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Dir. Financeiro - Dr. José Emídio Ribeiro Elias
Vogais
Dr. Amirton Corrêa de Sá
Dra. Cristina Khouri Casalino
Dr. Dílson Reis
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Você também tem um click
interessante da natureza? Envie para
markerting1@niteroi.unimed.com.br

foto do cooperado José Emídio Ribeiro Elias
em 31 de janeiro de 2008
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Presidente

Conselho Fiscal - 2009 / 2010
Titulares:
Dr. Alan Castro Azevedo e Silva
Dr. Aniello Palombo
Dr. Amaro Alexandre Neto
Suplentes:
Dr. José de Moura
Dr. José Gomes da Cunha
Dr. Jorge José Abunahman
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O ano de 2008 foi um período de
conquistas para a Unimed Leste Fluminense.
Mantivemos a liderança de mercado;
inauguramos nosso 1º Pronto Atendimento
em São Gonçalo; finalizamos o acordo com
a Prefeitura de Niterói sobre a cobrança do
ISS e ampliamos a Central de Atendimento
0800, atendendo ao decreto que
regulamenta os Serviços de Atendimento aos
Clientes (SACs). Aumentou a renda média
dos cooperados passando de R$ 5.485,95, em
2007, para R$ 6.195,76, em 2008. Além disso,
cada vez mais os médicos têm participado da
vida da cooperativa, opinando nas grandes
discussões e decisões tomadas.
Mas, com o crescimento, também
aumentam os níveis de exigência. E assim, para
2009, teremos enormes desafios. A começar
pela necessidade de crescer em tempos de
estagnação econômica e melhorar ainda mais
a renda média dos cooperados, continuando
com os investimentos, que é a melhor forma
de enfrentar a crise. Dificuldades não faltam:
judicialização da saúde, custos da ANS, ação
predadora de alguns cooperados, aumentos
dos custos médicos, ação da concorrência e
aumento da sinistralidade da carteira, entre
outros.
Os desafios existem, mas a vontade
de ultrapassá-los, também. Vamos em frente!
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coops! Uma nova resvista para você. Mais leve, dinâmica
e trazendo ainda mais informações para a família Unimed.
Boa leitura!
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novos rumos

captura eletrônica
Nova ferramenta dinamiza a autorização de exames.
Com o objetivo de apresentar o Hilum e
qualificar seus stakeholders na ferramenta, a singular
promoveu um grande evento na Câmara dos
Diretores Logistas, em Niterói. A nova ferramenta
possibilita a captura eletrônica de dados do cartão
magnético do cliente e gera a interface com o
sistema autorizador da Unimed Leste Fluminense
para realizações de procedimentos médicos nos
consultórios e prestadores de serviço.
No evento, realizado de 19 a 23 de janeiro,
os cooperados e prestadores de serviço foram
capacitados, através de palestras, aulas e debates a
fim de dominarem o sistema. Este, além de possuir o
padrão exigido pela ANS (o TISS), agiliza os processos
de autorização de consulta médica, exames e
medicamentos, de maneira mais fácil e sugura. O
Hilum também vai possibilitar o cancelamento de
autorizações realizadas erroneamente, pois, com o
procedimento antigo, isto ocorria com frequência

porque o preenchimento da POS era feito antes
da autorização.
Para os cooperados que participaram do
evento, a ferramenta é uma inovação tecnológica
que vai dinamizar os processos da empresa. “É
inevitável e fácil para quem já trabalha com
internet.”, afirmou o médico Francisco Gonzaga,
Conselheiro da Singular, que estava confiante com
a implantação do novo sistema. “Muito bom. Este
sistema detecta clientes com a carteira vencida e
empresas que já sairam do cadastro.”, destaca o
médico Walder Maribondo de Almeida.
As secretárias também estavam otimistas.
Prova disso é Alice, secretária da médica Cristina
Sumita, que não tem internet no consultório, mas
acha importante a informatização porque é uma
tendência de mercado que irá padronizar e agilizar
os atendimentos.

Da esquerda para a direita: o
diretor de mercado Dílson Reis,
Thomaz (CASE Consultoria) e o
novo gerente Josué Bittencourt

novo gerente
de mercado

Na foto da esquerda
a secretária Alice e na
fota da direita o presidente Benito Petraglia
palestrando.

