 anos. A 
competição foi realizada na Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São José do Rio Preto. 
 Este ano, a Unimed Rio Preto estendeu ações 
de incentivo a uma vida mais saudável para além da 
corrida. Na sexta-feira, 27, e no sábado, 28, a cooperativa 
médica promoveu a Feira do Esporte, na Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto, com 
serviços de saúde e palestras.
 “Com a Feira do Esporte expandimos nossa 
atuação em torno do trabalho de conscientização 
promovido pela Unimed Rio Preto por uma vida mais 
saudável. Além da atividade física incentivada pela 
Corrida, as palestras ofereceram conteúdo direcionado 
e importante, abrangendo as mais diversas etapas 
de preparação, da nutrição ao treinamento”, afirma o 
presidente da Unimed Rio Preto, Dr. Helencar Ignácio.

CORRIDA KIDS E 
FEIRA DO ESPORTE 

vida saudável
CORRIDA LIMPA,

ESPORTE
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UNIMED RIO PRETO INCENTIVA  
PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS 
ENTRE COLABORADORES

POR UMA
VIDA MELHOR

Por Carolina Oliveira

Com o objetivo de incentivar a prática de 
esporte entre colaboradores, a Unimed Rio 
Preto deu início ao Programa Viva Bem. O 

projeto consiste em aulas semanais de atividade 
física para os funcionários da empresa. As 
modalidades são caminhada, corrida e zumba.   
 “Nós pensamos no programa como 
uma forma de incentivo para os colaboradores 
pensarem mais na saúde e na atividade física. 

Para esse trabalho, teremos a assessoria de 
professores da Rio Preto Move, que vão auxiliar 
em todo o processo”, afirma a gerente de Gestão de 
Pessoas da Unimed Rio Preto, Geila Hipólito.   
 São 192 colaboradores inscritos no 
programa, distribuídos em aulas que vão de 
segunda a quinta-feira. As aulas de zumba 
ocorrem às segundas e quartas-feiras, e as aulas de 
caminhada e corrida serão às terças e quintas.  
 Para participar, o colaborador teve de passar 
por avaliação física. O programa terá duração de 
três meses e os participantes com filhos ainda 
contam com espaço kids, para o conforto das 
crianças e a tranquilidade dos pais.  
 “Não é estética, o nosso objetivo é a saúde, o 
bem-estar do corpo, então, perder peso, por exemplo, 
é consequência. O essencial é estimular hábitos 
saudáveis entre colaboradores”, diz Geila.  
 Ao fim de três meses, os colaboradores 
participam de uma premiação pública. A 
frequência será um dos fatores determinantes.   
 Para o analista de negócios e participante 
do programa Danilo Galbiatti, de 25 anos, essa é 
uma oportunidade de melhorar a qualidade de 
vida dos colaboradores. “O programa cria hábitos 
saudáveis e incentiva o exercício da maneira 
correta. Com o acompanhamento dos profissionais, 
podemos potencializar os resultados e a disciplina 
levando isso para toda a vida”, afirma.   
 O evento de lançamento do Programa Viva 
Bem foi realizado no dia 14 de setembro, na Praça 
da Vivendas. Foram ministradas aulas de zumba, 
meditação e alongamento. 

Danilo Galbiatti, de 25 anos, vê no programa a 
oportunidade de melhorar a qualidade de vida

Colaboradores da Unimed Rio Preto 
que participam do Programa Viva Bem

BEM-ESTAR
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No mês de outubro comemoramos o dia do 
médico. Nesta data tão especial, a Dra Silvia 
Strazzi, dermatologista nesta cidade, vem 

ressaltar a importância desta nobre profissão. Atuante 
nas áreas de dermatologia clinico cirúrgica e cosmiatria 
(estética médica) há mais de 20 anos, ela acredita que 
o rejuvenescimento e o embelezamento devem ser 
entendidos como o resultado da saúde integral do 
indivíduo, onde os melhores efeitos dos tratamentos 
estéticos dependem desta harmonia. 
 Nos últimos anos, a Dra Silvia vem agregando 
à sua prática diária novos conceitos da Medicina 
Metabólica Integrativa, aliada à Dermatologia, ao Anti-
aging, trazendo melhores resultados aos tratamentos e 
maior satisfação a seus pacientes. 
 Em sua análise da área médica, ela 
complementa: “A Medicina é uma profissão diferente 
em inúmeros aspectos. O médico precisa ter profundo 
conhecimento teórico e técnico, além de sua postura 
humanística. Só pode ser médico quem gosta de gente. 
Para ser médico, vejo como necessidade primordial 
uma vocação. Algo anterior, que vem do berço. Ao 
médico compete cuidar do ser humano, no seu mais 
pleno significado”.

