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Novos prédios da Unimed 
reúnem serviços e muita 
qualidade

PREVENÇÃO
Vacina contra o HPV é 
segura e está disponível na 
Unimed Rio Preto

Unimed Rio Preto oferece diversas opções
de serviços on-line para os clientes

FACILIDADE



2 |  out | nov 2020

Boa
Comunicação

pode ajudar você
a construir melhor
reputação e atrair

clientes

Assessoria de Imprensa • Marketing Digital • Vídeos • Design

Rua Paquetá, 2156 - 15025-180 
São José do Rio Preto - SP17 3201.7510

Conheça um pouco mais
do nosso trabalho

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio Comunic - Unimed.pdf   1   29/06/2020   10:17:31



3out | nov 2020  |

FINANCIE O SEU  INGRESSO
NO QUADRO DE ASSOCIADOS
DAS UNIMEDS
Conheça as vantagens do Financiamento para
Aquisiçao  de Quotas Partes das Unimeds.

        Até 30 meses para pagar
        Taxa de juros reduzida        Taxa de juros reduzida
         Facilidade e agilidade na aprovação
       e liberação do crédito

Fale com um Gerente Uniprime e faça
uma simulação agora mesmo!

Uniprime Rio Preto
Av. José Munia, 6717.

Jardim Francisco Fernandes
(17) 3363 9833

Sujeito a análise e aprovação de crédito.
Ouvidoria: 0800 645 3737. Out_20.
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Não é do hoje que a Unimed Rio Preto 
tem por objetivo se tornar uma empresa 
100% digital. Processo que iniciamos há 
um bom tempo e que vem contribuindo 
para facilitar a vida dos mais de 260 mil 
clientes, cooperados e colaboradores da 
cooperativa.

Fomos pioneiros em muitos processos 
e tecnologias e isso está sendo 
fundamental em meio à pandemia pela 
qual estamos passando. Com o decreto 
das quarentenas, a necessidade do 

isolamento e distanciamento social como forma de prevenção, 
todas as facilidades on-line que já havíamos implantado, se 
tornaram ainda mais importantes.

Grandes e pequenas empresas precisaram correr para se adaptar 
e garantir toda segurança necessária aos clientes. Nós saímos na 
frente e apenas reforçamos o que já oferecíamos, melhoramos 
processos e implantamos novidades para complementar.

Dessa forma, a Unimed Rio Preto está fazendo seu papel 
com relação à segurança de todos. Oferecemos uma gama de 
processos e serviços on-line que podem ser acessados em 
multiplataformas por meio do site, aplicativos e WhatsApp.

Não deixe de utilizá-los. São muitos serviços que podem ser 
feitos sem sair de casa. Ainda estamos em meio à pandemia e 
não temos ideia de quando tudo isso irá passar. Além disso, a 
informatização dos serviços é um processo sem volta, é o futuro, 
e nós estamos prontos!

Nesta edição da Revista Viva Unimed, você encontra uma 
matéria especial com todas as informações sobre este assunto e 
muito mais, como os novos prédios de serviços da Unimed Rio 
Preto, o Espaço Viver Bem, na avenida Clóvis Oger, e o Espaço 
Unimed #CuidarDeVocê, no Plaza Avenida Shopping. Serviços 
de altíssima qualidade que já estão disponíveis aos beneficiários. 

Outros temas como Outubro Rosa e Novembro Azul, 
sustentabilidade, economia, comportamento, eleições, 
pandemia e muito mais, você também encontra nesta edição. 
Leia e compartilhe os conteúdos com seus amigos, familiares 
e vizinhos.

Um abraço a todos e não se esqueçam de usar a máscara quando 
precisarem sair de casa, e de higienizar sempre as mãos com 
água e sabão ou álcool em gel. Proteja-se!

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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O LABORCLIN foi fundado  em agosto de 1988, vem 
trabalhando há mais de 30 anos com seriedade, 
dedicação, competência e honestidade, para lhe 
oferecer o que há de melhor em diagnóstico 
laboratorial.

PPara isso, conta com uma grande equipe de 
colaboradores, aparelhos automatizados de 
última geração e um sistema on-line onde o 
médico ou o próprio paciente podem consultar os 
laudos dos exames onde quer que estejam. Conta 
ainda com vários postos de coleta em toda a 
cidade, facilitando o atendimento de seus clientes.

PParticipa do Programa Nacional de Controle de 
Qualidade (PNCQ) patrocinado pela Sociedade 
Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), obtém a 
classificação “EXCELENTE”. 

TTemos o orgulho e prazer de oferecer á São Jose 
do Rio Preto, pelo 3 ano consecutivo o selo do 
Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos 
(PALC) da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica 
(SBPC). Temos parceria com vários laboratórios de 
apoio renomados, onde a qualidade dos exames é 
nossa prioridade.

EmEm 2021 visamos aumentar nossa rede de 
atendimento para a Região de S. J. Rio Preto e 
ampliar nosso roll de exames genéticos.

º

ESTACIONAMENTO GRATUITO

R. Rio Preto, 3203 - Vila Redentora

17 3334.555517 99612.8436
Atendimento

www.laborclinriopreto.com.br
seg a sexta

das 6h ás 18h 
sab 6h ás 12h

laborclin@laborclinriopreto.com.br

/LaborclinRioPreto @laborclinriopreto
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Por Elton Rodrigues

HIGIENIZAÇÃO E USO CORRETOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO

Quem diria que as máscaras, antes vistas 
apenas em ambientes hospitalares, se 
tornariam algo obrigatório no dia a dia de 

todos? Elas são fundamentais para prevenção da 
Covid-19. Por isso, chegaram para ficar por um 
bom tempo e mostraram a todos a importância 
desse item para prevenir doenças virais. 
 Mas para que o uso das máscaras tenha 
efeito de proteção, é preciso seguir alguns 
cuidados de armazenamento, higienização e 
manuseio. 
 Para colocá-las ou retirá-las, por exemplo, 
o correto é pegar pelos elásticos laterais e nunca 
na parte frontal. Antes de colocar ou retirar esse 
equipamento de proteção, o ideal é higienizar as 
mãos com sabonete líquido ou álcool em gel 70%.
 As máscaras de panos, que são as mais 
comuns, devem ser utilizadas por no máximo 
duas horas ou até que fiquem úmidas. Se o pano 
ficar molhado, deve ser trocado imediatamente.
 “Geralmente, após duas horas de uso, a 
máscara já fica molhada e passa a perder o efeito 
‘bloqueador’, por isso deve ser trocada”, explica o 
infectologista do Serviço de Prevenção e Controle 
de Infecção da Unimed Rio Preto, Inaldo Junior. 
 Sempre após o uso, a higienização deve ser 
feita. “Não há necessidade de produtos especiais. 

