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Ao leitor
Com muito orgulho, lançamos nossa primeira edição da Revista Unimed Ativa, um projeto 

desenvolvido pelo setor de Comunicação e Marketing da Unimed Sudoeste de Minas e a agência Pulso 
Comunicações, prestadora de serviços da Singular. É um prazer para nós oferecer ao beneficiário 
Unimed um veículo de comunicação moderno, com uma linguagem gráfica e de conteúdo atenta às 
diretrizes da Central da Marca Unimed, que ajudará a população da região Sudoeste de Minas a 
conhecer melhor o que é a nossa cooperativa de trabalho médico e porque somos muito mais do que um 
plano de saúde.

Este projeto vem em um momento muito especial da Unimed Sudoeste de Minas, já que estamos 
em contagem regressiva para nosso Jubileu de Prata, que será comemorado em março de 2018. Nossa 
proposta é fazer da Unimed Sudoeste de Minas cada dia mais uma cooperativa de trabalho médico 
próxima, especialista e humana. É nisso que acreditamos e é isso que construiremos.

Através da Revista Unimed Ativa, esperamos que você conheça nosso trabalho enquanto 
aguarda sua consulta médica ou se exercita, que encontre neste espaço uma fonte confiável para tirar 
suas dúvidas e buscar, através da informação, mais qualidade de vida e bem-estar. 

Nossa Diretoria Executiva e Conselhos de Administração, Técnico-Ético e Fiscal tomaram posse 
em abril deste ano e buscamos reestruturar continuamente nossos serviços para oferecer aos clientes 
um trabalho de qualidade e excelência, além de cumprir os princípios do cooperativismo, que norteiam 
nossa visão de mundo e nosso interesse pela comunidade.

O nome da revista, Unimed Ativa, traduz tudo isso que queremos ser: somos atores de nossa 
própria história, que se constrói diariamente em cada atendimento ético de nossos cooperados, na 
atenção de nossos colaboradores, na experiência de nossos prestadores de serviço, na gratidão de 
proporcionar saúde para cada beneficiário, na responsabilidade social com a região.

Diretoria Executiva 
Unimed Sudoeste de Minas
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Lívia Tavares Oliveira e Giovana Barbosa da Silva com a técnica da Seleção Brasileira de futebol feminino, Emily Lima (centro).

DESTAQUE

 As alunas do futebol feminino do Viver Bem Unimed Sudoeste de 
Minas, Lívia Tavares Oliveira e Giovana Barbosa da Silva foram selecionadas 
pelo projeto CBF Social em Araraquara (SP) 04 de Março. A seletiva do projeto 
reuniu mais de 100 jovens que sonham no dia se tornar atletas da seleção de 
futebol feminino. Lívia e Giovana passaram pela avaliação da técnica da Seleção 
Brasileira, Emily Lima.  
 De acordo com a comissão técnica, a CBF irá entrar em contato com as 
meninas que foram aprovadas na seletiva. Elas serão chamadas para treina-
mentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Lívia e Giovana 
fazem parte do projeto social do futebol feminino e já vêm se destacando neste 
esporte. No ano passado, elas passaram pelo monitoramento do Ferroviá-
ria/Fundesport, também de Araraquara (SP), visando uma possível inserção no 
time. Parabéns para as garotas e para o professor do futebol feminino do Viver 
Bem, Diego Machado, que aposta no talento das alunas.

Com a bola 
toda
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Dener Fraga Leite é graduado em psicologia pela UNIFRAN 
e pós-graduação em MBA de gestão estratégica de 
pessoas pela UNIFRAN. Atende no Núcleo de Atenção à 
Saúde – NAS da Unimed Sudoeste de Minas. 