 A Clínica Silvia Strazzi fica em São José do Rio 
Preto, SP na Rua José Picerni, 635 - Jardim Pinheiros.
WhatsApp (17) 98155.3553 e telefone (17) 3201.7490. 

Profissionalismo, amor pela
medicina e dedicação às pessoas

PUBLIEDITORIAL

DRA. SILVIA STRAZZI:
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Seus produtos favoritos com ofertas, 
descontos em medicamentos e perfumaria, 
além de novidades especiais!

O CUIDADO
COMEÇA
com você

São José do Rio Preto
Av. Nadima Damha, 1.985 – Residencial Jardins
Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 500 – Jd. Maracanã

Grande variedade em produtos de perfumaria

Farmacêuticos sempre à disposição

Cupom de desconto com ofertas  
feitas sob medida para você

Medicamentos especiais de alta tecnologia,  
para diversos tratamentos

Preços especiais para planos de saúde,  
convênios e programas de laboratório

Venha nos visitar!

Anuncio Raia_Sao Jose do Rio Preto_210x280mm.indd   1 02/10/2019   17:04:39
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CLÍNICA OLHO 
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Rafaela Derrico é uma das colaboradoras que 
se voluntariaram para participar do Pescar

VOLUNTÁRIOS QUE
transformam vidas

 “É uma forma de colaborar com a educação 
e preparação dos adolescentes para o mercado 
de trabalho. Vai ser uma experiência muito 
gratificante”, diz a voluntária Rafaela Derrico.
 O início das aulas para os jovens na Unimed 
será em 2020. O Projeto Pescar atua diretamente 
na formação e é agente propulsor de mudanças 
a jovens em situação de vulnerabilidade social. 
Promove o conhecimento técnico, desenvolvimento 
pessoal, cidadania, além de proporcionar a vivência 
profissional, de forma a contribuir na descoberta das 
potencialidades e habilidades dos jovens, com foco 
no ingresso no mundo do trabalho e na conquista 
de seu espaço na sociedade.

Em certo dia de trabalho, a analista 
administrativa na Unimed Rio Preto, Rafaela 
Derrico, 26 anos, recebeu um comunicado 

interno com o tema “Voluntariado”. Não pensou 
duas vezes, procurou o departamento responsável 
e se inscreveu. Rafaela passou a fazer parte de um 
grupo de 20 colaboradores da Unimed Rio Preto 
que está sendo capacitado para estar em contato 
com os jovens do Projeto Pescar e promover 
transformações em suas vidas. Os voluntários 
participam de seis encontros para ter mais vivência 
e orientações sobre o papel do voluntário e como 
farão a diferença na vida destes jovens. 
 “Primeiro, vamos capacitar nossos 
colaboradores e prepará-los para estar em contato 
com estes jovens a fim de desenvolvê-los e torná-los 
protagonistas da própria história. Após este preparo 
do voluntário, receberemos os jovens na empresa 
onde terão conteúdo técnico, de desenvolvimento 
pessoal e cidadania. Além disso, terão a vivência 
no ambiente empresarial e poderão conhecer um 
pouco mais de como funciona cada departamento 
e como eles se interligam”, afirma a analista de 
Sustentabilidade da Unimed Rio Preto, Valéria 
Ramos.   
 Na Unimed, os adolescentes serão 
desenvolvidos por meio de aulas técnicas e de 
desenvolvimento pessoal, englobando disciplinas 
como: autoconhecimento, gestão da qualidade, 
noções de contabilidade, departamento pessoal, 
financeiro, saúde, empreendedorismo e muito mais.         

COLABORADORES DA UNIMED SE PREPARAM PARA CAPACITAR JOVENS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR MEIO DO PROJETO PESCAR

Por Elton Rodrigues

Colaboradores da Unimed Rio Preto 
serão voluntários do Projeto Pescar

SOCIAL
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Colaboradores da Unimed Rio Preto 
serão voluntários do Projeto Pescar
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PROGRAMA OFERECE AJUDA E INFORMAÇÕES 
ÀS MÃES PÓS-NASCIMENTO DOS FILHOS