O gestor ficará à frente das áreas de Marketing, Comercial e Relações Empresariais
O executivo Josué Bittencourt da
Mota assumiu, no início de fevereiro, a
gerência de mercado da Unimed Leste
Fluminense.
Josué vai ficar à frente das áreas
de Marketing, Comercial e Relações
Empresariais. Sua missão é aprimorar os
flluxos
de trabalho, o modelo de gestão
f
de negócios e de contratos e melhorar o
posicionamento de vendas da Cooperativa.
O gestor foi apresentado às concessionárias
de vendas terceirizadas em evento realizado,

no dia 11 de março, na Unidade de
Negócios da Cooperativa, localizada na
Zona Sul de Niterói.
Formado em Ciências Atuariais
pela UFRJ, com MBA em Economia
Financeira, pela Mackenzie, e em Gestão
Empresarial, pela Fundação Getúlio Vargas,
o renomado profissional tem mais de 26
anos de experiência e é referência nos
mercados de saúde suplementar, seguros
e previdência. Ele atuou em empresas,
como Unimed Seguros e Allianz Saúde.

As organizadoras do evento:
Adriana, Aline e Raquel
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acontece por aqui

coop news

Unimed Brasil tem novo presidente

São Gonçalo com mais qualidade de vida
O novo Serviço de Pronto Atendimento da Unimed já virou referência na cidade.
Está funcionando, a todo vapor, o
Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de
São Gonçalo. Inaugurado em outubro de
2008, ele conta com modernas instalações,
atendendo a casos de urgências, emergências
e procedimentos de baixa complexidade nas
especialidades de clínica médica, pediatria
e ortopedia. A prestação de serviços de
excelência, a fim de garantir qualidade de vida
aos clientes Unimed, é uma das suas principais
metas.
O SPA de São Gonçalo é o primeiro
recurso próprio, da Unimed Leste Fluminense,

e faz parte do Sistema Integrado de Atenção à
Saúde (S.I.A.S.). O objetivo é oferecer serviços
diferenciados ao cliente Unimed, promovendo
uma estrutura multidisciplinar de qualidade
para elevar o índice de satisfação do cliente,
o fortalecimento da marca na região e
o crescimento sustentável. O segundo
serviço integrante do S.I.A.S. já começa a ser
construído, em outubro trata-se de um hospital
de referência na região oceânica de Niterói.
O Serviço de Pronto Atendimento fica
na rua Dr. Nilo Peçanha, 232, no Centro de
São Gonçalo, região metropolitana do Rio de
Janeiro.

dia internacional da mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março,
a Unimed Leste Fluminense promoveu uma
pequena campanha institucional com informes, banners e distribuição de brindes às
clientes e funcionárias. Com descontração e
leveza, as peças levantaram a bandeira de
como é bom ser mulher, trabalhando as
características naturalmente femininas.
A iniciativa, que contemplou o
histórico de conquistas por parte das mulheres em diversos segmentos da sociedade,
aconteceu em todas as dependências da
Cooperativa nos dias 6, 7 e 8 de março.
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Eudes de Freitas Aquino
assume presidência para
o período 2009-2013

No dia 25 de março, tomou
posse a nova diretoria da Unimed do
Brasil, a Confederação Nacional das
Cooperativas Médicas, para o quadriênio
2009-2013 presidida pelo nefrologista
Eudes de Freitas Aquino, que recebe a
presidência do pediatra Celso Barros.
Este último comandou a confederação
nacional do Sistema Unimed, nos
últimos oito anos.
O Sistema Unimed, constituído
por 377 cooperativas médicas, detém
34% do mercado brasileiro de planos
de saúde. São 15,4 milhões de clientes,
e 106,9 mil médicos cooperados.
fonte: Unimed Brasil

Unimed recebe Prêmio Mérito Lojista pela
22ª vez consecutiva
O “Mérito Lojista” foi disputado por empresas de diversos segmentos que mais se
destacaram, no ano passado, no atendimento ao varejo .

