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SERVIÇOS UNIMED

A Unimed Rio Preto preza pelo compromisso de ser uma das melhores 

e maiores singulares do Sistema Unimed de todo o país. Muito já foi 

realizado para essa consolidação, e novas ideias nascem todos os dias e 

ganham estruturas.

Com mais de 190 mil clientes bem atendidos, a Unimed Rio Preto conta com 

cobertura médico-hospitalar, exames complementares e, principalmente, 

a livre escolha dos médicos de ingressar ao quadro clínico, somando mais 

de 1.400 profissionais cooperados.

Na Unimed Rio Preto você pode muito mais.
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4 5OFICINA DA COLUNA

Com o passar dos anos, o esqueleto 

humano sofre modificações físicas 

que provocam uma sobrecarga 

nos componentes de sustentação 

da coluna, alterando sua forma e 

sua função. Isso pode levar a dores 

crônicas e doenças da coluna 

vertebral. Estudos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) indicam 

que 80% da população mundial sofrerão pelo menos uma crise de dor 

aguda na coluna durante a vida.

A dor na coluna não decorre somente de doenças específicas, mas 

também está relacionada a fatores de risco como os sociodemográficos 

(idade, sexo, renda e escolaridade), comportamentais (fumo e ausência de 

atividade física), exposições ocorridas nas atividades cotidianas (trabalho 

físico extenuante, vibração, postura viciosa, movimentos repetitivos) e 

outros (obesidade e morbidades psicológicas).

A presença constante e a duração prolongada da dor, em geral, é muito 

angustiante para quem a sente, gerando grande sofrimento, ansiedade, 

estresse e incapacidade. Muitas vezes, a dor acarreta alterações nas 

atividades físicas, no sono, na vida sexual, no humor, prejuízos no trabalho 

e no lazer.

O tratamento da dor na coluna é abrangente e envolve o uso de 

medicamentos diversos, bloqueios anestésicos, métodos neurocirúrgicos, 

fisioterapia, acupuntura, relaxamento e psicoterapia.

A coluna vertebral é dividida em quatro regiões: cervical, torácica, lombar 

e sacrococcígea.  São 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 

sacrais e cerca de 4 coccígeas. A região cervical e lombar são as de maior 

mobilidade e onde as dores surgem com maior frequência.

CERVICAL

TORÁCICA

LOMBAR

SACROCOCCÍGEA

Conheça a sua coluna

MEDICINA PREVENTIVA
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• Vista lateral: a coluna apresenta várias curvaturas consideradas 

fisiológicas: cervical (LORDOSE), torácica (CIFOSE), lombar (LORDOSE) 

e pélvica (CIFOSE). Quando uma dessas curvaturas está aumentada, 

chamamos de HIPERCIFOSE (região dorsal e pélvica) ou HIPERLORDOSE 

(região cervical e lombar).

• Vista anterior ou posterior: a coluna vertebral não apresenta nenhuma 

curvatura fisiológica. Quando ocorre alguma curvatura neste plano 

chamamos de ESCOLIOSE (desvio lateral da coluna).

• Função das curvaturas fisiológicas: equilibrar e facilitar a distribuição do peso 

e das forças compressivas, impedindo a sobrecarga de áreas específicas.

HIPERLORDOSE HIPERCIFOSE ESCOLIOSE

Curvaturas da Coluna Vertebral e suas funções

• Protege a medula espinhal e os nervos espinhais;

• Suporta o peso do corpo;

• Fornece um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo e um pivô 

para a cabeça;

• Exerce um papel importante na postura e locomoção;

• Serve de ponto de fixação para as costelas, a cintura pélvica e os músculos 

do dorso;

• Proporciona flexibilidade para o corpo, podendo fletir para frente, para 

trás e para os lados e ainda girar sobre seu eixo maior.

Entre cada vértebra existe uma estrutura chamada disco intervertebral 

que tem a função de amortecedor, ou seja, absorção de impactos.