AMAMENTAÇÃO
Por Carolina Oliveira

Após o parto do pequeno Mateus, a 
vendedora Ruth Oliveira ficou desesperada 
porque o filho não conseguia mamar 

de jeito algum. “Fiquei em pânico e tentei dar 
fórmulas, usar bombinhas manuais e elétricas, 
mas nada adiantava, ele não conseguia pegar o 
peito. Foi aí que decidi buscar ajuda na Unimed e 
conheci o Beabá da Amamentação”, conta Ruth.   
 Prontamente, as profissionais do serviço 
explicaram toda a importância da amamentação 
e ensinaram técnicas que ajudaram Ruth a 
amamentar o bebê de forma tranquila e correta.   
 Por meio do Beabá da Amamentação, 
atividade do programa Beabá Bebê, as mães 
recebem informações, dicas e aprendem tudo 
na prática. Segundo a enfermeira obstétrica da 
Unimed Rio Preto Gabriela Ottoboni, “todas 

as mães que são clientes Unimed podem 
usar o serviço. Realizamos  atendimento 
especializado para mulheres com dificuldade 
na amamentação e cuidados com o bebê. Além 
disso, muitas acabam se conhecendo e trocando 
experiências, o que é muito bom”, explica.  
 “Encontrei uma mãe que estava na mesma 
situação que eu. Ela tinha a mesma dificuldade e ali 
vimos que uma dava força para a outra continuar. 
Então, isso também foi muito importante durante o 
meu processo. Eu só tenho a agradecer ao projeto, aos 
profissionais, às técnicas, todos os atendimentos... Sou 
realmente muito grata e, agora, a parte mais alegre do 
meu dia é amamentar o meu filho”, afirma Ruth.   
 Para utilizar o Beabá da Amamentação, basta 
ser cliente Unimed Rio Preto e entrar em contato 
pelo telefone (17) 3202-1144.

Ruth Oliveira com o filho 
Mateus: “Agora, a parte mais 
alegre do meu dia é amamentar”

BEABÁ DA

AMAMENTAÇÃO
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Ruth Oliveira com o filho 
Mateus: “Agora, a parte mais 
alegre do meu dia é amamentar”
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• Pratique atividade física;
• Evite cafeína depois das 15h 
(café, chocolate, chá mate, chá preto, 
refrigerante tipo cola);
• Evite refeições pesadas depois das 17h;
• Evite luminosidade intensa perto do 
horário de deitar;
• Prefira um ambiente escuro, 
silencioso e com temperatura agradável;
• Evite usar o celular na cama;
• Invista em atividades noturnas 
relaxantes como leitura, pintura,
música e trabalhos manuais.

MUDE SEUS
HÁBITOS 

MUITAS VEZES, A DIFICULDADE 
PARA DORMIR PODE SER 
RESOLVIDA COM SIMPLES 
MUDANÇAS DE HÁBITO

mesmo?
É INSONIA

Por Mariana Peron

Você fica virando de um lado para o 
outro na cama? Quando deita, sua 
mente logo se enche de pensamentos 

sobre tudo que precisa fazer no dia seguinte? 
Se a resposta for sim, acredite, você não está 
sozinho. Dormir bem é fundamental para ter 
qualidade de vida e saúde, mas, para muitas 
pessoas, isso pode ser um grande desafio.   
 A falta de sono é um problema recorrente 
e atinge pessoas de qualquer faixa etária. E uma 
noite de sono prejudicada pode ser resultado 
de fatores diversos como problemas em casa, 
preocupação com a família, estresse no trabalho 
ou cobranças nos estudos. Mesmo após um 
dia intenso e cansativo, deitar e pegar no sono 
pode se provar uma tarefa complicada.  
 Situações como essas tendem a ser 
classificadas rapidamente como insônia. Mas 
não é bem assim. De acordo com a neurologista 
com atuação em Medicina do Sono, Nely 
Aragão de Marchi, a insônia pode ser entendida 
como uma dificuldade para iniciar o sono 
(mais de 30 minutos) ou para manter (despertar 
várias vezes durante a noite e não conseguir 
pegar no sono novamente). “Esses casos 
precisam de tratamento quando ocorrem três 
ou mais noites por semana e têm repercussão 
no dia seguinte da pessoa”, afirma.  
 E os motivos para a insônia podem 
variar. A neurologista aponta que, em dois terços 
dos casos, a condição está associada à depressão 
ou ansiedade. Hábitos inadequados de higiene 
do sono também podem justificar a insônia, 
como horários variáveis para deitar e levantar 
e uso frequente da cama para atividades como 
assistir à televisão ou mexer no celular.  
 Para a estudante de arquitetura Isabela 

Soler Santiago, de 22 anos, uma união desses 
fatores a levou a acreditar que sofria de insônia.  
 “Eu pensava ter desenvolvido por conta 
da minha ansiedade, mas depois percebi que era 
só impacto das atividades do meu dia”, afirma.