Temos de ter cuidado com substâncias químicas 
que possam causar irritação ou fragrâncias que 
provoquem alergias. Por isso, o recomendado é 
lavar apenas com água e sabão neutro”, diz. 
 Depois de seca, a máscara deve ser 
guardada longe de outras roupas e, se possível, 
dentro de envelopes de papel. “No saco de papel, 
a máscara ‘consegue respirar’. Não é aconselhável 
deixar em saco plástico fechado porque isso pode 
aumentar a proliferação de fungos e bactérias”, 
afirma o infectologista. 
 Já quando a máscara for do tipo 
descartável, o recomendado é que o descarte seja 
feito dentro de dois sacos plásticos. Uma maneira 
de evitar que o vírus seja transmitido para os 
coletores de lixo. 
 A auxiliar financeira Silmara Lauriano 
Canalle está atenta às orientações profissionais 
e segue todos os cuidados necessários. “Guardo 
tudo em saquinho individual e sempre seguro 
pelo elástico para colocar e tirar. Na minha bolsa 
tenho dois saquinhos, um com as limpas, todas 
guardadas individualmente, e uma sacolinha onde 
coloco as sujas. Lavo com sabão antibacteriano e, 
depois de secar, passo todas e volto para saquinhos 
limpos para usá-las novamente. Faço isso sempre, 
pode acreditar”, afirma.

da sua máscara
CUIDE BEM

PREVENÇÃO
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Temos de ter cuidado com substâncias químicas 
que possam causar irritação ou fragrâncias que 
provoquem alergias. Por isso, o recomendado é 
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dentro de envelopes de papel. “No saco de papel, 
a máscara ‘consegue respirar’. Não é aconselhável 
deixar em saco plástico fechado porque isso pode 
aumentar a proliferação de fungos e bactérias”, 
afirma o infectologista. 
 Já quando a máscara for do tipo 
descartável, o recomendado é que o descarte seja 
feito dentro de dois sacos plásticos. Uma maneira 
de evitar que o vírus seja transmitido para os 
coletores de lixo. 
 A auxiliar financeira Silmara Lauriano 
Canalle está atenta às orientações profissionais 
e segue todos os cuidados necessários. “Guardo 
tudo em saquinho individual e sempre seguro 
pelo elástico para colocar e tirar. Na minha bolsa 
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coloco as sujas. Lavo com sabão antibacteriano e, 
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17 3211.8333
     3234.5151

17 98130.0031

Excelência em Diagnósticos
com mais de 30 anos de experiência e tecnologia

com menor radiação na realização de exames

Rua Redentora, 3130, Redentora 
São José do Rio Preto -SP

imagemcenter@hotmail.com.br
www.imagemcenter.med.br

Tomografia Computadorizada

Ressonância Magnética

Densitometria Óssea

Mamografia Digital

Raio-X Digital

Ultrassom

Responsável Técnico 
Prof. Dr. Marcos Pontes Muniz
CRM: 40.857
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VACINAÇÃO

TOTALMENTE SEGURA, VACINA PODE 
SER TOMADA POR HOMENS DE 9 A 26 
ANOS E MULHERES DE 9 A 45 ANOS

Por Tatiana Pires

Presente no calendário de vacinação no 
Brasil desde 2014, a vacina contra o HPV 
(papilomavirus humano) é uma importante 

ferramenta de prevenção primária contra alguns 
tipos de câncer, em especial o de colo do útero. 
Além disso, ela atua também na prevenção de 
lesões genitais pré-cancerosas de vulva e vagina 
em mulheres e verrugas genitais em ambos os 
sexos.
 A infecção pelo HPV é a IST (Infecção 
Sexualmente Transmissível) mais comum no 
mundo. Estima-se que o risco de contrair HPV 
ao longo da vida seja de 80% entre as pessoas 
sexualmente ativas, sendo que a primeira infecção 
normalmente ocorre na adolescência. 
 Indicada para mulheres de 9 a 45 anos 
e homens de 9 a 26 anos, a vacina funciona 
estimulando a produção de anticorpos específicos 
para cada tipo de HPV. Para estar completamente 
protegido, são necessárias três doses da vacina. 
Após a primeira, espera-se 60 dias para a aplicação 
da segunda dose e, depois de 180 dias da data da 
primeira, faz-se a terceira e última.
 Ciente da importância da vacina, Geanete 
Kanashiro Silvério levou os filhos Bruno, de 11 
anos, e Débora, de 16, para tomar a primeira dose 
na Central de Vacinas da Unimed Rio Preto, no 
Plaza Avenida Shopping. 
 Moradora de Jales, ela conta que logo 
que surgiu a campanha de vacinação na escola 
dos filhos ficou receosa de permitir que eles 
tomassem. “Na época, ouvi falar que dava reação, 
fiquei com medo e resolvi esperar. Depois vi que é 
super segura. A minha preocupação é a prevenção 
da doença, por isso, aproveitei que chegou a fase 
de vacinar o mais novo também e já fiz nos dois. 
Meus filhos sabem da importância de cuidar da 
saúde e querem tomar as próximas doses”, explica 
Geanete
 Em homens ela protege contra câncer 
de anus, verrugas genitais, além de lesões pré-