Disco intervertebral

Funções da Coluna Vertebral

MEDICINA PREVENTIVA

lccarvalho
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Quedas
traumáticas

CAUSAS DE DORES NA COLUNA

Desequilíbrios
musculares
e posturais

Tempo
prolongado
na mesma

posição

Sobrecarga
de peso

Obesidade

Esportes
de impacto

MEDICINA PREVENTIVA
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Sedentarismo

Fatores
hereditários

CAUSAS DE DORES NA COLUNA

Hábitos
alimentares
incorretos

Nutrição

A obesidade é um dos fatores que pode desencadear inúmeras disfunções 

no aparelho locomotor, particularmente na coluna vertebral.

O excesso de peso e o acúmulo de gordura abdominal predispõem ao 

aparecimento de alterações posturais que estão associadas ao risco 

de disfunções na musculatura estabilizadora da coluna. Sendo assim, a 

alimentação adequada, que auxilia na manutenção do peso, se faz necessária.

Recomendações Nutricionais

• Fracione as refeições, ou seja, coma de 5 a 6 vezes ao longo do dia, 

estabelecendo horários para as refeições;

• Faça as refeições em ambiente tranquilo, coma devagar e mastigue 

bem os alimentos;

• Evite líquido junto com o almoço e o jantar;

• Beba muita água nos intervalos das refeições (pelo menos 10 copos/

dia de 200 ml);

Qualidade de vida começa com prevenção

MEDICINA PREVENTIVA
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• Cozinhe com pouco óleo, substituindo as preparações fritas por refogados, 

cozidos, assados ou grelhados;

• Dê preferência às carnes magras, removendo toda a gordura visível antes do 

preparo, inclusive a pele do frango;

• Ao temperar saladas e molhos, use temperos naturais como: orégano, 

manjericão, hortelã, salsa, cebolinha etc. Utilize um pouco de azeite de oliva 

extra virgem na salada;

• Coma hortaliças cruas e cozidas diariamente;

• Dê preferência por pão integral e preparações com farinha integral.

Alimentos e/ou preparações que devem ser evitados:

• Açúcar branco, mascavo, mel, rapadura e melado;

• Doces, balas, chocolates, bolos, pães feitos com farinha branca, sorvetes, 

biscoitos recheados, pudins, refrigerantes etc;

• Embutidos e frios em geral (salsicha, mortadela, salame, presunto, 

linguiça etc);

• Banha de porco, carnes gordas, bacon, maionese;

• Leite integral e seus derivados (manteiga, creme de leite, leite condensado, 

nata, queijos amarelos);

• Massas como: croissant, folhadas, sonho e biscoitos amanteigados;

• Pipoca de micro-ondas, picles, azeitona, enlatados e temperos industrializados.

ADOTE UMA POSTURA CORRETA

Medidas de prevenção

1- Ao levantar ou 
transportar objetos, 
dobre os joelhos e 
procure manter as 
costas bem retas. 

Se necessário peça 
ajuda a outra pessoa.

1

4

3

2

MEDICINA PREVENTIVA
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3- Varrer com coluna reta 
e de frente à vassoura, 

evite torções na coluna. 
E ao varrer embaixo de 
móveis deverá apoiar-
se nos joelhos ou use 
uma cadeira ou banco, 

mantendo a coluna reta.

3

2- Altura do 
cabo de vassoura 

deverá ser de 8 
a 10 cm menor 

que a estatura da 
pessoa.

1

2

ADOTE UMA POSTURA CORRETA
4

5

4- Quando permanecer na 
postura em pé por mais que 

30 minutos (bancadas ou 
até mesmo lavando louças), 
apoie uma das pernas sobre 

um banquinho ou caixote, 
mantendo a coluna reta e 

alternando as pernas.

MEDICINA PREVENTIVA
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6- Sente-se ou 
use algum tipo de 
objeto para apoiar 

os pés, sempre 
que for vestir 

calça, bermuda ou 
colocar calçado.

5- Dirija com 
os braços 

fletidos e use 
o encosto reto.

ADOTE UMA POSTURA CORRETA

7- Ao subir escadas 
nunca incline muito a 
coluna para frente, se 
possível desça e suba 

na posição de lado 
usando o corrimão.

8- Ao carregar 
volumes, alterne 

os lados dividindo 
o peso e evite peso 

desnecessário.