O troféu, concedido pela
Confederação Nacional dos Dirigentes
Lojistas (CNDL), foi entregue em
solenidade realizada, em Brasília, no dia
24 de março.
O “Mérito Lojista” foi disputado
por empresas de diversos segmentos
que mais se destacaram no ano
passado no atendimento ao mercado

varejista entre eles, mídia, serviços,
moda, veículos de transporte, papelaria
e eletroeletrônico.
Uma pesquisa, realizada com as
27 federações estaduais, 1.315 câmaras
de dirigentes lojistas e milhões de
associados em todo o país, foi feita para
chegar aos vencedores, como foi o caso
da Unimed, na categoria ‘Serviços’.

fonte: Unimed Brasil
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matéria de capa

portabilidade
O termo, que ficou popularmente conhecido com a telefonia celular,
agora também faz parte do dia a dia das operadoreas de saúde.
A portabilidade numérica – direito
recentemente concedido aos clientes de
empresas de telefonia móvel – vem sendo amplamente discutida, incorporando
o termo ao vocabulário popular. Porém, o
conceito não se aplica apenas no campo
telefônico, mas também no universo das
operadoras de saúde. Nesse campo, a palavra representa o direito do cliente de mudar de operadora de saúde, carregando as
carências já cumpridas no plano anterior.
A medida tornará a disputa pelo
cliente acirrada, a partir da obrigatoriedade de implementação nas operadoras de
planos de saúde suplementar. Paradoxalmente, considerando-se esses dois tipos
de atividades, os interesses são opostos
no que se refere ao comportamento do
consumidor. Na telefonia, quanto maior o
consumo ou gasto do usuário, maior será
o interesse na sua captura por parte das
operadoras. Por outro lado, nas operadoras de saúde, quanto menor o gasto ou as
utilizações dos usuários, maior o interesse
pelo mesmo.
A Resolução Normativa nº 186 (de
15 de janeiro de 2009) introduz esse novo
conceito no mercado de saúde, fazendo
com que as operadoras e consumidores
tomem posição diante desse novo elemento de mudança no relacionamento
entre as partes. Através desse novo dispositivo legal, o usuário dispõe de mais recursos para buscar a alternativa que melhor
cubra suas necessidades de atendimento.
No entanto, a portabilidade não é ainda
tão direta e isenta de avaliações, uma vez
que há fatores que precisam ser observa-
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dos e que podem representar algum tipo
de restrição imediata. Alguns dos aspectos
a serem considerados são: pagamento regularizado, tempo de permanência no plano da operadora de origem, cláusula de
CPT (Cobertura Parcial Temporária), entre
outros.
Não se pode esperar que uma medida como esta seja introduzida no mercado, atendendo igualitariamente a todos os
interesses dos envolvidos, tampouco que
se passe a operar sem os problemas inerentes à atividade. Se por um lado o consumidor amplia seus direitos, as operadoras
ficam sujeitas ao desequilíbrio financeiroatuarial decorrente da falta de contribuições no período de carência, tendo que
arcar com as obrigações conseqüentes do
risco imediato. Além disso, terão que lidar
com o aumento da exposição dos eventuais casos de desvio de conduta.
Essa realidade do mercado representa um grande desafio às operadoras
que, certamente, encontrarão os meios de
atenderem às determinações do regulador, em curto espaço de tempo. Desafio
maior, porém, será superar as expectativas
no atendimento ao cliente para neutralizar
a concorrência, relegando a questão do
preço a uma posição secundária – relevante, sim, mas não predominante.
Nesse sentido, cada uma terá que
vencer seus próprios vícios ou se tornará
concorrente de si própria. É essencial fazer com que a satisfação do cliente deixe
de ser uma meta e se torne uma prática,
garantindo, desta forma, a fidelidade do
mesmo. Assim, todos os processos terão

de ser avaliados, considerando que, os que
apresentarem falhas, devem ser revistos ou
eliminados. Os bons serviços e as melhores
práticas de atendimento terão de ser sistematicamente melhorados e novas e melhores formas de relacionamento e atendimento ao cliente terão de ser introduzidas.
Não há duvidas de que essa resolução traz mudanças importantes que
vão culminar, pelo menos, em três comportamentos: o de ignorar a mudança, o
de reclamar ou contestar e o de procurar
se adaptar e buscar as novas oportunidades que virão a surgir, mesmo não concordando integralmente com as novas regras.
No caso da Unimed Leste Fluminense, o
desafio de atender bem ao cliente é uma
obrigação de todos os colaboradores, incluindo os cooperados e credenciados. A
satisfação da clientela é alcançada através
da atenção, sempre imperativa, ao atendimento, primando pela melhoria do ambiente e profissionalização da equipe, além
dos esforços na atualização dos sistemas e
outras melhorias já em curso.
Finalmente, colocamos a necessidade de operar com uma política de preços absolutamente responsável e compatível com o produto ofertado, também em
função dos termos da resolução. Portanto, o cenário deverá ser favorável para as
empresas que conseguirem equilibrar os
preços com uma melhoria de serviços e
atendimento. O seu reconhecimento, por
parte do cliente, se evidenciará ao longo
do tempo, tal qual se vê nas melhores parcerias.
Josué Bittencourt
Gerente de Mercado
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boa medicina com