 Como o próprio nome diz, o autocuidado é o 
cuidado que temos com nós mesmos. São ações e percep-
ções que o indivíduo promove para se tornar e se manter 
saudável. Aqui entendemos saúde como bem-estar físico, 
mental e social. Um exemplo de autocuidado é a busca por 
um estilo de vida em que esteja presente uma alimentação 
equilibrada, atividade física, lazer, aprendizado, contribui-
ção social, sono reparador, aparência e motivação. 
 A relação entre o autocuidado e a autoestima é 
bem próxima, porque só cuidamos daquilo que gostamos. 
Um processo psíquico que contribui para conseguirmos o 
autocuidado e autoestima é através do autoconhecimento, 
pois a partir dele podemos perceber nossas demandas 
biopsicossociais e características da nossa personalidade. 
Com isso, promovemos ações e percepções carregadas de 
significado subjetivo que sustenta, motiva e direciona 
nossas escolhas, além de contribuir para o bem-estar geral.
 Há que se ressaltar também o papel do autocuida-
do para a prevenção de doenças. Compreendo que o agente 
principal na prevenção e manutenção da saúde é o próprio 
indivíduo. Os profissionais da saúde contribuem com o 
saber técnico, mas sempre numa relação de troca. O 
autocuidado é importante também porque muitas doenças 
estão relacionadas com o estilo de vida, ou seja, como 
vivemos nosso dia a dia e qual atenção damos à nossa 
saúde. Portanto, com o autocuidado diminuímos nossa 
vulnerabilidade as doenças físicas e emocionais, pois 
sabemos há muito tempo que corpo e mente/emoções são 
interligados. O autocuidado tem uma relação direta 
também com os nossos relacionamentos.   
 Só podemos estar bem com o outro e nos relacio-
nar de forma construtiva se estivermos bem conosco. 
 Para exercer o autocuidado no dia a dia, é funda-
mental que as ações tenham significado subjetivo, pois para 
se cuidar, precisamos saber como e para quê. E está 
resposta tem que ser elaborada de forma individual, de 
“dentro para fora”, levando em consideração todas as 
variáveis no contexto da pessoa. A prática regular de 
exercício físico e a alimentação balanceada contribuem 
diretamente, pois são pilares para o corpo e a mente ficarem 
e se manterem saudáveis. Lembrando que o modo de 
contemplar as demandas do corpo e da mente, podem e 
devem ser elaboradas pelo indivíduo mediante as suas 
necessidades.
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 A insuficiência renal pode ser aguda ou 
crônica, sendo a hipertensão arterial e o diabetes 
as principais causas de insuficiência renal crônica. 
Por isso, a mudança no estilo de vida e a adoção de 
uma alimentação saudável são fatores essenciais 
para prevenir ou diminuir este comprometimento.
 De acordo com a nefrologista cooperada 
da Unimed Sudoeste de Minas, Cintya Silveira 
(CRM43501/RQE24699), estima-se que a 
prevalência da doença renal crônica esteja em 
torno de 10% da população mundial. “Isto 
significa que 1 em cada 10 adultos possuem 
algum grau da doença renal, sendo que a maioria 
desconhece ser portador. Por se tratar de uma 
doença silenciosa, muitos só procuram ajuda 
quando a doença está num estágio mais avança-
do. A incidência de problemas renais tem 
aumentado devido ao envelhecimento da 
população, obesidade, diabetes, estresse, maus 
hábitos alimentares e descuido com o tratamento 
de doenças como a hipertensão arterial”, explica a 
especialista.

 O grande risco das doenças renais está 
na falta de manifestação de sintomas, até em 
estágios mais avançados. Entretanto, alguns 
sinais podem ser indicadores de que há necessi-
dade de se buscar ajuda profissional, especial-
mente quando associados: pressão alta, inchaço 
ao redor dos olhos e nas pernas, fraqueza 
constante, palidez, náuseas e vômitos frequentes, 
dor lombar, dificuldade para urinar, queimação ou 
dor, urinar muitas vezes, principalmente à noite e 
urina com aspecto sanguinolento ou muita 
espuma. O diagnóstico pode ser feito, inicialmen-
te, através de exames simples como a dosagem 
de creatinina no sangue, exame de urina rotina e, 
em alguns casos, ultrassom renal.