SONO
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25 DE OUTUBRO
DIA DO DENTISTA

Uma homenagem a você, que multiplica sorrisos.

uniprimebr.com.br
facebook.com/uniprime

uniprimebr.com.br/#universo
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Vencer a batalha conta o câncer 
é o sonho de todo paciente que 
está em tratamento. Quando esse 

sonho se torna realidade, o momento 
merece ser celebrado de todas as formas 
possíveis, e a felicidade, compartilhada. 
Para isso, desde o início do ano, a Central 
de Quimioterapia da Unimed Rio Preto 
conta com um sino que todo paciente toca 
quando recebe alta do tratamento.  
 A cerimônia de comemoração 
é considerada um momento especial, 
cheio de alegria e bons sentimentos, 
fatores que são aliados importantes para a 
recuperação. Equipe médica, enfermeiros, 
pacientes e familiares podem participar 
da celebração, que reserva uma surpresa 
cheia de emoção: a leitura de uma carta 
escrita de forma bastante pessoal, levando 
em conta a história de cada paciente.   
 “O motivo da ação é celebrar a cura 
ou o fim do ciclo de quimioterapia. A ideia 
de implantá-la em nosso serviço veio da 
equipe de enfermagem, que sentia que os 
pacientes tinham um único propósito - a 
cura - e, consequentemente, terminar a 
quimioterapia. Com isso, veio a celebração 
e a comemoração”, explica a enfermeira 
do setor de oncologia da Unimed Rio 
Preto, Chrislaine Previdente.  
 Essa forma de celebrar a conquista 
e mostrar felicidade por estar curada foi 
um dos momentos mais significativos 
na vida da professora de balé Ana Lúcia 
Almeida Ribeiro. “Toquei o sino da vitória 
no dia 24 de julho de 2019. Foi um dos 
momentos mais significativos da minha 
vida, porque fechou um ciclo muito difícil, 

PACIENTES CELEBRAM A CURA OU O 
FIM DO CICLO DE QUIMIOTERAPIA 
COM O TOQUE DE UM SINO

Por Priscila Carvalho

SOM
da vitória

“Toquei o sino da vitória no dia 24 de julho. 
Foi o meu renascimento”, diz a professora 
de balé Ana Lúcia Almeida Ribeiro

SUPERAÇÃO
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mas também de grande aprendizado, pois foi 
meu renascimento”, diz Ana Lúcia.  
 Diagnosticada com câncer de ovário, 
ela passou nove meses em tratamento, com 
oito ciclos de quimioterapia, 24 aplicações 
e uma cirurgia de grande porte. “O câncer é 
difícil, mas não é uma sentença de morte. Ele 
chega como oportunidade de redimensionar 
nossa existência, revendo valores e 
reconhecendo em nós uma força que jamais 
imaginamos possuir. Sou muito grata aos 
médicos que me atenderam e a toda equipe 
de quimioterapia da Unimed, que me acolheu 
com muito carinho desde a primeira vez que 
cheguei lá”, destacou a professora.  
 Diagnosticada com câncer de mama, 
Regina Pagan ficou triste com a notícia, 
mas não se deixou abalar. Ela reuniu todas 
as forças que tinha para lutar contra a 
doença e foi além, decidiu mostrar todo 
o processo de tratamento em suas redes 
sociais. Atualmente, o canal no Youtube 
que leva o próprio nome da paciente 
conta com mais de 80 mil inscritos.  

Equipe médica, enfermeiros e familiares podem participar da cerimônia, que conta com a leitura de uma 
carta e o toque do sino: momento especial na vida de pacientes e profissionais na luta contra o câncer

 “Quando toquei o sino, a sensação 
foi maravilhosa. A primeira, e uma 
das fases mais difíceis do tratamento 
oncológico, foi finalizada com sucesso. 
Acho sensacional a simbologia do sino, 
pois com isso se instala uma meta, e nosso 
objetivo quando iniciamos o tratamento 
passa a ser tocar o sino”, afirma Regina.  
 Ainda em tratamento, a youtuber 
venceu a primeira batalha contra o 
câncer após 16 sessões de quimioterapia, 
realizadas durante os últimos cinco 
meses. O toque do sino aconteceu no dia 
4 de setembro de 2019. Ela ressalta que o 
psicológico, aliado à fé, é algo de extrema 
importância durante o tratamento.   
 “Sempre fui uma pessoa positiva e de 
muita fé, mas descobri que minha fé não era 
nada comparada com a que tenho hoje. Tudo 
na vida tem um grande propósito e temos 
que pensar que, para Deus, nada é impossível. 
Acredite, confie e, principalmente, entregue 
nas mãos dos médicos e de Deus, não tem 
erro”, diz Regina.
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OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO 
AZUL CHAMAM ATENÇÃO 
PARA OS CÂNCERES 
DE MAMA E PRÓSTATA 