economia
Ao se pesquisar uma possível infecção
de Hepatite B não é necessário inicialmente a
pesquisa de todos os marcadores virais (Anti HBs,
Anti HBe, HBe Ag, Anti HBc total, Anti HBcigM).
Somente o HBsAg, que é o primeiro marcador
que aparece no curso da infecção pelo HBV. Na
Hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis
em até 24 semanas.

como tudo

começou

Mondragón fica no centro do
país Basco e o movimento cooperativista
se iniciou com a chegada à cidade do
sacerdote José Maria Arizmendiarrieta,
logo após a Guerra Civil (1936 a 1939) e no
início da ditadura de Franco.
O cenário era de pobreza,
fome e marcas psicológicas. Os futuros
fundadores da primeira cooperativa,
na época, tinham entre 14 e 16 anos de
idade. Arizmendiarrieta era um homem
que gostava de desenvolver a consciência
crítica das pessoas. Não se limitou a
passar os seus conhecimentos religiosos,
mas também o gosto pela filosofia e pela
transformação social. Ele também dava
suas aulas na paróquia (círculos de estudos),
onde repassava o pensamento cristão e
princípios fundamentados na democracia,
na solidariedade, na autogestão e na
educação.
Em 1943, o sacerdote funda a escola
para formação profissional de jovens. Este
é o início da construção de um dos pilares
de toda experiência de Mondragón: o forte
investimento nas pessoas. Uma educação
voltada à transformação da realidade sócioeconômica, direcionada a desenvolver
capacidades. “Primeiro, devemos formar
as pessoas para, depois, formarmos
cooperativistas”, dizia Arizmendiarrieta.
Os cinco jovens formados na escola
conseguiram ingressar e se formar na

Universidade de Zaragoza, na área de
engenharia industrial. Arizmendiarrieta
conduzia reuniões e grupos de estudos
para discutir a realidade e buscar formas
de criar alternativas para a juventude e a
classe trabalhadora bascas.
Essas centenas de atividades, ao
longo dos anos, constituíram um grupo
bastante homogêneo ideologicamente
e com bastante confiança entre si. Todo
o conhecimento sempre foi baseado nas
orientações e na visão estratégica do Padre
Arizmendiarrieta, que comandou por 35
anos os jovens seguidores do caminho do
cooperativismo. Seu sonho era viver em
um mundo mais solidário.
Em 1956, é formada a primeira
empresa associativa que iria se tornar
o grupo Mondragón: Talles ULGOR.
Posteriormente (cerca de um ano e meio
depois), a empresa foi transformada em
cooperativa de trabalho associado. A
cooperativa ULGOR iniciou suas atividades
fabricando fogareiros à querosene e
expandiu fortemente suas vendas já nos
primeiros anos. Naquela época, a economia
da Espanha era fechada, restringindo a
concorrência por produtos estrangeiros.
Como a cooperativa não tinha domínio de
nenhum tipo de tecnologia, desde muito
cedo começou a fazer acordos com outras
firmas para poder fabricar produtos em

memória Unimed

dr. economildo money
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O vilarejo de
Mondragón

O sacerdote
José Maria
Arizmendiarrieta
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“

mercado de

saúde

suplementar

próprio e o de intercâmbio. O sistema
tem de estar atento à concorrência e
aos ajustes para operação satisfatória
no intercâmbio, que deve fazer parte da
estratégia de defesa.
A continuidade de alinhamento
político e operacional será fundamental
para o Sistema Unimed garantir, no futuro,
a liderança existente hoje.