D�nça �il�n�i��a 
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s rins são órgãos importantes do nosso corpo, pois tem a capacidade de filtrar Otoxinas, regulam a formação do sangue e dos ossos, estão diretamente ligados 
ao controle da pressão sanguínea e do delicado balanço químico e de líquidos 

do corpo. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a cada ano aproximadamente 21 
mil brasileiros precisam iniciar tratamento por hemodiálise ou diálise peritoneal devido 
ao comprometimento da função dos rins. As principais doenças destes órgãos são as 
infecções urinárias, cálculos ou pedras renais, as nefrites, os cistos e a insuficiência renal.

CAPA
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A nefrologista Cintya Silveira alerta para os riscos 
que a automedicação pode trazer para o bom 

funcionamento dos rins.

Tr���m����
 O tratamento depende do estágio em 
que se encontra a doença. A insuficiência renal 
crônica é uma doença progressiva e irreversível 
até o momento. “O diagnóstico e o tratamento 
precoce tem um impacto positivo na sobrevida 
e qualidade de vida desses doentes e aumen-
tam as chances de preservar a função dos rins 
por mais tempo. São medidas clínicas como 
remédios, modificações na dieta e estilo de vida 
utilizadas para retardar a piora da função renal, 
reduzir os sintomas e prevenir as complicações 
como perda de proteínas pelos rins, anemia e 
distúrbios minerais e ósseos. Em estágios mais 
avançados, o paciente é preparado e encami-
nhado para diálise ou transplante renal”, 
finaliza a nefrologista.
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 Os rins têm a função de filtrar e eliminar o 
excesso de sal. Se não conseguem retirar o excedente 
do cloreto de sódio (principal componente do sal) ele 
acaba caindo na circulação sanguínea em quantidade 
abundante, levando à retenção de água e aumento da 
pressão arterial. Já a hipertensão modifica e lesa os 
vasos sanguíneos dos rins e de outros órgãos, 
prejudicando o seu funcionamento, gerando um 
círculo  vicioso.
 Dietas ricas em sódio e proteínas de origem 
animal, principalmente carne vermelha, podem levar 
ao aparecimento de cálculos ou pedras nos rins.A 
nutricionista Fernanda Godinho Rosa, do Núcleo de 
Atenção à Saúde – NAS Unimed Sudoeste de Minas, 
acrescenta que os temperos industrializados, ricos 
em glutamato monossódico e fast food também são 
muito prejudiciais. “Também é necessário fazer o 
controle do consumo de gorduras, para evitar 
aumento do LDL colesterol (colesterol ruim). Quem é 
diabético, precisa manter a glicemia bem controlada, 
já que existe relação entre esta doença e alterações 
nas funções renais”.
 Quem já possui algum comprometimento 
da função renal, deve ajustar o consumo de líquidos à 
capacidade dos rins.

����ul� �i�i��� 

���c� da ����me�icaçã�

 Para se prevenir, é fundamental que se 
conheça os fatores de risco. Evitar ou tratar estes 
fatores é a única forma de prevenção. Os principais 
são a hipertensão arterial, o diabetes, as doenças 
genéticas ou familiares. A obesidade, fumo, uso de 
medicações nefrotóxicas também podem compro-
meter a função renal. “As práticas recomendadas 
incluem: manter hábitos alimentares saudáveis, 
controlar o peso, praticar atividade física regular-
mente, controlar a pressão arterial, beber água, não 
fazer uso de medicações sem orientação médica, não 
fumar e controlar a glicemia, além de avaliar 
regularmente a função dos rins em caso de diabetes, 
hipertensão arterial, obesidade, doença cardiovascu-
lar e histórico de doença renal crônica na família”, 
acrescenta Cintya Silveira.

Pr��nçã� 

 Quem já possui algum comprometimento 
da função renal, deve ajustar o consumo de líquidos à 
capacidade dos rins. “Normalmente, as pessoas 
saudáveis devem tomar de 1,5 a 2 litros de água por 
dia. Já aqueles que têm insuficiência renal crônica, que 
necessita de diálise, o cálculo envolve o volume de 
diurese por dia + 500 ml de liquidos . Para estas 
pessoas, é preciso fazer o controle da quantidade de 
potássio dos alimentos, por isso algumas frutas e 
verduras deverão ser cozidas antes do consumo, além 
do ajuste das fontes de proteína.
 Refrigerantes, café e chá-preto, além de 
alimentos muito processados, embutidos e com 
muitos conservantes devem ser retirados da rotina 
alimentar de pessoas com doença renal”. 
 