A monitora Fabiana Herculani tinha 36 
anos quando recebeu o diagnóstico 
de câncer de mama. “Fiz mamografia 

porque minha mãe insistiu. Pensei que 
estivesse com íngua. Jamais imaginei que fosse 
câncer, porque não tenho histórico familiar”, 
conta. Como grande parte da ala masculina, 
o motorista Milton dos Santos nunca gostou 
de ir ao médico, apesar da insistência da 
esposa. Aos 58 anos, visitou o urologista 
pela primeira vez e descobriu que estava na 
etapa inicial de um câncer de próstata. “Tive 
sorte de descobrir a doença no começo e 
hoje estou curado”, comemora Santos.  
 Promovidas mundialmente todos os 
anos, as campanhas Outubro Rosa e Novembro 
Azul visam conscientizar homens e mulheres 
para a importância da detecção precoce do 
câncer de mama e próstata, respectivamente.  
 Dados divulgados recentemente 
pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) 
apontam que, no Brasil, são registrados 59,7 
mil novos casos de câncer de mama e 60 
de câncer de próstata por ano.  
 Para Luciana Martins Tajara, médica 
especialista em radiologia mamária do Ultra-X 
Medicina Diagnóstica, a campanha Outubro 
Rosa é importante porque mantém a discussão 
sobre a doença em evidência e chama a 
atenção para que as mulheres mantenham em 
dia seus exames de rotina. “Lesões menores 
que 1 cm aumentam em até 90% as chances 
de cura do câncer de mama com tratamentos 
menos agressivos”, afirma a médica.   
 Já a campanha Novembro Azul tem 

como objetivo desmistificar o preconceito 
por parte dos homens e lembrá-los sobre a 
importância de visitas periódicas ao urologista, 
especialmente a partir de 50 anos.  
 O médico urologista Rui Nogueira 
Barbosa alerta sobre a descoberta precoce e sua 
relação com a chance de cura. “Diagnosticar 
precocemente o câncer é fundamental para se 
ter a capacidade de curá-lo efetivamente. No 
caso da próstata, o diagnóstico na fase inicial 
é essencial para oferecer ao paciente opções 
terapêuticas que proporcionem erradicação 
total da doença próxima a 100% dos casos 
nesse estágio”, esclarece o urologista.  
 A Unimed Rio Preto é uma das empresas 
que mais apoiam campanhas como Outubro 
Rosa e Novembro Azul, já que possui em 
suas premissas a prevenção de doenças.   
 “Assim como eu venci, muitas 
mulheres também vão conseguir o câncer. 
Eu me sinto um símbolo de vitória, por isso 
incentivo mulheres da minha família, amigas 
e colegas de trabalho. Faço isso todos os anos 
nas redes sociais, nas festas, nos eventos e fico 
extremamente feliz em poder contar minha 
história, o meu final feliz”, comemora Fabiana, 
livre da doença há seis anos. 

Por Patrícia Ribeiro

CORES 
da vida

Livre da doença há seis anos, Fabiana Herculani  
destaca a importância do diagnóstico precoce

CAMPANHA
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UNIMED RIO PRETO INAUGURA 
NOVA UNIDADE EM OLÍMPIA

De casa
NOVA

Por Mariana Peron

Com o objetivo de proporcionar maior 
conforto e praticidade, a Unimed Rio Preto 
inaugurou em Olímpia, em novo endereço, 

uma Unidade de Vendas e Atendimento ao 
Cliente. Localizada na Rua Síria, 708, a unidade 
atende toda a região de Olímpia com serviços 
como autorização de exames e procedimentos e 
solicitações de novos planos.   
 No mesmo espaço, é possível tirar dúvidas 
sobre planos antigos, Plano Odontológico, Acessórios 
Ortopédicos, SOS Unimed, Saúde Ocupacional 
Unimed (SOU), entre outros. A área de Atendimento 
ao Cliente atende beneficiários das 7h30 às 17h, de 

segunda à sexta-feira, e a área de Vendas funciona 
das 8h às 17h30, também de segunda à sexta.  
 Além da nova unidade em Olímpia, 
Mirassol, Jales e São José do Rio Preto também 
contam com uma Central de Vendas e Atendimento 
ao Cliente. Em Rio Preto, a unidade fica localizada 
na avenida Alberto Andaló, 3.467. Já em Mirassol, 
o endereço é na avenida Eliezer Magalhães, 2.437. 
Em Jales, a Central de Vendas funciona na avenida 
Francisco Jalles, 3707.