Saulo Lacerda é superintendente executivo
da Unimed Seguros
Dê sua Visão do Mercado de Saúde
Suplementar.
Como todos sabem, para pelo
menos uma boa parte da população (quase
25% do total ou quase que a totalidade do
PEA – População Economicamente Ativa),
o Estado terceirizou o serviço de saúde,
obviamente sem repasse de recursos ou
redução de tributação.
Aproximadamente 42 mihões de
pessoas deixaram de ter atendimento pelo
SUS e passaram a contar com algum tipo
de plano de saúde privada ou suplementar
como definido na constituição do órgão
regulador, a ANS – Agência Nacional de
Saúde.
Saúde não tem preço, mas tem
custo. Esta parte da população que utiliza
a terceirização do Estado, paga duas vezes.
Uma através da contribuição do INSS,
outra por meio de prêmios de seguro ou
contraprestações de planos de saúde.
A terceirzação, sem contrapartida
de recursos, não amenizou a intervenção
do Estado. Não satisfeito em não fazer sua
parte, com intenções populistas, inviabiliza
a entrega deste serviço por terceiros, que
são as operadoras de saúde.
Saúde não tem preço, mas
quando delegada à iniciativa privada,
sem contrapartida de redução de
impostos, necessita de investimentos
de todas as formas: financeiro, laboral e
14

”

intelectual, entre outros. No entanto, esses
investimentos são realizados quando existe
uma expectativa, mesmo que mínima, de
retorno.
Ao estabelecer regras e benefícios
sem permitir equilíbrio técnico atuarial
adequado, passa a inviabilizar, num
futuro próximo, a Medicina Suplementar.
Sufocando as operadoras, o Estado
abarrotará ainda mais o tão fragilizado
SUS.
Como avalia o Sistema Unimed? Em
termos empresariais, como será a
Unimed no Futuro?
O Sistema Unimed, de forma
unificada, participa como principal
entidade da Medicina Suplementar, afinal
responde por mais de 30% do mercado.
O sistema evolui política e
tecnicamente. Politicamente a reintegração
do sistema trouxe de volta a força da
representação, seja institucional, comercial,
operacional ou técnica.
Externamente, nossa maior força
é o intercâmbio, que traz na prática a
capilaridade tão exaltada por todos do
sistema. Entretanto internamente, acaba
sendo nosso maior problema, com
tratamentos diferenciados entre o usuário

Dê o seu conceito de risco e diga
como as Unimed estão alinhadas a este
conceito.
Nosso negócio é administrar risco.
Risco é quando nos propomos a receber,

entrevista

entrevista

o
iu muit
lu
o
v
e
do
imed
ológica o
ma Un
e
e
t
id
is
S
a
t
lu
O
iv
nter a principal objet
a
m
e
v
jo
e de
ismo cu médico
iv
t
a
r
e
p
lho
coo
o traba
ir
t
n
a
r
a
ég

antecipadamente, determinada quantia
para oferecer uma contraprestação de
serviço condicionada a ocorrência de
determinado evento aleatório. No nosso
caso aleatório também é o valor a ser
gasto nesta prestação de serviço.
Apesar das merecidas críticas, a
ANS, ao padronizar alguns conceitos e criar
regras técnicas que envolvem precificação
e reservas, obrigou as operadoras a
aprenderem ou melhorarem sua avaliação
de risco.
A matéria prima para avaliação de
risco são os dados. Como conseqüência
da pesada regulamentação, todo mercado,
sobretudo o Sistema Unimed, evoluiu no
tratamento desses dados, seja dos usuários
ou da utilização dos mesmos.
Do ponto de vista técnico empresarial,
qual o estágio do Sistema Unimed e
quais seriam os principais pontos de
melhoria?
Como disse anteriormente, a ANS
forçou a melhoria na administração das
operadoras, além de difundir conceitos
técnicos mínimos. Com ressalva da
impossibilidade de precificação correta
do risco oferecido (Vide RN 167), o “Saco
de maldades” do Estado beneficiou
tecnicamente o segmento nos 10 anos de
existência da Lei 9.656.
O Sistema Unimed evoluiu
muito neste quesito e deve manter a
luta ideológica do cooperativismo, cujo
principal objetivo é garantir o trabalho
médico, se possível, melhor remunerado.
Entretanto, há questões técnicas que são
necessárias e independem do sistema
societário escolhido. Os avanços na
gestão técnica garantirão a capacidade
de atendimento ao cliente final e cliente
satisfeito é sinal de melhor resultado para
todos.
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dizem por aí