MEDICINA PREVENTIVA
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9- Evite torção de 
coluna com os pés 

fixos, em pé ou 
sentado, fique de 

frente à tarefa que 
está realizando.

10- O peso da 
mochila não 

deve ultrapassar 
10% do peso da 

pessoa.

ADOTE UMA POSTURA CORRETA

11- Procure uma cadeira 
adequada quando 

permanecer por muito 
tempo sentado (TV, leitura, 

trabalho, outros), com 
assento e encosto retos e 
almofadados e altura para 

apoio de pés.

DICAS DE POSTURA EM FRENTE
AO COMPUTADOR
• RELAXE OS OMBROS;
• MATENHA SEUS OLHOS A UMA DISTÂNCIA 
MÍNIMA DE 45CM;

• PUNHOS E MÃOS RETAS;
• COTOVELOS A 90º;
• MANTENHA AS COSTAS ENCOSTADAS;
• PERNAS NA HORIZONTAL;
• O MONITOR DEVERÁ ESTAR POSICIONADO 
NA MESMA ALTURA DO SEU OLHAR;

• TELA POSICIONADA DE FORMA QUE EVITE 
LUMINOSIDADE;

• ESPAÇO LIVRE ENTRE OS JOELHOS E A 
MESA;

• PÉS RENTES AO CHÃO.

MEDICINA PREVENTIVA
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1- Dormir de lado: nesta 
posição, o travesseiro deve 
acompanhar o contorno dos 

ombros, coloque um travesseiro 
entre as pernas, evitando que 

o joelho da perna de cima 
acabe indo parar no colchão 

desalinhando a bacia e evitando 
atritos, e abrace um travesseiro 

para evitar posturas viciosas 
com o braço.

E, ou se preferir, use um travesseiro de corpo, assim você protege a coluna das 
tensões provocadas pela má postura devido às curvaturas desnecessárias com 
apenas um travesseiro.

DURMA BEM 2- Quem dorme de 
barriga para cima deve 
apoiar os joelhos sobre 
uma almofada para não 
forçar a lombar e braços 

ao longo do corpo ou 
apoiando na barriga. 

Use travesseiro baixo e confortável, 
ele serve para alinhar a cervical com 
o restante da coluna. É uma das 
melhores posições para dormir, porém 
não é indicada para quem ronca muito 
porque favorece a apneia.

3- Evitar dormir de 
bruços: você precisa 
se policiar e acabar 
com esse costume. 

Isso porque, o pescoço tem que fazer uma rotação que comprime a coluna cervical 
e provoca uma compressão vascular, gerando dor tensional e desconfortos durante 
todo o seu dia, além do aumento das curvaturas levando a um desalinhamento da 
região torácica e lombar, assim seu corpo ficará susceptível a desenvolver tendinites 
e bursites devido à má postura.

MEDICINA PREVENTIVA
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DURMA BEM

4- Espreguice ao 
acordar: assim você 

ativa a circulação 
de todo o seu 

corpo prevenindo 
e evitando tensões 

ao acordar 
bruscamente.

5- Como levantar da 
cama: ao acordar, levante 

apoiando sobre o cotovelo 
e depois sobre a mão, e ao 
mesmo tempo realize um 

deslizamento das pernas para 
fora da cama e sente-se. Isso 

permite que você levante 
com somente 30% do peso 
corporal sem sobrecarregar 

sua coluna.

ATENÇÃO
“Aprenda a dar 
atenção a seu 

corpo, pois dor é um 
indicativo seguro que 

alguma coisa está 
errada”.

MEDICINA PREVENTIVA
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Leia algumas informações fundamentais para o manejo e controle da sua dor:

• Alterações regulares entre atividades físicas mais e menos exigentes 

podem aumentar seu nível de atividade e diminuir a dor. Verifique as 

atividades que estão sendo realizadas naquele momento, divida as 

atividades e, quando necessário, solicite ajuda de uma forma adequada;

A dor na coluna pode se tornar crônica quando é contínua e persiste além 

do tempo necessário para a cura da lesão. A psicologia no tratamento da 

dor crônica visa auxiliar o indivíduo a se tornar capaz de avaliar o impacto 

dela sobre os pensamentos e como sentimentos negativos referentes à 

dor conduzem, muitas vezes, a comportamentos inadequados.