Nova unidade da Unimed em Olímpia

ATENDIMENTO AO CLIENTE
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OFERECER CUIDADOS PALIATIVOS É GARANTIR QUALIDADE
DE VIDA A PACIENTES QUE ENFRENTAM DOENÇAS GRAVES

O MELHOR
cuidado possível

Por Rodolfo Borduqui

Estudo recente da Academia Nacional de 
Cuidados Paliativos (ANCP) revelou que 
menos de 10% dos hospitais brasileiros 

disponibilizam aos pacientes uma equipe de 
Cuidados Paliativos. Em países com os Estados 
Unidos, essa porcentagem sobe para 75%.   
 O objetivo melhorar a qualidade de vida 
de pessoas que estejam com alguma doença 
grave, ameaça à continuidade da vida ou em 
condição de fragilidade ou vulnerabilidade por 
meio de uma abordagem interdisciplinar.   
 Oferecer cuidados paliativos não significa 
que não há mais nada a se fazer pelo paciente. 
Quer dizer apenas que ele foi diagnosticado com 
uma doença crônica grave que demandará equipe 
multidisciplinar especialista naquela enfermidade, 
para cuidar dele e daqueles que o cercam, 
garantindo qualidade de vida e bem-estar.  
 

 
 Em São José do Rio Preto, a Unimed oferece 
cuidado paliativo por meio do Cuidar, que conta 
com equipe composta por médicos paliativistas, 
enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, 
psicólogo, nutricionista e assistente social. 
Atualmente, 45 pacientes são assistidos.  
 Embasado pelos preceitos dos Cuidados 
Paliativos, o Cuidar prioriza a qualidade de vida dos 
pacientes e de seus familiares, alivia o sofrimento por 
meio da identificação precoce, avaliação correta e 

tratamento de sintomas reversíveis e outros problemas 
de ordem física, espiritual e psicossocial.  
 Para isso, são oferecidas duas modalidades 
de assistência: Cuidados Paliativos, para pacientes 
diagnosticados com doenças sem possibilidade de 
contenção; e Manejo de Sintomas, para aqueles em 
tratamento contra a doença, mas que necessitam 
de controle adequado de efeitos colaterais.  
 “Os resultados são os melhores possíveis. 
Diferentemente do que muitos pensam, o Cuidado 
Paliativo é fundamental para garantir qualidade 
de vida aos pacientes diagnosticados com doenças 
crônicas graves. Manter o bem-estar desses 
pacientes e das famílias para que eles possam 
seguir em frente é nossa meta. Por isso temos à 
disposição equipe multiprofissional que abrange 
várias áreas. Um trabalho completo em prol da 
vida”, explica o gerente Médico da Unimed Rio 
Preto, Lincoln Cubiça de Carvalho.  
 O Cuidar atua em atendimento domiciliar 
utilizando os recursos da Unimed Lar, Pronto 
Atendimento e SOS Unimed. Equipes trabalham 
ainda com Interconsulta Hospitalar, avaliando 
pacientes internados em UTIs de hospitais para 
verificar a possibilidade de retornarem a suas casas 
ou clínicas de transição - para continuidade do 
tratamento com mais conforto e perto da família. 
São realizados ainda atendimento ambulatorial 
de pacientes oncológicos em quimioterapia que 
necessitam de maior controle de sintomas e visitas 
diárias a pacientes internados nas clínicas.

RIO PRETO

SAÚDE
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aqui nós temos tudo para 
manter a sua saúde em dia.

Na Drogasil você pode contar com uma equipe especialista em saúde,  
atendimento personalizado e diversas vantagens:

/ Saúde Drogasil 
Aqui você encontra atendentes atenciosos e um 
farmacêutico para acolher suas necessidades e tirar suas 
dúvidas, além de uma variedade de medicamentos.

/ Programa Farmácia Popular*  
Através deste Programa do Governo você conta com uma 
lista de medicamentos gratuitos e outros com até 90% 
de desconto. Confira com nossos atendentes as lojas 
cadastradas.

/ Programas de laboratório  
Se o seu medicamento fizer parte do programa de descontos 
da indústria, você pode conseguir preços especiais para o 
seu tratamento.