PREVINA-SE 
contra o HPV

cancerosas ou displásicas. Já em mulheres, protege 
contra cânceres de colo de útero, da vulva, vagina 
e do anus, verrugas genitais, além de infecções e 
lesões pré-cancerosas ou displásicas. 
 De acordo com a enfermeira e responsável 
técnica da Central de Vacinas da Unimed Rio 
Preto, Renata Appendino, “a vacina contra HPV 
é extremamente segura e eficiente. as únicas 
contra indicações são para gestantes, mulheres 
amamentando e pessoas com hipersensibilidade 
aos princípios ativos”, explica.
 Para se vacinar, basta ir até a Central de 
Vacinas da Unimed Rio Preto que acaba de ganhar 
novas instalações, no Plaza Avenida Shopping. 
O local é aberto a toda população, e clientes 
Unimed Rio Preto têm descontos especiais no 
valor das doses.  A vacinação também pode ser 
em domicílio. Para isso, será acrescentada uma 
pequena taxa. Para mais informações, basta 
entrar em contato pelo telefone (17) 3202-1112 ou 
pelo WhatsApp (17) 99282-8780.
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Recentemente chegado ao Brasil, o laser íntimo promete tratar 
alguns dos sintomas indesejáveis da mulher. Trata-se de uma 
terapia não invasiva, muito utilizada na Europa e Estados Unidos, 
que promove a regeneração da mucosa vaginal, recuperando a 
elasticidade, espessura e umidade. Age também nas regiões da 
uretra e bexiga.

DentDentre os vários tipos de laser vaginal que existem no mercado, o 
de CO2 fracionado está entre os mais eficazes pelo efeito térmico 
que atua profundamente nos tecidos da vagina e da bexiga e 
ainda é aprovado pela comunidade científica com base em 
estudos.

SSegundo a ginecologista Cláudia Araújo, que fez especialização 
em São Paulo sobre o tema e trouxe a novidade para Rio Preto, o 
laser tem proporcionado excelentes resultados em pacientes que 
apresentam desconfortos pré-menopausa, durante a 
menopausa e pós-menopausa, ressecamento vaginal, dores 
durante a relação sexual e perda de urina. 

““O laser causa uma regeneração da mucosa vaginal. Ele estimula 
a produção de colágeno, melhorando a funcionalidade da área 
tratada, além de restaurar o tônus tissular e aumentar o fluxo 
sanguíneo e lubrificação”, explica Cláudia.

própria clínica por meio de sonda que não causa dor, por isso não há necessidade de anestesia ou analgesia. O 
tratamento praticamente não tem efeitos colaterais. De acordo com a ginecologista, são indicadas até três 
sessões. 

“Na primeira sessão, a melhora chega a 40% e na terceira alcança até mais de 90%. Os resultados após o 
tratamento vão desde a melhora do ressecamento vaginal, aumento da elasticidade da parede, normalização 
do PH vaginal com diminuição das secreções, cistites de repetição, incontinência urinária, até redução de dor no 
durante o ato sexual”, afirma Cláudia.

As vantagens desse tratamento são que ele é realizado na 

O LASER GINECOLÓGICO É INDICADO NO TRATAMENTO DE:
• Ressecamento vaginal e perda de elasticidade • Atrofia da Mucosa Vaginal • Frouxidão • Dor durante a relação sexual •
• Perda de urina • Desconforto ao urinar • Prevenção de infecção urinária de repetição • Tratamento de urgência miccional •

Dra. Cláudia Araújo

CRM 86707-SP
Médica Ginecologista e Obstetra

Laser ginecológico
benefícios para a saúde e o bem-estar da mulher
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RESTAURANTES, BARES E SIMILARES PRECISARAM SE ADAPTAR PARA VOLTAR A 
RECEBER CLIENTES DURANTE A PANDEMIA

Desde o início da pandemia do novo 
coronavírus no mundo, todos os setores 
da economia precisaram adotar uma série 

de mudanças e adaptações que foram absorvidas 
por empresas e consumidores. 
 O ramo de alimentação foi um dos mais 
afetados. Bares, restaurantes e lanchonetes 
tiveram que fechar as portas para o público como 
protocolo de segurança para evitar aglomerações 
e a proliferação da Covid-19. 
 Passados alguns meses, com o início dos 
processos de flexibilização em todo País, donos 
de empreendimentos alimentícios precisaram 
se adaptar aos novos protocolos de higiene 
para voltar a atender os clientes, sem oferecer 
nenhum risco de contaminação. 
 Segundo o infectologista do Serviço de 
Prevenção e Controle de Infecção da Unimed 
Rio Preto, Inaldo Junior, a refeição é sempre um 
momento sensível que pode aumentar o risco 
de infecção pelo novo coronavírus, uma vez que, 
para consumir o alimento, o cliente precisa estar 
sem máscara. 
 “Ao escolher o local para realizar a refeição 
fora de casa, o ideal é optar por estabelecimentos 
abertos, com bastante circulação de ar. Além disso, 
observar se o ambiente está limpo e higienizado 
e se os donos estão seguindo as recomendações 

Por Letícia Minutti
O NOVO NORMAL 

COMPORTAMENTO

de segurança”, orienta o infectologista.  
 Em São José do Rio Preto, os protocolos 
para funcionamento disponíveis no Portal da 
Prefeitura ressaltam que restaurantes, bares 
e lanchonetes só podem funcionar em áreas 
abertas ou bem ventiladas, com acesso limitado 
a seis pessoas por grupo ou por mesa, incluindo 
crianças. A permanência em pé nos locais está 
proibida e a distância entre as mesas deve ser de, 
no mínimo, dois metros e meio. 
 O proprietário do restaurante Dai Cucina 
& Bar, Rainer Faria, adotou todas as medidas para 
garantir a segurança dos clientes e funcionários 
do estabelecimento. “Entendemos a importância 
delas e adaptamos todo nosso espaço para 
receber as pessoas, além de solicitar, por 
exemplo, a higienização das mãos de todos antes 
de entrar no local”, explica. 
 Mas não são apenas os bares e 
restaurantes que precisam adotar medidas 
preventivas, as pessoas também devem redobrar 
a atenção quando frequentarem esses lugares. 
“O cliente precisa ter a garantia da higienização 
do ambiente, observar se todos os funcionários 
estão usando máscara e higienizando a mãos. 
Outro detalhe importante é solicitar que a mesa 
seja limpa ao chegar ao local”, orienta Inaldo 
Junior. 
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UNIMED RIO PRETO INAUGURA “ESPAÇO VIVER BEM”, NA AVENIDA CLÓVIS OGER, 
E “ESPAÇO UNIMED”, NO PLAZA AVENIDA SHOPPING

Por Rodolfo Borduqui

Para garantir ainda mais a excelência dos 
serviços prestados aos 260 mil clientes, a 
Unimed São José do Rio Preto inaugurou duas 

novas unidades de serviços próprios exclusivos na 
cidade. 
 Uma das unidades é o Espaço Viver Bem, 
localizado na avenida Clóvis Oger, número 900. 
Neste local estão reunidos os serviços:

•  Clínica de Fisioterapia (adulto e infantil);

• NAM: Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional;

• Ocupacional e Nutrição;

• Medicina Preventiva;

• Unimed Lar; 

• Telemonitoramento;

• Beabá Bebê e Parto Adequado.
 