Muitas pessoas que sentem dores há anos tendem a culpar os outros por 

sua dor ou pensam que as pessoas próximas não estão fazendo nada para 

ajudá-las. O fato de estar triste, zangado ou ansioso com o resultado da 

experiência dolorosa é normal, entretanto, procurar um culpado pode não 

ser a melhor solução.

Embora você possa precisar de ajuda profissional, da família e da sociedade, 

buscar o comportamento de adquirir controle sobre a sua dor pode gerar 

menos sofrimento.

Quando o paciente acredita que pode ter controle sobre sua vida, percebe 

menos a intensidade da dor, mostra níveis de atividades cotidianas 

satisfatórias e utiliza estratégias para lidar com a dor de forma mais 

efetiva, o que se reflete em um maior nível de adaptação.

Pratique Saúde • As atividades agradáveis devem ser conscientes e intencionais. Elas irão 
ajudá-lo a se envolver no ambiente e tornarão significativos aos seus 
dias, contribuindo para a saúde física e emocional;

• Fazer mudanças em seu estilo de vida, comportamentos e atitudes 
positivas resultará em benefícios para a saúde. Entrar em contato com 
suas características positivas aumentará sua autoestima;

• Os pensamentos negativos afetam a maneira como você se sente. A raiva 
e os pensamentos “por que eu?” exigem uma boa avaliação. É importante 
saber que você pode alterar ou modificar estes pensamentos e assim 
mudar a maneira de sentir;

• As habilidades de comunicação precisam ser utilizadas de uma maneira 
eficaz para facilitar nosso relacionamento com familiares, relacionamento 
de trabalho e com os profissionais da saúde. A comunicação assertiva é 
uma maneira positiva e direta de expressar o que você sente, ao mesmo 
tempo respeitando o direito dos outros. O escutar ativo também 
contribui e facilita muito a comunicação, e consiste em ouvir o outro 
sem pressupor que já sabe o que a pessoa está tentando dizer;

• O relaxamento é um exercício que requer prática e repetição, necessário 
ser treinada e praticada. A técnica de relaxamento consta de alguns 
exercícios que, uma vez aprendidos, podem ser aplicados pela própria 
pessoa sozinha. Reservar uns minutos durante o dia e realizar a respiração 
diafragmática pode contribuir muito para os sintomas de estresse e 
ansiedade decorrentes da dor.

MEDICINA PREVENTIVA
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Agora que você sabe que a respiração é o melhor relaxamento, 
saiba como colocá-la em prática.

1- Deitado 
coloque uma mão 

na barriga, logo 
acima do umbigo 
e a outra no peito; 2- Inale lentamente, 

procurando fazer a 
sua barriga um balão, 

expandindo-se. A mão 
na barriga sobe e desce, 
e a mão no tórax deve se 

mexer bem pouco.

EXERCÍCIOS PARA ALIVIAR E PREVENIR DORES NA COLUNA

1- Sentado ou 
em pé, dobre o 
pescoço para a 

frente e para trás.

2-Mantendo o rosto 
voltado para frente, 

dobre o pescoço para 
a direita e depois para 

a esquerda e tente 
encostar a orelha no 

ombro.

3- Vire a cabeça 
para a esquerda 
e depois para a 

direita.

DICA
Realize os exercícios de 
forma lenta, mantendo 
10 segundos e depois 

relaxe, podendo ser 
repetidos 10 vezes, 1 ou 

2 vezes ao dia.

MEDICINA PREVENTIVA
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5- Mantendo o 
rosto à frente, tente 

encostar a orelha 
direita no ombro 

direito, repita do lado 
esquerdo.

6- Dobre o 
pescoço para  

frente e realize 
uma leve pressão 

com as mãos.

4- Realize 
movimentos 

circulares com a 
cabeça para a direta 

e depois para
esquerda.

EXERCÍCIOS PARA ALIVIAR E PREVENIR DORES NA COLUNA

8- Realize 
movimentos 

circulares com os 
ombros para trás e 
depois para frente.

7- Levante os 
ombros para cima 

tão alto quanto 
possível, depois 

abaixe seus ombros 
o quanto puder.

9- Em pé, 
incline-se para a 
direita até sentir 
alongar a cintura 
e depois realize 
o lado esquerdo.

MEDICINA PREVENTIVA
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10- Em pé, apoiado 
contra uma parede, 

segurando um tornozelo, 
com a mão dobre a perna 

para cima até sentir o 
músculo da coxa alongar, 

mantenha a coluna reta 
e evite inclinar o tronco 

para frente.

EXERCÍCIOS PARA ALIVIAR E PREVENIR DORES NA COLUNA

11- Sentado em uma 
cadeira firme, incline 

seu corpo para 
frente, abrace seus 
joelhos ou coloque 
suas mãos no chão.

12- Ainda em uma 
cadeira, eleve o 
quadril direito, 
volte devagar e 

depois o esquerdo.

13- Deitado de costas com 
as pernas dobradas e pé 

apoiados no chão, contraia 
a barriga e as nádegas ao 

mesmo tempo. Puxe a perna 
direita até o peito e depois 

puxe a perna esquerda. 
Puxe as duas pernas até o 

peito.

MEDICINA PREVENTIVA
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14- Deitado de costas com 
joelhos fletidos contraia as 
nádegas, encaixe o quadril 
e eleve o tronco sem tirar 
a coluna lombar do chão, 

mantenha o rosto olhando 
para cima.

EXERCÍCIOS PARA ALIVIAR E PREVENIR DORES NA COLUNA

15- Na posição de quatro 
apoios, contraia o abdômen e 

em seguida eleve a sua coluna, 
depois relaxe.

De joelhos sentado sobre 
os calcanhares, deslize as 

mãos no chão para a frente 
e evite tirar as nádegas dos 

calcanhares. Deitado de costas, 
abrace os joelhos e puxe até o 

peito com as mãos.

MEDICINA PREVENTIVA
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16- Deitado de costas 
com os joelhos 

dobrados, pés juntos e 
braços abertos, gire os 
joelhos para o lado ao 
mesmo tempo em que 

gira a cabeça para o lado 
contrário, realize do 

outro lado.

17-Deitado de 
barriga para baixo 
apoiando sobre os 

cotovelos, olhe para 
frente.

EXERCÍCIOS PARA ALIVIAR E PREVENIR DORES NA COLUNA

18- Deitado de 
barriga para baixo, 
segure o tornozelo 

e dobre a perna, 
realize do outro 

lado.

19- Na posição de 
quatro apoios, levante 
o braço esquerdo e a 

perna direita ao mesmo 
tempo, e depois 

levante o braço direito 
e ao mesmo tempo a 

perna esquerda.

MEDICINA PREVENTIVA
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O programa de Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto oferece aos seus 

beneficiários uma equipe multiprofissional para auxiliar na prevenção e 

controle de diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides, dor crônica em 

coluna, obesidade adulto e infantil.

Os beneficiários são acompanhados por profissionais de enfermagem, 

nutrição, psicologia, fisioterapia e educação física, além de participar 

de palestras médicas e grupos especializados sem custo adicional na 

mensalidade.

Conheça nosso programa e participe de nossos grupos:

• Grupo Você Pode Parar de Fumar;

• Grupo Bem na Medida;

• Grupo Crescimento Sob Medida;

• Grupo de Diabetes;

• Grupo Viva Bem;

• Oficina da Coluna;

• Grupo de Atividade Física.

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Avenida Bady Bassitt, 4870

17 3202.1120

Medicina Preventiva

MEDICINA PREVENTIVA

lccarvalho
Realce
TROCAR POR FIRST AIS, SEGUE O TEXTO:O FIRST AIS CONTA COM PROTOCOLOS CLÍNICOS E PROGRAMAS DE SAÚDE GERIDOS PELO SEU MÉDICO DE FAMÍLIA E SEU ENFERMEIRO DE FAMÍLIA BEM COMO EQUIPE MULTI E MONITORAMENTO QUE VISAM AJUDAR E CUIDAR MELHOR CASO HAJA PROBLEMAS ASSOCIADOS A SUA COLUNA. SEJA NO ÂMBITO PREVENTIVO OU DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO.
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Serviços Unimed
ACESSÓRIOS
ORTOPÉDICOS

SOS 
EMERGÊNCIA 
24H

BEABÁ BEBÊ

UNIMED
IGUATEMI

MEDICINA
PREVENTIVA

São mais de 350 itens à sua disposição*. Basta 
apresentar a receita do seu médico cooperado e 
solicitar o acessório na Farmácia Unimed 1. 
*Exclusivo ao cliente Unimed mediante adesão. Não pode ser comercializado.

*Exclusivo ao cliente Unimed mediante adesão. Não pode ser comercializado.

O SOS Unimed 24h é o serviço de atendimento 
médico pré-hospitalar móvel para os casos de 
acidentes e emergências, dentro do perímetro urbano 
de São José do Rio Preto e Mirassol*. 

Programa gratuito de aleitamento materno onde a 
mamãe e o papai aprendem a cuidar do seu bebê com 
muito carinho.

A loja Unimed Iguatemi foi feita especialmente para 
você. Com horário estendido, oferecemos mais conforto 
e tranquilidade para um atendimento exclusivo.

O Programa de Medicina Preventiva da Unimed Rio Preto 
beneficia os clientes com equipe interdisciplinar no controle 
e prevenção de diabetes, hipertensão, obesidade, alteração 
no colesterol e triglicérides. Os clientes são acompanhados 
e orientados  por enfermeiras, nutricionista, psicóloga, 
fisioterapeuta, educadora física, assistente social  sem custo 
adicional na mensalidade.

Fone: (17) 3202.1220

Fone: (17) 3202.1220

Fone: (17) 3202.1130

Fone: (17) 3201.8956

Fone: (17) 3202.1120

PRONTO 
ATENDIMENTO
ADULTO E
INFANTIL 24h

FARMÁCIA
UNIMED

VACINAÇÃO

UNIMED LAR

IMUNOBIOLÓGICO
QUIMIOTERAPIA

O Pronto Atendimento Adulto 24h é um local 
exclusivo para atendimento em casos de urgência 
e emergência, com modernas instalações e 
equipamentos de ponta para vocêque tenha serviços 
de saúde com excelência de qualidade. O Pronto 
Atendimento Infantil 24h da Unimed Rio Preto 
atende crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos. 
Aos associados de Olímpia e região, há o Pronto 
Atendimento regional, facilitando os atendimentos de 
emergência da região. Mais conquistas e vantagens 
para você, assim é a Unimed Rio Preto.

Medicamentos, dermocosméticos, perfumes 
importados e produtos de higiene e beleza com 
preços especiais exclusivos para cliente Unimed. 
Entrega em domicílio em Rio Preto, Mirassol e 
também em Olímpia.

Garanta a proteção contra uma série de doenças 
mantendo a carteirinha de vacinação de sua família 
sempre atualizada.

Assistência médico-hospitalar ao cliente em seu 
próprio lar, após solicitação do médico cooperado, 
prestada por equipe multiprofissional.

A Central de Quimioterapia oferece tratamento 
oncológico aos clientes, com profissionais 
especializados que acompanham integralmente os 
pacientes durante as sessões, sempre realizadas com 
hora marcada.

Fone: (17) 3202.1110

Rio Preto
Fone: (17) 3202.1101
Olímpia
Fone: (17) 3249.1011

Fone: (17) 3202.1112

Fone: (17) 3202.1112 

lccarvalho
Nota
RETIRA TUDO DAQUI PRA BAIXO, PÁG 38,39,40



Protocolo

Declaro ter recebido um exemplar do Manual Oficina da 
Coluna, ter sido orientado para lê-lo cuidadosamente e 
ter sido incentivado a cumprir todas as orientações nele 
contidas, para ter mais qualidade de vida.

Ciente / de acordo,

Assinatura

Data: ____/____/________

Nome: ______________________________________________

Registro:_____________________________________________
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