/ Farmacêutico Drogasil** 
Um especialista em saúde e tratamento para acolher suas 
dúvidas e necessidades. Na loja, pelo telefone ou por e-mail. 
3004-8007 /// farmaceutico@drogasil.com.br

/ Descontos em planos de saúde e convênio 
Preços especiais em medicamentos para clientes de diversos 
planos de saúde e convênios.São José do Rio Preto

Rua Rubião Junior, 2.625 – Centro
Rua Bernardino de Campos, 3.630 – Centro

Horário de Funcionamento: 07:00 às 23:00h

*VERIFIQUE SE O PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NESTA LOJA. CONSULTE NOSSOS ATENDENTES. **DE ACORDO COM A RDC Nº 44/2009 – ANVISA, ESSE SERVIÇO VISA RESPONDER 
APENAS DÚVIDAS SOBRE USO DE MEDICAMENTOS, SUA POSOLOGIA E INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA. APENAS O MÉDICO RESPONSÁVEL ESTÁ HABILITADO PARA DIAGNOSTICAR PROBLEMAS DE SAÚDE E 
PRESCREVER O TRATAMENTO ADEQUADO. NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS. CIDADE LIMPA, POVO CIVILIZADO. DISTRIBUIÇÃO INTERNA. IMPRESSO EM 10/2019.

Drogasil em 
São José do Rio Preto

ANUN_DSL_Sao Jose do Rio Preto_210x280MM.indd   1 02/10/2019   16:54:43
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DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS CONTRIBUEM PARA O BEM-ESTAR 
FÍSICO, EMOCIONAL E SOCIAL DE PESSOAS NA TERCEIRA IDADE

Por Mariana Peron

Engana-se quem pensa que a tecnologia é 
dominada apenas pelos jovens. A realidade 
atual mostra que pessoas de todas as idades 

estão cada vez mais conectadas a dispositivos 
digitais como computadores, celulares, tablets e 
outros. Especialmente na terceira idade. Conversar 
com os amigos em grupos no WhatsApp, 
explorar sites de receitas culinárias, assistir a 
vídeos no Youtube e até mesmo pagar contas por 
aplicativos são operações que pessoas acima de 60 
anos têm administrado com mais facilidade.   
 A inclusão digital entre quem passou 
dos 60 promove muito mais que liberdade e 
facilidade na comunicação. Atividades comuns 

como pesquisas no Google, vídeos e leitura de 
textos ajudam a exercitar a escrita e a memória. Por 
isso, além de rica fonte de informação, com dicas 
sobre lazer, saúde, culinária, a internet também 
estimula a manutenção de sentidos que podem 
ser perdidos à medida que a idade avança.   
 A aposentada Anna Figueiredo, de 81 anos, 
por exemplo, diz que seu contato com a tecnologia 
teve início anos atrás, quando fez um curso de 
introdução à internet para terceira idade no Ibilce, 
em Rio Preto. Hoje, sua relação com o mundo digital 
cresceu pela necessidade de se comunicar com os 
netos, filhos e amigas. Aos poucos, a ex-diretora 
de escola passou a usar os dispositivos digitais em 

CONEXÃO 6.0

Diretora de escola aposentada, Anna Figueiredo, 81 
anos, usa o smartphone para se conectar com as 
amigas, fazer pesquisas e até compras

TECNOLOGIA
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outras atividades diárias, como pesquisas e compras.  
 Com uma realidade cada vez mais 
“tecnológica”, idosos que interagem e socializam 
por meio de recursos digitais sentem-se mais 
ativos. “A tecnologia ajuda e facilita muito a nossa 
vida. Melhora o nosso emocional, tira a gente da 
rotina”, conta dona Anna. Além disso, ela garante 
que sentiu melhora em suas habilidades motoras e 
visuais com o uso do computador e celular. 

A médica geriatra Daiene Buglio  afir-
ma que as capacidades visuais dos 
idosos são melhoradas por conta do 
contato com a tela. “A profundidade, 
a dimensão, as cores e as intersecções 
contribuem de forma significativa 
para a cognição”, explica. 

Daiene garante que o contato com a 
tecnologia ajuda pessoas na terceira 
idade a não se sentirem obsoletas em 
seu próprio contexto social. “A inter-
net contribuiu para que os idosos se 
adaptem à nova sociedade, aproxi-
mando-os da família, estimulando a 
autoestima e proporcionando maior 
autonomia e independência”, afirma. 