Unimed de carteirinha

manga

leite

com

satisfação garantida
Mulher com obesidade mórbida ficou encantada com o programa de prevenção
oferecido pela Unimed, enquanto cumpre o período de carência para operação.
A senhora Helena Oliveira* é um
retrato da satisfação com os serviços
prestados pela Unimed Leste Fluminense
e a mais nova Unimed de Carteirinha.
Cliente pessoa jurídica há quase
dois anos, dona Helena necessitava de
uma cirurgia de obesidade mórbida
para tratar um histórico de hipertensão
arterial, hipoglicemia e dores nos joelhos;
ou seja, precisava “driblar” um quadro de
preexistência e um prazo de carência a ser
cumprido.
Então, diante dessa situação, a
Unimed Leste Fluminense, representada
pelos setores de Relações Empresariais
e Prevenir, departamento de medicina
preventiva da empresa, convidou a cliente
e a informou sobre a legislação vigente,
que confere o cumprimento de 24
meses de carência para doenças e lesões
preexistentes, juntamente ao prazo que
ainda iria cumprir de carência para fazer
a cirurgia. Esclarecendo também que
ela precisaria de um acompanhamento
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profissional especializado, o qual seria
realizado pelos profissionais de saúde do
Prevenir.
Dona Helena concordou e se
mostrou encantada com os esclarecimentos
e o atendimento oferecido pela Unimed.
O Prevenir desempenhou um papel
fundamental na avaliação do quadro e
na proposição das medidas preliminares à
cirurgia, com o agendamento de uma data
para que a cliente receba os profissionais,
objetivando a continuidade do trabalho.
Dessa forma, ela fará a cirurgia, conforme os
laudos médicos indicam, mas concordando
em aguardar o fim da carência contratual.
A filosofia da Unimed Leste
Fluminense é aprimorar continuamente os
processos colaborativos entre pacientes,
médicos e prestadores de serviço,
trabalhando em sinergia para garantir
soluções customizadas e dinâmicas.

boato ou verdade?
Ao contrário do que se pensa, esses dois
alimentos, são riquíssimos em nutrientes. A manga é
fonte de “fibras”, auxiliando no bom funcionamento
do intestino, e rica, principalmente, em vitamina A,
importante para a visão. Além disso, ela proporciona uma
pele e cabelo “saudáveis”. A fruta contém ainda vitamina
C, responsável por auxiliar na absorção do “ferro” pelo
organismo, prevenindo “anemias”, ajudando no processo
de cicatrização reforçando o sistema imunológico e
combatendo “gripes”.
O leite também é fonte de vitamina A, além
de vitamina B2, ajudando na produção de hormônios,
vitamina K, responsável pela coagulação adequada
do sangue. O produto é uma ótima fonte de ”cálcio”,
essencial à formação dos ossos, dentes, contração
muscular e regulação dos batimentos cardíacos.
*Por todos esses benefícios, a combinação “manga
com leite” é válida e só trará problemas para aquelas
pessoas que apresentarem algum tipo de “alergia ou
intolerância” a esses alimentos.

*O nome da paciente no artigo é fictício para preservar a
identidade da cliente.
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viver melhor

viver melhor

a importância de

dormir bem
Gostaria de propor algo que,
acredito todos já fizeram algum dia:
contabilizar quanto tempo da vida
dedicamos ao sono. Se levarmos em
consideração uma média diária de oito
horas, chegaremos a 240 horas mensais
ou 2.880 horas anuais de sono. Segundo
dados de 2007 do IBGE, a expectativa
de vida média do brasileiro atualmente,
é de 73 anos o que nos indica que, do
nascimento até a morte, passamos nada
mais que 210.240 horas dormindo ou
24 anos na cama. Isto representa 1/3 da
nossa vida. É claro que vivemos durante
o tempo que dormimos, mas é inegável
que nos passa pela cabeça a sensação de
que aquela vida longa para dedicarmos à
família, ao trabalho, ao lazer e ao Flamengo
(pelo menos no meu caso) acabou de ser
reduzida à efêmeros 49 anos. Chegamos

à conclusão, também, que devemos nos
preocupar com as condições do sono, pois
é preciso ter qualidade no 1/3 da sua vida,
já que os outros 2/3 dependem disso.
Dessa forma, a qualidade do sono
deve ser controlada de forma preventiva,
pois assim estaremos evitando que
boa parte das atividades diárias sejam
realizadas de forma sofrível ou incômoda.
Está provado, através de estudos, que um
sono ruim prejudica o funcionamento
de vários sistemas orgânicos, tais como:
nervoso e circulatório, mas o sistema
musculoesquelético é, talvez, a maior
vítima de uma noite de colchão, travesseiro
e ambiente inadequados.
Segundo pesquisas da OMS,
85% das pessoas que chegam aos 40
anos com algum tipo de problema na
coluna vertebral, possuem como causa

de suas moléstias a opção errada pelo
tipo de colchão e de postura. É vital que
o colchão esteja preparado para suportar
o peso e os contornos físicos de quem
irá utilizá-lo 2880 horas a cada ano.
Seu colchão não pode ser muito mole,
pois seu corpo afunda e força a coluna
prejudicando as articulações, mas também
não pode ser muito duro, de forma que
provoque pressões nos pontos de apoio,
prejudicando, não só a coluna vertebral,
mas também a circulação sanguínea. Uma
densidade adequada acomoda os ombros
e quadris, deixando a coluna numa
posição correta. Além disso, não prejudica
a fcirculação nem outras articulações,
in luenciando significativamente no bom
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funcionamento do Sistema Nervoso
Central durante o sono.
É claro que devemos dedicar toda
atenção a fatores fundamentais nas nossas
jornadas noturnas, tais como: travesseiros,
ruídos, iluminação, ventilação, vestimentas
e alimentação. Mas, se, ao acordar, você
tem dor de cabeça, uma sensação de que
está todo(a) quebrado(a) ou sente que não
consegue mover-se sem alguns minutos
de respiração profunda, pense que isso
perdurará pelo restante de 1/3 da sua vida.
Segue um conselho: compre um colchão
de acordo com suas características físicas.
Marcello Teixeira Oliveira
Fisioterapêuta
Equipe Prevenir
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tirando o jaleco
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não é papo de pescador
Carlos Assad é um apaixonado
pela pesca oceânica. O cirurgião geral,
de 56 anos, separa todas as suas quartasfeiras para o esporte e já venceu diversos
campeonatos de pesca pelo país. O amor
ao esporte é tão grande que o médico
atribui a ele o fim de seu último casamento.
Nem os perigos do alto mar, que já lhe
renderam muitas histórias e alguns sustos,
o fazem pensar em parar “Pescar é uma
diversão, uma terapia.” - diz.
“Desde criança já gostava de
pescar. Eu e meus dois irmãos íamos
sempre à praia da Boa Viagem, em Niterói,
pescar Cocoroca” – conta Assad, que, aos
18 anos conheceu a pesca submarina por
inflluência
dos irmãos. A pesca oceânica
f
veio um pouco mais tarde, conta ele,
quando um amigo comprou uma lancha e
os dois foram pescar a 50 milhas da costa.
Aos 35 anos, Assad comprou sua
primeira lancha, de 39 pés, e começou a
participar de campeonatos. Na categoria
em que compete, denominada “pesca

oceânica de superfície”, são capturados os
chamados “peixes de bico”, espécies como
o Marlyn Azul, Marlyn Branco e Seal Fish..
Das competições no Iate Clube
Icaraí e Iate Clube Rio de Janeiro, Assad
e sua equipe de pescaria já venceram
campeonatos até na Venezuela. Em 2009,
estão programadas viagens ao México,
Panamá, Guatemala e Venezuela. “Mas
o meu maior sonho é ir atrás do Marlyn
Negro, na Austrália” – revela o cirurgião.
Tantas viagens já lhe renderam
algumas boas histórias. Assad relata que,
certa vez, a 45 milhas da costa, quase
morreu. “A lancha na qual estávamos
pegou uma onda que me arremessou
longe. Fui salvo graças a um amigo, o único
a me ver caindo na água” – conta. Entre os
dois casos de incêndio em alto mar, e um
quase naufrágio, o maior acontecimento,
na opinião do médico, foi a pesca de um
Marlyn Azul que pesava 207 quilos. “Foi o
maior que nossa equipe já pegou” – diz,
orgulhoso.
As excursões de pescaria nunca
atrapalharam a vida profissional, garante
o cirurgião, que pratica o esporte pelo
menos duas vezes por semana na alta
temporada, entre novembro e janeiro.
Todas as quartas-feiras, quando são boas
as condições para a pesca oceânica, Assad
troca o centro cirúrgico pelo alto mar. O
que ele quer fazer pelo resto da vida?
Trabalhar e pescar “Amo a minha profissão,
não quero me aposentar nunca. A pescaria
é sim uma paixão, mas não posso me
imaginar longe do trabalho” – garante o
cirurgião, que já contagiou um dos dois
filhos “Meu filho mais velho, Matheus, está
seguindo meus passos, tanto na pesca,
quanto na medicina.” – afirma.
Carlos Assad
Médico Cirurgião
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perfil