 A outra novidade é o Espaço Unimed 
#CuidarDeVocê, instalado no primeiro piso do Plaza 
Avenida Shopping. Nesta unidade funcionam:

• Atenção Integral e Primária à Saúde (AIS);

• Saúde Ocupacional Unimed (Unimed SOU);

• Central de Vacinas (aberta à toda população).

MAIS PRATICIDADE 

EXCLUSIVIDADE

e excelência

 O objetivo das novas unidades é oferecer 
ainda mais excelência de atendimento, praticidade e 
resolutividade a todos os beneficiários e cooperados. 
Tudo com total segurança e seguindo os rígidos 
protocolos de prevenção contra a Covid-19.
 “Muitos desses serviços próprios já eram 
disponíveis em outros pontos de Rio Preto, mas 
agora estão juntos em dois novos prédios que 
oferecem maior conforto e estrutura para garantir a 
satisfação de todos”, explica o conselheiro e diretor 
do Complexo de Saúde Unimed, Marcelo Lúcio de 
Lima.
 Além da qualidade, os novos espaços 
oferecem ainda outros benefícios aos clientes como 
estacionamentos amplos e gratuitos, segurança, 
localizações estratégicas em Rio Preto, horários 
flexíveis de funcionamento, entre outros.
 “São serviços de altíssima qualidade que 
agora estão instalados em espaços modernos, 
planejados, com os melhores profissionais e 
com toda estrutura para garantir a qualidade 
do atendimento e resolutividade. Um presente 
para todos”, afirma o presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio Preto, Helencar 
Ignácio.
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ESPAÇO

ESPAÇO UNIMED

Viver bem

Espaço Viver Bem 

#CuidarDeVocê

Recepção Consultório

Área interna de espera Auditório Centro de Excelência em Fisioterapia

Espaço Unimed #CuidarDeVocê Recepção geral Recepção Central de Vacinas

Central de Vacinas Área interna de espera Consultório
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INSTITUTO UNIMED INAUGURA SALAS 
DE AMAMENTAÇÃO DO PROJETO 
COALA EM RIO PRETO

O Instituto Unimed São José do Rio 
Preto, por meio do Projeto Coala, 
acaba de inaugurar a primeira sala 

de amamentação no Complexo de Saúde 
Unimed. O objetivo é proporcionar conforto e 
praticidade para colaboradoras que retornam 
da licença maternidade e precisam amamentar 
os filhos.
 Iniciativa do Instituto, o Projeto Coala 
assiste, apoia e orienta gestantes sobre a 
importância da amamentação e da doação 
do leite materno. Para isso, além desta sala, 
em breve, serão inauguradas outras três, que 
serão instaladas na Sede do Instituto Unimed, 
na avenida Bady Bassitt, Espaço Viver Bem, 
na avenida Clóvis Oger e no Espaço Unimed 
#CuidarDeVocê, no Plaza Avenida Shopping.
 Neste primeiro momento, as salas de 
amamentação irão beneficiar as colaboradoras 
Unimed, mas, no futuro, serão disponibilizadas 
em outros locais estratégicos na cidade e 
poderão ser utilizadas por toda população. A 
ambientação das salas conta com parceria da 
loja Fralda&Cia.
 Para a mamãe e enfermeira da Medicina 
Preventiva da Unimed Rio Preto que irá utilizar 
a sala, Aline Tonin, a iniciativa é fundamental. 
“Fiquei encantada com o local e o conforto. 
É muito importante que neste momento tão 
único a gente saiba que pode contar com um 
ambiente como este mesmo em horário de 
expediente”, afirma Aline.
 “Incentivar o aleitamento materno é 
fundamental tanto para garantir a saúde dos 
bebês quanto das mães. Permitir que elas 
possam fazer isso com todo conforto e sem 
precisar se ausentar do ambiente de trabalho é 
um dos compromissos do Coala. Temos certeza 
de que será muito importante para todos”, 
afirma o presidente do Instituto Unimed São 
José do Rio Preto, Gilmar Valdir Greque.

Por Rodolfo Borduqui

INCENTIVO
ao amor

CIDADANIA

Colaboradora Aline, que 
está amamentando, 
aprovou a iniciativa
e vai utilizar a sala
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SEGURANÇA

UNIMED RIO PRETO OFERECE DIVERSOS SERVIÇOS ON-LINE PARA FACILITAR 
O DIA A DIA DO CLIENTE

Por Mariana Peron
e agilidade

A pandemia de Convid-19 trouxe muitas 
mudanças para a sociedade em geral. 
Por conta das restrições, do isolamento 

social, e da necessidade de quarentena, entre 
outros, muitas empresas precisaram mudar 
para continuar atendendo os clientes sem que 
ofereçam riscos à saúde deles. Porém, algumas 
que já estavam preparadas para isso saíram na 
frente.