BOM ATÉ PARA 
A VISÃO

O contato com a tecnologia ajuda pessoas na 
terceira idade a não se sentirem obsoletas
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NOROESTE PAULISTA TEM OPÇÕES 
DE PASSEIO PARA TODAS AS IDADES

TURISMO
NA REGIÃO

Por Carolina Oliveira

Parques aquáticos, atrações temáticas, 
atividades ligadas à natureza ou 
repletas de adrenalina. São muitas 

opções de diversão em família na região de 
São José do Rio Preto. Com a chegada do 
mês de outubro, pais já começam a pesquisar 
passeios com os filhos ou amigos durante 
as férias escolares no fim do ano.  
 A assistente de relacionamento ao 
cliente Monick Garcia Zaparolli, 27 anos, 
mãe da Valentina Garcia Zaparolli, de dois 
anos e quatro meses, conta que sempre 
gostou de passear ao lado do marido Caio, 
de 29 anos, e que, desde a chegada da filha, 
eles sempre procuram lugares na região 
onde ela também possa se divertir.   
 “A Valentina gosta muito de 
passear. Por isso, buscamos passeios que 
ofereçam grandes experiências, além de 
convívio com outras crianças. Ela adora ir a 
shopping center, parques, fazer piquenique. 
Coisas simples, mas que são importantes 
para o desenvolvimento dela. Além disso, 
precisamos ficar atentos aonde a levamos, 
lugares que ofereçam segurança e ao mesmo 
tempo diversão”, afirma. 

O Vale dos Dinossauros Olímpia conta 
com 38 dinossauros animatrônicos, com 
destaque para o famoso Tiranossauro Rex, 
um dos temidos animais que já passaram 
pela Terra, com 15 metros. Importadas 

VALE DOS 
DINOSSAUROS

LAZER
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Semelhante aos mais modernos parques de 
trampolins dos EUA, Canadá e de outros países, 
o Ilumination oferece atrações como “Free 
Jump”, Pista de Saltos, Bola Queimada, basquete, 
Parkour, Guerra de Cotonete, Escalada e muitos 
mais. Tudo para pessoas de qualquer idade. 
O local conta ainda com Espaço Kids, para 
crianças de até cinco anos, área de espera e 
conforto e lanchonete. O espaço possui 350 m² e 

traz diferenciais exclusivos, como iluminação 
especial fluorescente, música e climatização.

Todos os dias.

De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; 
domingos e feriados, das 14h às 20h.

R$ 30 (meia hora) R$ 50 (1 hora).

www.iluminationpark.com.br.

dos EUA e da China, todas as réplicas se 
movimentam, emitem sons e até “respiram”, 
criando uma experiência mais realística.

Todos os dias.

De domingo a quinta-feira, 9h às 19h; e de 
sexta e sábado, das 9h às 21h.

R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).

valedinossauros.com.br.

O Trem Caipira é um VLT (Veículo 
Leve sobre Trilhos) composto por um 
veículo motriz com capacidade para 28 
passageiros sentados, mais um cadeirante, 
e o reboque com capacidade máxima para 
32 passageiros sentados. O trem sai de Rio 
Preto e tem o distrito de Engenheiro Schmitt 
como destino. A viagem, de 10 quilômetros, 
dura cerca de 40 minutos.

Todo último domingo do mês. 

Saída às 9h da estação ferroviária de Rio Preto.

Gratuito.

www.riopreto.sp.gov.br.

ILUMINATION PARK 

TREM CAIPIRA 

FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS

HORÁRIOS

HORÁRIOS

VALORES

INFORMAÇÕES

VALORES

VALORES

INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES
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1 - Dr. Helencar Ignácio 2 - Dr. Fernando Mario Fernandez 
Fontalvo e Dr. Luiz Renato Teixeira 3 - Dr. Maurício Pereira 
Maniglia e Dr. Fábio Azevedo Caparroz 4 - Dr. João Antônio 
Albieri Baptista 5 - Dra. Luana Rocco Pereira Copi e Dra. Larissa 
Lucatti Ramos Pereira 6 - Dra. Carolina Rodrigues da Silva 
Arakawa e Dr. Luciano Arakawa 7 - Dr. Fábio Simão Rodrigues 
e Dr. Henrique Gandolfi 8 - Dr. Emerson Quintino Lima 9 - 
Dr. Ronaldo Adriano Lopes e Dr. Jonas Elias Campos Severi                       
10- Dra. Beatriz Soares Correa.

4

SOCIAL

Constantemente, a Unimed São 
José do Rio Preto reúne grupos de 
médicos cooperados para o Encontro 

Transparência na Gestão.
 
Durante as 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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Dra. Ana Maria Garcia Cardoso - CRM 27.689
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