Da esquerda para
direita: Felipe Gutierrez,
Grassielle da Costa e
Allan Santanna

Paulo Roberto
Magalhães Bastos
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projeto

jovem talento

responsabilidade social

ganha sustentabilidade
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O
Projeto
Jovem
Talento,
desenvolvido pela Unimed e Uniodonto,
com o apoio do SESCOOP/RJ, para atender
ao Art. 429 da CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho, visa a inserção dos jovens,
sem qualificação profissional, no mercado
de trabalho. O projeto, que oferece
uma oportunidade de desenvolvimento
profissional digno, acaba de ganhar
sustentabilidade.
Os jovens Allan Santanna, Felipe
Gutierrez e Grassielle da Costa foram
promovidos recentemente, passando de
empregados Aprendizes para Auxiliares
Administrativos.
O projeto, que se baseia na Lei do
Aprendiz, tem seus contratos de trabalho
com prazo fixado de dois anos. Contudo,
a cooperativa vem tentando, de acordo
com suas possibilidades, efetivar o grupo,
promovendo assim o aproveitamento

dos jovens que tanto se destacaram na
organização e que teriam seus contratos
rescindidos em julho, devido ao tempo
de casa. Esse desempenho de excelência
dos jovens justifica-se também pela
formação teórica oferecida, composta
por 194 horas de curso, em que puderam
aprender noções de atendimento, técnicas
administrativas, informática, doutrina do
cooperativismo, entre outras disciplinas.
O sucesso do programa resultou
na transformação socioeconômica desses
jovens, bem como em novos sonhos, que
hoje são mais ousados e voltados para o
âmbito profissional e acadêmico. 		
O próximo passo e compromisso
da cooperativa é disseminar a prática entre
as empresas parceiras, no intuito de formar
a juventude da região e qualificá-la para
o mercado de trabalho, proporcionando
uma nova perspectiva de vida.

“
Natural: RJ.
Cooperado desde: 1985
Especialidade: Urologia.
Formado na: Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ).
Formado desde: 1981.
Estado civil: casado com Ane.
Filhos: Thais e Guilherme.
Hobby: o mar.
Se não fosse médico seria: Advogado.
Melhor filme: “Em algum lugar do
passado”
Melhor livro: “Notícias de um Sequestro”
(Gabriel Garcia Marques).
Perfume: não uso
Música: Epitáfio.
Manjar dos deuses: comidinhas de
botequim.
Time: Fluminense
Projeto a realizar: dispor mais do meu
tempo para projetos voluntários e sociais
Uma tristeza: a fome no mundo (muito
perto de nós).
Sonho: ver o fim da fome,da hipocrisia dos
governantes e o Fluminense campeão do
mundo.

”

Programa de fim de semana: a praia e
música.
Como vê a medicina atualmente:
mercantilista.
Sonho de consumo: nao tenho.
Cantor: Renato Russo.
Cantora: Elis Regina e hoje , a filha ,Maria
Rita.
O que você mais gosta em sua cidade: o
mar e o clima, à beira mar.
O que a Cooperativa tem feito para
você?
Tentado dar segurança e dignidade a
classe para que possamos fazer com
tranqüilidade aquilo que sabemos ,que é
a medicina.
O que você tem feito para a Cooperativa?
Criticando e aplaudindo com seriedade
as decisões da cooperativa, mas, acima de
tudo, defendendo com grande veemência
a honestidade de todos com a nossa
empresa.
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pra gente assim,
plano de saúde tem que ser caro.
pra você, não.

Existe um jeito inteligente pra tudo.
Até pra pagar seu plano de saúde.
Chegou Unimed Fácil, um plano onde
você encontra as mesmas vantagens
de sempre, por uma mensalidade
menor. Depois, é só pagar por cada
utilização. Assim, você gasta somente
o necessário e ainda sobra dinheiro
para fazer a coisa mais importante
que existe: aproveitar a vida.

2719-9944
www.unimedlestefluminense.com.br
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