 É o caso da Unimed Rio Preto, que, 
muito antes da pandemia, já se preparava para 
ser uma empresa 100% digital. Por este motivo, 
o que já estava disponível aos beneficiários - 
como diferentes soluções digitais, aplicativo, 
site, entre outras - foi fundamental para auxiliar 
os mais de 260 mil clientes neste momento 
delicado.
 A fim de facilitar o dia a dia de todos, a 

TECNOLOGIA
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Unimed Rio Preto passou a oferecer uma gama 
ainda maior de serviços on-line. Utilizando 
celular, tablet ou internet, o cliente pode 
encontrar tudo o que precisa em um só lugar, 
seja por meio de aplicativo (gratuito e disponível 
para Android e IOS) ou site.
 Relatórios completos de utilização, 
carteirinha digital, agendamento on-line, trilha 
de autorização, guia médico com geolocalização, 
resultados de exames, pagamento, avaliação do 
atendimento, chat 24 horas e muito mais, são 
alguns dos serviços oferecidos no APP ou no 
Portal do Cliente.
 Além dessas opções, é possível ainda 
entrar em contato com a empresa por meio do 
WhatsApp Business pelo número (17) 3202-
1223 ou então falar diretamente com a  Clara, 
assistente virtual inteligente disponível 24h 
por dia no site www.unimedriopreto.com.br ou 
no aplicativo.
 Com auxílio dela, é possível tirar 
dúvidas, solicitar informações sobre status 
de autorização, 2ª via de boletos, guia médico, 
agendamento de consulta, resultado de exames, 
tempo de espera do Pronto Atendimento do 
Complexo de Saúde Unimed, Laboratório 
Unimed, telefones úteis e muito mais.
 Outro serviço que garante agilidade 
e facilidade para os clientes são os totens de 
autoatendimento instalados em São José do 
Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol (atualmente 

16). São telas de 32 polegadas 
totalmente touch screen por 
meio das quais é possível 
realizar pagamentos, gerar 
segunda via de boletos, abrir 
ficha de atendimento, confirmar 
presença de agendamento, gerar 
senha para fila de espera, obter 
demonstrativos para declaração 
do Imposto de Renda, entre 
outros serviços.
 O objetivo é agilizar o 
processo de atendimento ao 
cliente para que as pessoas 
fiquem em casa a maior parte do 
tempo, saindo apenas em casos 
de urgência ou emergência. 
Tudo para se proteger e evitar a 

exposição em meio à pandemia.
 “A implantação de um CRM (sistema 
de informação que automatiza as funções de 
contato com o cliente) atrelada à estratégia 
de integração entre as diversas opções de 
atendimento, foi fundamental para termos uma 
visão 360° de toda jornada do beneficiário. Dessa 
forma, foi possível garantir que cada interação 
seja única, personalizada e humanizada, 
atingindo o objetivo de proporcionar a melhor 
experiência”, explica o gerente de Operações e 
Inovação da Unimed Rio Preto, Dennis Pedroso.

VENDAS PELA INTERNET

 A Unimed Rio Preto também está 
oferecendo uma novidade para que você 
possa adquirir um plano com tranquilidade 
e segurança. Agora, você pode fazer isso 
pela internet. Basta acessar vendaonline.
unimedriopreto.com.br, escolher o plano que 
melhor atenda sua necessidade e simular o 
valor. Depois, crie uma conta ou continue com 
um login já existente, preencha o formulário 
e finalize a simulação para análise. Simples, 
rápido e fácil. Em caso de dúvida entre em 
contato pelo telefone (17) 3202-1111.

WhatsApp da Unimed Rio Preto APP do Cliente para IOS APP do Cliente para Android

Quer conhecer algumas soluções on-line da Unimed Rio Preto? Basta fazer a leitura do QR Code com o seu smartphone. Confira:
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M áscara, álcool em gel,  documento 
de identificação. Neste ano, o kit 
votação para eleições municipais 

para prefeitos e vereadores ganha novos 
itens indispensáveis. Motivo: proteger o 
eleitor e mesários contra a Covid-19.
 Ao contrário das eleições anteriores 
em que o eleitor só podia entrar na sala de 
votação com documentos pessoais, neste 
ano serão permitidos também os itens de 
proteção e até mesmo que cada pessoa leve 
sua própria caneta para assinar o livro de 
presença do Tribunal Superior Eleitoral.
 A poucos meses das eleições - 
que neste ano ocorrem nos dias 15 e 29 
de novembro, primeiro e segundo turno 
respectivamente, já foi divulgado o Plano de 
Segurança Sanitária que vai regrar a conduta 
tanto de mesários e auxiliares que vão 
trabalhar durante a votação, como do eleitor. 

SAIBA COMO SE PREVENIR E O QUE SERÁ FEITO PARA PROTEGER OS 
ELEITORES CONTRA A COVID-19 

COMPORTAMENTO

Uma das novidades é a ampliação do horário 
de voto, que começará às 7h e terminará às 
17h. Idosos terão horário preferencial - das 
7h às 10h.
 Segundo o infectologista e professor 
da Faculdade de Medicina de Rio Preto 
(Famerp), Irineu Maia, manter as orientações 
sanitárias que vêm sendo fornecidas desde o 
início da pandemia são essenciais no dia das 
eleições, tanto para quem vai trabalhar na 
data, como para quem vai votar.
 “O ideal é evitar qualquer tipo 
de aglomeração, usar sempre máscaras, 
não ficar a menos de um metro de outras 
pessoas e higienizar documentos após o 
manuseio pelos mesários. Depois de votar, 
é aconselhável já utilizar o álcool em gel 
nas mãos, e evitar, o tempo todo, colocar 
as mãos nos olhos, nariz e boca”, afirma o 
especialista.

Por Andrea Inocente
na pandemia

ELEIÇÕES
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 Como precaução, o TSE orienta 
aos eleitores que apresentem febre ou 
tenham sido diagnosticados com Covid 
nos 14 dias anteriores à data da eleição 
que não compareçam às urnas, sendo 
possível justificativa de ausência de voto. 
A identificação biométrica, que seria 
utilizada em várias cidades este ano, 
também foi cancelada para evitar possíveis 
contaminações. 

Confira como será a votação:

• O uso de máscara será obrigatório durante 
o tempo em que o eleitor estiver na zona 
eleitoral;

• O  eleitor  deverá  entrar  na  seção  e  
exibir  o  seu  documento  oficial com foto 
ao mesário;

• O  mesário  irá  localizar  o  nome  do  eleitor 
e indicará o local em que ele deve assinar;

• A preferência é que cada eleitor leve sua 
caneta. Antes disso, ele deverá higienizar a 
mão com álcool em gel disponível;

Av. José Munia, 7075 • São José do Rio Preto
(17) 3022.9720 | 3022.8350 | 3355.9200

Urologia Feminina
Disfunção Sexual
Cálculo Renal
Tratamentos com Laser
Tratamento para Andropausa
Tratamento para Inc. Urinária

Há 25 anos cuidando de sua saúde

TÍTULO ESPECIALISTA A.M.B. | S.B.U.
CRM . 85113 - UROLOGIA
Dr. Ricardo Baruque

• Na cabine de votação, o  eleitor  deverá  
digitar  os  números  dos  seus  candidatos  e  
apertar  a  tecla  “Confirma” após cada voto;

• Após votar, deverá higienizar as mãos com 
álcool em gel novamente e se retirar da 
seção eleitoral.
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NASCENTE DO CÓRREGO BORÁ, EM 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, GANHA 
2.500 MUDAS DE ÁRVORES

Para celebrar o Dia da Árvore, comemorado 
em 21 de setembro, a Unimed Rio Preto, 
em parceria com o Projeto Muda que 

a Cidade Muda, iniciou o plantio de 2.500 
mudas de árvores nativas em São José do Rio 
Preto, na nascente do córrego Borá.
 “Escolhemos este local pois se trata 
de uma área muito importante para a nossa 
cidade e que passou recentemente por obras. 
Reflorestá-la é de extrema importância para 
restabelecer a fauna e flora locais”, afirma o 
conselheiro e diretor Comercial e de Marketing 
da Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir Greque.
 A atividade, que faz parte das ações 
de Sustentabilidade da Unimed Rio Preto, 
será muito importante para aquela região. 
As árvores regulam a temperatura, mantém o 
ambiente mais fresco, mais úmido, oxigenado 
e puro, aumentam a capacidade do solo de 
absorver a chuva, ajudam a evitar erosões, 
protegem a fauna e as nascentes, entre outros 
benefícios.
 O plantio de árvores, além de ser uma 
das mais eficientes formas de compensação 
de emissão de CO2 pelas empresas, faz 
parte também do item “11 - Cidades e 
Comunidades Sustentáveis”, dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), da 
Organização das Nações Unidas (ONU), os 
quais a Unimed segue e ajuda a promover 
desde o início de 2019.
 Para o empresário e jornalista Wladimir 
D’Andrade, que participou do plantio, ações 
como esta são muito importantes. “Eu fico 
muito feliz quando eu vejo mobilizações 
de pessoas em prol de um bem comum. Ali 
tinham crianças, adultos, seniors, todo mundo 
trabalhando pelo meio ambiente. Parabéns 
para Unimed pela organização e mobilização 
das pessoas”.

 O plantio das 2.500 mudas deverá ser 
concluído até o fim de 2020. A manutenção 
delas será feita pelos integrantes do Projeto 
Muda que a Cidade Muda que irão, juntamente 
com a Unimed Rio Preto, zelar e cuidar para 
que se desenvolvam e se tornem árvores 
saudáveis.

Por Rodolfo Borduqui

MAIS VERDE 
para a cidade

SUSTENTABILIDADE
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VOLUNTÁRIOS DURANTE O PLANTIO DE MUDAS NA NASCENTE DO CÓRREGO BORÁ
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GERIR O TEMPO DE FORMA INTELIGENTE CONTRIBUI PARA REDUÇÃO DO 
ESTRESSE E AUMENTO DE QUALIDADE DE VIDA

Por Priscila Carvalho

Pandemia, isolamento social, home office 
e muito trabalho. A combinação desses 
fatores pode acabar resultando em estresse, 

principalmente quando a gestão do tempo não é 
feita de forma adequada. Saber organizar e definir 
o que é importante e o que é urgente no dia a dia 
colabora para melhora da rotina e aumento da 
produtividade.
 O treinador comportamental Wendell 
Carvalho destaca uma frase de Tony Robbins 
para elucidar essa questão – ‘Antecipação é poder. 
Reação é fraqueza’. Especialista em gestão do 
tempo, ele explica que quando a pessoa consegue 
se antecipar, ou seja, antever uma situação ou 
problema, ela se coloca em uma posição à frente e 
experimenta a incrível sensação de se sentir mais 
forte.
 “Aprenda a antever, pois assim você não 
precisará reagir. O sucesso está em se concentrar 
e dedicar 80% do seu tempo ao que é importante 
e só 20% ao que é urgente. A maioria das pessoas 

passa 99% do tempo apagando incêndio. Isso é 
terrível porque quanto mais você ficar focado na 
urgência, mais focos de incêndio vão aparecer. O 
contrário também é verdadeiro, quanto mais você 
focar na prevenção, menos focos irão aparecer”, 
ressalta Carvalho. 
 O home office pode exercer impacto 
tanto positivo quanto negativo na saúde mental. 
Isso porque a possibilidade de trabalhar dentro 
do ambiente familiar, proporciona sensação de 
pertencimento e acolhimento por estar próximo 
de pessoas amadas e também pela percepção de 
maior segurança quanto ao contágio da COVID-19. 
Por outro lado, toda mudança requer um processo 
de adaptação, considerando também que, para 
muitos, é a primeira experiência com trabalho 
remoto. 
 “Sentimentos de baixa produtividade, 
falta de apoio e reconhecimento podem emergir 
como consequência do distanciamento físico 
dos colegas de trabalho e gestores, impactando 

SAIBA DEFINIR
prioridades

COMPORTAMENTO



25out | nov 2020  |

diretamente no bem-estar e na saúde emocional 
do indivíduo”, afirma a psicóloga da Unimed Rio 
Preto, Janiele Pereira.  
 Por isso, ela destaca que é importante 
manter a rotina na pandemia mais próxima possível 
à anterior, pois isso contribui positivamente para 
minimizar os desajustes psicológicos ocasionados 
pelo isolamento. “O ideal é manter os horários de 
acordar, das refeições, descansar e do sono, além 
de praticar exercícios, o que favorece a percepção 
de estar no controle das situações”, explica a 
psicóloga. 
 Sentindo os efeitos do estresse, decorrentes 
do isolamento social e a correria com o trabalho 
remoto, a estudante Mariana Franco decidiu 
definir uma rotina diária, com maior gestão do 
tempo e incluir a prática de exercícios físicos, o 
que contribuiu para melhorar a qualidade de vida.
 “Dividi meu dia de trabalho com horários 
de pausas para refeições e descompressão, além 
de utilizar o fim do expediente, ou até mesmo 
o intervalo do horário de almoço, para praticar 
exercícios. Com essas atitudes simples, tive um 
grande ganho de rendimento e produtividade, 
além de controle do estresse. Pretendo seguir 
dessa forma, mesmo após o fim da pandemia”, 
afirma a estudante.

Para Wendell 
Carvalho o 

importante  
é saber 

diferenciar o 
importante do 

urgente.
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CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL GANHAM FORÇA COM 
AJUDA DA POPULAÇÃO

Por Tatiana Pires

CAMPANHA

INCENTIVE

Evidências mostram que, quando descoberto 
em fase inicial, o câncer de mama pode 
ter mais de 90% de chances de cura. O 

mesmo vale para o de próstata, que é hoje o mais 
diagnosticado no Brasil, com aproximadamente 
65 mil novos casos por ano. Porém, pelo fato de 
muitas vezes ser descoberto tardiamente, cerca de 
15 mil homens acabam morrendo em decorrência 
da doença.
 Com base nesses dados, fica clara a 
importância de campanhas como o Outubro Rosa 
e o Novembro Azul, que incentivam a realização de 
exames que conseguem detectar precocemente 
os cânceres de mama e próstata, respectivamente. 
 Porém, nem todas as pessoas são 
influenciadas e, mesmo com as campanhas, não 
fazem os exames como deveriam fazer. Aí que 
entra a importância do incentivo de pessoas 
próximas - marido, esposa, filhos, netos, amigos, 
parentes, entre outros. Incentivar quem você ama 
a tomar atitude correta é muito importante.

esta atitude

 Para a psicóloga da Unimed Rio Preto, 
Janiele Francine Pereira, a família possui papel 
fundamental no incentivo para a realização desses 
exames. “Estima-se que a maioria dos homens que 
procura por serviços médicos foi influenciada por 
suas esposas ou filhos. O estímulo de familiares 
e amigos próximos pode ajudar a salvar vidas, 
pois contribui na sensibilização do paciente para 
manter ou adquirir uma rotina de cuidados com a 
saúde”, explica Janiele.
 Foi o que aconteceu com o aposentado 
José Paulo Constantino, 74 anos, que só resolveu 
marcar uma consulta depois de tanto a filha 
insistir. “Eu não sei se por ser homem, se por 
estar viúvo, mas foi difícil levá-lo ao médico. Foi 
preciso muita persistência, amor e carinho até 
conseguir”, conta a filha Mariana Constantino.
 Hoje, o pai agradece a dedicação com 
que ela cuida dele. Após descobrir um câncer 
de próstata em fase inicial, iniciou o tratamento. 
“Deixei de teimosia porque é o mínimo que eu 
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OUTUBRO ROSA

NOVEMBRO AZUL

posso fazer depois de tudo que minha filha fez por 
mim. Ela sempre esteve ao meu lado. Não recebi 
o resultado de um único exame sozinho”, afirma 
Costantino. Há três anos, ele realizou a cirurgia e, 
agora, faz acompanhamento anual. “E sem faltar”, 
diz orgulhoso.
 O objetivo da realização de consultas e 
exames periódicos é impedir que o câncer evolua. 
No caso do de mama, por exemplo, a descoberta 
precoce “favorece a realização de tratamento de 
menor morbidade, com possibilidade de cirurgias 
menores para a preservação da mama. Em 
algumas situações, até mesmo a quimioterapia 
pode ser dispensada. Assim, o diagnóstico em 
fase inicial é capaz de reduzir potencialmente 
a morbi-mortalidade pela doença”, explica o 
mastologista do Hospital de Amor de Barretos, 
Idam Júnior.
 Cuidar da saúde e influenciar as pessoas é 
uma corrente que sempre funciona bem. Segundo 
a coordenadora do serviço de Oncologia Clínica 
da Unimed Rio Preto, Carla Maria de Oliveira 
Ferreira, existem muitas formas de incentivar 
aqueles que amamos. 
 “Primeiro lembrando sempre sobre 
a importância da prevenção, depois tocando 
no assunto, perguntando quando fez exames 
pela última vez, apoiando no agendamento, 
retirada dos resultados e na locomoção, além de 
demonstrar disponibilidade de apoio sempre”, 
orienta Carla.

 A campanha “Outubro Rosa” tem por 
objetivo compartilhar informações e promover 
a conscientização sobre o câncer de mama. A 
realização de exames de detecção precoce, aliada 
a hábitos de vida saudáveis, pode reduzir muito as 
chances da doença se desenvolver, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS)
 “O exame de mamografia é a melhor 
metodologia de diagnóstico precoce, capaz de 
detectar a doença na fase assintomática, de forma 
a reduzir substancialmente a mortalidade. Nesse 
sentido, o Hospital de Amor recomenda o exame 
anualmente para mulheres entre 40 e 49 anos e a 
cada dois anos para aquelas na faixa etária de 50 a 
69 anos de idade”, afirma Idam Júnior.
 A recomendação é que a mulher, após 
os 40 anos de idade, faça acompanhamento 
anual com o seu médico mastologista. “Neste 
acompanhamento são realizados o exame físico, 
levantamento do histórico familiar para a doença 
e de outros fatores que podem aumentar o risco de 
câncer de mama”, explica o mastologista.

 O câncer de próstata é o foco do Novembro 
Azul. Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(Inca), um em cada seis brasileiros terão a doença 
ao longo da vida. Por isso, a conscientização é tão 
importante. Para o diagnóstico precoce da doença, 
dois exames são fundamentais: o de dosagem de 
PSA e do toque retal. 
 Essas duas medidas, juntas, são 
consideradas a principal estratégia a ser adotada 
pelos homens a partir dos 50 anos. “Já os que têm 
histórico de câncer de próstata na família devem 
iniciar os exames aos 45 anos, assim como os 
afrodescendentes”, orienta o oncologista clínico 
do Hospital de Amor, Eduardo Zucca.
 O especialista salienta que o câncer de 
próstata é, na maioria das vezes, assintomático, 
por isso esta rotina de exames é extremamente 
necessária. Segundo ele, os homens obesos, os 
tabagistas e os sedentários também têm uma maior 
chance de desenvolver a doença, por isso, hábitos 
saudáveis, alimentação equilibrada e exercício 
físico também são importantes”, explica Zucca.
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EMPRESAS APOSTAM EM TREINAMENTO INTERNO PARA CAPACITAÇÃO DOS 
COLABORADORES