 Os rins são os principais responsáveis pela 
filtração e eliminação de substâncias tóxicas no 
sangue. Por isso, alguns medicamentos usados 
frequentemente na prática médica podem causar 
lesão renal se forem administrados de modo 
inapropriado. “Existem os que são tóxicos e causam 
lesão direta nos rins e outros que são seguros em 
pessoas sadias, mas se tornam perigosos para 
pacientes com doença renal. Muitos desses medica-
mentos são extremamente comuns e vendidos sem 
prescrição, como é o caso de antiinflamatórios não 
hormonais”, adverte Cintya Silveira. 

CAPA
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Fonoaudiologia
Através das consultas com o médico da família do NAS,  

Gabriel Wobeto, o gerente de vendas também descobriu que 
a fonoaudiologia poderia auxiliar pacientes como ele, já que 
trabalha exercícios para melhoria da deglutição e fortaleci-
mento dos músculos de cabeça e pescoço. “Realmente o 
tratamento está sendo muito bom, tenho notado algumas 
melhoras, já que eu estava começando a ter problemas na 
hora de engolir líquidos. A fonoaudióloga me passou várias 
dicas como: mastigar dos dois lados da boca, evitar porções 
muito grandes de alimento, ter mais calma na hora de me 
alimentar”.

Responsável pelo tratamento de Clério, a fonoaudió-
loga Suzelei Souza explica que o tratamento trabalha os 
órgãos fonoarticulatórios para garantir que os alimentos e 
medicamentos não sejam desviados para o pulmão na hora 
em que forem engolidos. “A fonoaudiologia auxilia na 
recuperação da capacidade de deglutição mantendo a 

musculatura com tonicidade e mobilidade adequadas, 
proporcionando segurança para o paciente ao se alimentar”.

Clério, que sempre teve uma vida ativa, diz que é muito 
grato à oportunidade de continuar tendo qualidade de vida 
com o acompanhamento no Núcleo e no Espaço Fitness. “ O 
incentivo dos profissionais me ajuda a procurar outras 
atividades fora do Espaço Fitness. Faço regularmente 
'cãominhada' com meus cachorros, comecei a fazer bicicleta e 
alguns exercícios que aprendi aqui na fisioterapia e hoje faço 
em casa. Não vejo uma relação de profissionais e cliente. 
Tanto no Núcleo, como no Espaço Fitness eu fiz diversas 
amizades, conheci novas pessoas e sinto que todos os 
profissionais trabalham para nos ajudar. Só tenho a agradecer 
o empenho e a dedicação de todos”, finaliza.

Gratidão
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Foi há cerca de um ano e meio que o gerente de vendas 
Clério Gonçalves de Faria, 53, descobriu estar com Mal de 
Parkinson, uma doença degenerativa neurológica que pode 
causar tremores e lentidão de movimentos. Mas a doença não 
desmotivou Clério, que sempre gostou de praticar esportes. 
Desde maio do ano passado, ele é aluno do grupo de portado-
res de dores crônicas no Espaço Fitness e há pouco mais de 
dois meses também iniciou o tratamento fonoaudiológico no 
Núcleo de Atenção à Saúde – NAS da Unimed Sudoeste de 
Minas.

‘‘   Tinha uma vida muito corrida, saía de casa às sete da 
manhã e voltava oito horas da noite. De uma hora para outra, 
descobri a doença. Percebi que estava sem domínio completo 
dos movimentos, principalmente do lado esquerdo do corpo. 
Mas não me desesperei. Deus é maior que qualquer doença. 
Procuro levar as situações de um jeito leve e continuo fazendo 
minhas atividades normalmente: dirijo, pedalo e ando de 
moto. Procuro também exercitar a mente, fazendo palavras-
cruzadas, por exemplo, conta o gerente de vendas.

‘‘

Através dos exercícios no Espaço Fitness e tratamento fonoaudiológico 
no Núcleo de Atenção à Saúde, paciente com mal de Parkinson 
consegue manter a vida ativa

MOTIVAR

De acordo com a educadora física 
Marlean Kelli, do Espaço Fitness, Clério já 
obteve grandes resultados com os 
exercícios praticados sob sua supervisão e 
do educador físico Sílvio Leite. “Ele 
melhorou bastante, ganhou mais força, 
melhorou o equilíbrio e coordenação 
motora. No Espaço Fitness, todos os 
exercícios são adaptados para a condição 
dele, buscando benefícios, como a melhora 
da postura, coordenação, exercícios como 
andar de bicicleta que promovem grande 
oxigenação do cérebro, atenuando os 
sintomas da doença, como tremores, 
lentidão dos movimentos e rigidez 
muscular. O que mais me chama a atenção 
nesse caso é o comprometimento do 
Clério. Ele tem a consciência da importân-
cia de ter uma vida ativa, por isso é tão 
motivadora a evolução dele”, relata a 
educadora física.

Qualidade de vida
com tratamento eficaz
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Atendimento integral 
para os futuros papais

Para os papais, especialmente aqueles de 
primeira viagem, a gestação e o nascimento do filho são 
um momento mágico, mas cercado de muitas dúvidas. 
Pensando na saúde e qualidade de vida dos pais e do 
bebê, a Unimed Sudoeste de Minas disponibiliza aos 
seus beneficiários o programa Saúde da Gestante. 
Através da iniciativa, as grávidas participam do Curso de 
Gestantes, no qual recebem orientações de uma equipe 
multidisciplinar, além de poderem participar das 
atividades físicas com acompanhamento fisioterápico e 
receber a visita domiciliar da enfermeira durante os 
primeiros meses após o nascimento da criança.

Este é o caso da administradora Lidiane Dias 
Freitas Terranova,31 e do analista Ubirajara Terranova, 
31, que estão vivendo o delicioso momento de desco-
bertas com o primeiro filho do casal, Felipe. Lidiane 
participou das atividades físicas disponibilizadas 
através do espaço Viver Bem, fez o Curso de Gestantes 
com o esposo e agora estão recebendo a visita domicili-
ar da enfermeira Emilaine Pereira Custódio, responsável 
pelo programa. “Achei muito interessante este progra-
ma, especialmente para as mães de primeira viagem. 
Durante o Curso de Gestantes pude desmistificar 
muitas informações que eu tinha dúvidas. Após o 
nascimento do Felipe, também pude contar com o apoio 
da equipe do berçário no Hospital São José/ Unimed na 
hora da amamentação e do banho. Nós nos sentimos 
mais seguros com este apoio”, conta Lidiane.

Ubirajara Terranova considera que o programa 
Saúde da Gestante é uma ótima oportunidade para os 
pais se sentirem mais participativos durante a gestação. 
“Algumas coisas o homem não conhece e este programa 
faz com que o pai consiga dar um suporte para a mãe 
durante a gravidez e com a chegada do bebê”, acrescen-
ta. 

Satisfeitos com o atendimento recebido, o casal 
recomenda o programa para outras gestantes. 

Tenho uma prima que está grávida e indicamos o 
trabalho que vem sendo desenvolvido pela Unimed. Acho que 
é uma iniciativa interessante não só para as gestantes, mas 
para os casais que pretendem ter filhos. Antes de engravidar, 
eu era aluna da zumba pelo espaço Viver Bem e percebo que o 
plano de saúde tem uma preocupação com a prevenção e com 
a qualidade de vida. Assim que puder, pretendo voltar para 
esta atividade também. 
‘‘

‘‘

SAÚDE DA
GESTANTE

Programa Saúde da Gestante da Unimed Sudoeste
de Minas auxilia os pais durante a gestação e nos 
primeiros cuidados com o bebê
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A enfermeira Emilaine Pereira Custódio acredita a participação dos pais no programa Saúde da Gestante traz segurança para 
encarar a responsabilidade de cuidar de uma nova vida. “Para a mulher  é um novo ciclo, de muitas mudanças. Ter a informação 
correta e realizar o pré-natal pode ajudá-la em vários aspectos. