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Prefácio
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 200 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.

03
04
05
08
14
17
18

PREFÁCIO

APRESENTAÇÃO

COMO NÓS SOMOS

PARA EVITAR

ATIVIDADE FÍSICA

MEDICINA PREVENTIVA

SERVIÇOS UNIMED

Índice

MEDICINA PREVENTIVA

Unimed São José do Rio Preto

3PREVENÇÃO DE QUEDAS



As quedas de pessoas idosas são comuns e aumentam progressivamente 

com a idade em ambos os sexos. Mesmo o envelhecimento sendo  

inevitável, podemos policiar o corpo com uma boa alimentação e estilo 

de vida que promova a saúde. Evitando assim, doenças, retardando o 

processo de envelhecimento com atividades físicas, prevenindo quedas, 

destacando também tontura, vertigem e desequilíbrio. Dentro das ações 

da Medicina Preventiva, os pacientes contam com visitas de nossa 

equipe e também participam de palestras médicas, grupos terapêuticos 

e consultas individuais com enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 

fisioterapeutas, educadores físicos e demais profissionais, sem custo 

adicional na mensalidade. 

A frequência de quedas é maior em mulheres;

O risco de fraturas decorrentes de quedas aumenta com a idade;

Estudos mostram que 40% das quedas em mulheres com mais de 75 anos 

e 28% das quedas em homens da mesma idade resultam em fraturas;

5 a 10% das quedas resultam em ferimentos importantes;

70% das quedas em idosos ocorrem dentro de casa.

Apresentação

Como nós somos
Com o avançar da idade, algumas alterações podem acontecer, por 

exemplo: não enxergamos como antes, nossos reflexos, para evitar 

a queda, não são tão rápidos e eficientes, a força de nossas pernas e o 

equilíbrio tendem a diminuir. Por esta razão, as chances de cair aumentam.

Há fatores que predispõem uma pessoa idosa a cair. Eles são chamados de 

fatores de risco e podem ser internos ou externos. 

Os internos são aqueles relacionados a alterações como idade (tais como: 

diminuição da visão, da força e da agilidade), doença dos ossos (artrose, 

osteoporose), uso de mais de três medicamentos e uso inadequado.

Os externos são fatores ambientais (baixa iluminação, temperatura do 

ambiente), mobiliários (tapetes, móveis com quinas, degrau, escadas), 

comportamento de risco (subir em escadas, ficar em pé sobre cadeiras, 

curvar-se para realizar habilidades cotidianas, 

calçados inadequados (escorregadios, 

chinelo de dedo, uso de meias).
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No Brasil

Ocorrências de quedas por faixas etárias a cada ano:

• 32% em pacientes de 65 a 74 anos;

• 35% em pacientes de 75 a 84 anos;

• 51% em pacientes acima de 85 anos.

No Brasil, 30% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano.

CONSEQUÊNCIAS:

• 5% das quedas resultam em fraturas;

• 5% a 10% resultam em ferimentos importantes necessitando 

cuidados médicos;

• Mais de dois terços daqueles que têm uma queda cairão novamente nos 

seis meses subsequentes;

• Os idosos que caem mais de duas vezes em um período de seis meses 

devem ser submetidos a uma avaliação de causas tratáveis de queda;

• Quando hospitalizados, permanecem internados o dobro do tempo se 

comparados aos que são admitidos por outra razão.
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A maioria das quedas ocorre dentro da própria casa do idoso. Portanto, 

muitas das causas de quedas estão dentro de nossa própria casa, ou seja, 

podemos estar morando com o inimigo! As escadas, o banheiro, a sala de 

estar, os quartos e a cozinha podem, potencialmente, provocar quedas. 

Vamos dar alguns exemplos nas próximas páginas.

Para evitar
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Quarto
 
Não usar tapetes soltos e nem encere o piso com produtos escorregadios. 

Evite usar calçados altos ou com solado liso e nunca ande somente de 

meias.  Dê preferência a tapetes presos ao chão. Quanto ao piso, o melhor 

mesmo é não encerar. Use sempre sapatos com solado antiderrapante.

Evitar camas muito baixas e colchões muito macios. Você pode ter 

dificuldade para levantar ou deitar. Ajuste a altura da cama e se preciso 

troque o colchão por um mais firme.

Nunca levante no escuro. Providencie um interruptor de luz 
ao lado da cama ou um abajur.

No banheiro

Não utilize tapetes de tecido (ou retalhos), eles podem provocar 

escorregões. Use tapetes emborrachados antiderrapantes.

Caso tenha dificuldade para enxergar, evite utilizar banheiro com pouca 

iluminação ou com piso, cortinas e peças de mesma cor. Aumente a 

iluminação: use lâmpadas fluorescentes, cortinas claras, assento do vaso 

sanitário e pia em cores diferentes do piso e do chão.

Utilizar vaso sanitário muito baixo e sem barras de apoio podem provocar 

desequilíbrio, além de ser desconfortável. Aumente a altura do vaso e 

instale barras de apoio laterais e paralelas ao vaso.

Evitar tomar banho em banheiros com box de vidro, sem tapete 

antiderrapante e sem barras de apoio. Substitua o box de vidro por 

cortinas, utilize tapetes antiderrapantes e instale barras de apoio nas 

paredes. Na dificuldade em se abaixar durante o banho, utilize uma 

cadeira de plástico firme e resistente.
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DIABETES. MANUAL DE COMBATE E PREVENÇÃO.

Sala

Não deixe que extensões elétricas ou fios de telefone cruzem o caminho e 

não permita que sapatos, brinquedos e outros objetos fiquem espalhados 

pelo chão. 

Mantenha os fios dos aparelhos próximos às tomadas. Deixe o caminho 

livre e sem bagunça.

Cuidado com sofás muito baixos e macios ou poltronas sem braços, você 

pode ter dificuldade para se levantar.

Prefira sofás mais altos e firmes e poltronas com braços.

Cozinha

Não utilize armários muito altos que necessitem de bancos ou escadas 

para alcançar os objetos.

Os armários devem ser de fácil alcance e fixados à parede.

Escadas

Nunca deixe qualquer tipo 

de objeto nos degraus. 

Escadas com pouca 

iluminação, sem corrimão 

e com degraus estreitos 

são perigosas. A escada 

deve estar livre de objetos, 

possuir corrimãos dos dois 

lados, fitas antiderrapantes 

nos degraus e interruptores 

de luz, tanto na parte inferior 

quanto na superior.
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A atividade física é muito importante para manter a independência, aumentar 

a força muscular e ganhar equilíbrio para reduzir o risco de queda.

Realize pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, seja de forma 

contínua ou acumulada durante todo dia, para ter uma vida mais saudável.

Caminhada
Ajuda no controle e tratamento de algumas doenças como: hipertensão 

Atividade física
arterial, diabetes, osteoporose e colesterol alto.

Alongamento
A prática regular do alongamento ajuda a manter a flexibilidade, facilitando 

a realização de movimentos.

Dança
Melhora a coordenação motora, eleva a autoestima e favorece o convívio social.
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Medicina Preventiva

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
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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) 3202.1117 
 3202.1116

Fone: (17) 3202.1112 
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Protocolo

Declaro ter recebido um exemplar do Manual Prevenção 
de Quedas, 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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