CORPORATIVAS
Universidades

Por Mariana Peron

Não é de hoje que as empresas buscam 
oferecer aos colaboradores formas de 
qualificação que os deixem alinhados 

às expectativas da corporação, desenvolvam 
seus potenciais e ainda contribuam para o 
crescimento de todos. Uma maneira de se 

conseguir isso é por meio das chamadas 
Universidades Corporativas. 
 Elas têm por objetivo manter a 
missão, visão e valores da empresa alinhados, 
capacitar colaboradores, promover habilidades 
específicas, revelar talentos, valorizar os 

MERCADO
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profissionais, entre outros. Empresas mundiais 
como a Disney e Chevrolet, por exemplo, 
oferecem isso há anos. No Brasil, segundo 
pesquisas, cerca de 14% das empresas já possuem 
uma Universidade Corporativa. Na região de 
São José do Rio Preto são vários exemplos. 
 Um deles é a Unimed Rio Preto, 
que acaba de iniciar as atividades da sua 
Universidade Corporativa. Totalmente on-
line, ela oferece cursos com diversos temas 
como “Inteligência Emocional”, “Coragem”, 
“Gestão do tempo”, “Habilidades Gerenciais”, 
“Liderança Assertiva”, etc. Eles são geralmente 
de curta duração e ocorrem durante o horário 
de trabalho do colaborador, integrando suas 
atividades profissionais. 
 “As Universidades Corporativas são uma 
tendência que vem se firmando a cada ano. É 
comprovado que a forma como os cursos são 
oferecidos funcionam muito e até melhor do que 
os treinamentos presenciais. Temos certeza de 
que será muito importante para todos”, afirma 
o gerente de Gestão de Pessoas da Unimed Rio 
Preto, Felipe Augusto Marim.
 A Universidade Rodobens é outro 
exemplo de desenvolvimento do colaborador. A 

empresa já investe anualmente em programas 
de capacitação e, com isso, impactou mais 
de quatro mil pessoas entre colaboradores e 
parceiros. 
 De acordo com o executivo de 
Treinamento na Rodobens, Anderson Barbosa 
Geraldo, a Universidade Corporativa é uma 
plataforma de capacitação com conteúdos 
relevantes para vida pessoal e profissional de 
cada colaborador da empresa. 
 “Nossa equipe é responsável pela 
atualização frequente da plataforma, inclusão 
de novos conteúdos semanalmente, ações 
de treinamento presenciais e digitais, que 
levam desde de conteúdos técnicos, até 
comportamentais para todo o time de 
colaboradores”, explica Geraldo.
 Outro exemplo é o Grupo Tereos, que 
fundou o programa Tereos Academy em 2015 
com objetivo de contribuir com o desempenho 
operacional em longo prazo. A programação 
anual da plataforma, que visa ao treinamento 
interno, é definida anualmente pelo Comitê 
de Gestão do Grupo Tereos. São mais de 30 
programas disponíveis na plataforma, que já foi 
usada por cerca de dez mil colaboradores.
 “Nosso objetivo é disseminar as melhores 
práticas, formar especialistas na multiplicação 
de conhecimentos e, por fim, proporcionar 
ao nosso time conhecimentos diferenciados, 
como entender mercados, clientes, atividades 
e produtos”, afirma o gerente executivo de 
Desenvolvimento Humano e Organizacional, 
Rui Carvalho.
 Por promover o crescimento de todos 
com agilidade, programas como estes são 
considerados instrumentos-chave de estratégia 
e capacitação dos colaboradores. Além de 
aumento do desempenho, os profissionais 
também são mais estimulados, o que gera 
maior motivação e influencia diretamente na 
qualidade dos serviços prestados aos clientes. 
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Vacina chinesa 
CoronaVac
está sendo 

testada pela 
Famerp em 
voluntários

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO É POLO NACIONAL 
DE PESQUISA DE TRATAMENTOS E VACINAS 
CONTRA A COVID-19

Por Elton Rodrigues

Reconhecida na região e no País pela 
excelência em saúde, São José do Rio 
Preto se tornou um dos polos brasileiros 

referência também em pesquisas de tratamentos 
e vacinas contra a Covid-19.
 A escolha do município para fazer parte 
de diversos estudos relacionados à pandemia 
mostra o vanguardismo e o quanto a medicina é 
avançada na maior cidade do noroeste paulista. 
São testadas hoje em Rio Preto duas vacinas 
e pelo menos cinco tipos de tratamentos 
relacionados à Covid-19. 
 A vacina mais avançada é a CoronaVac, 
que está sendo desenvolvida pelo Instituto 
Butantan, em parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac Biotech. Em Rio Preto, as 
doses estão sendo aplicadas em cerca de 
500 voluntários pela equipe da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto - Famerp. 
 “Nós temos experiência e expertise em 
testar vacinas. Contamos ainda com diversos 
estudos populacionais e um laboratório de 
virologia de ponta, o que nos coloca à frente 
para participar desses tipos de estudos”, afirma 
o virologista chefe do Laboratório de Virologia 
da Famerp, Maurício Lacerda Nogueira. 
 O virologista irá coordenar ainda os 
testes da vacina Ad26.COV2.S, desenvolvida 
pela Johnson & Johnson, que também serão 
realizados em Rio Preto, no Hospital de Base 
(HB). 
 No mesmo local, considerado referência 
no estado de São Paulo, estão sendo praticados 
quatro tipos de estudos diferentes com relação 
ao tratamento da Covid-19, enquanto no Centro 
de Reabilitação Lucy Montoro de Rio Preto uma 
pesquisa visa tratar as sequelas deixadas pela 
doença.
 “O Hospital de Base tem uma diversidade 
grande de pacientes internados e muitos 
leitos de UTI, além de um centro de pesquisa 

DA SAÚDE

SAÚDE

Cidade

experiente e bem estruturado. Estávamos na 
fase de aceleração e de pico da doença quando 
os estudos começaram e esse alto número de 
pacientes nos permitiu fazer esse tipo de estudo 
para obter todas as conclusões necessárias”, 
afirmou a médica intensivista chefe das cinco 
linhas de estudos no HB, e também presidente 
da Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB), Suzana Lobo.

Voluntário recebe a 
vacina CoronaVac, 

testada pela 
Famerp
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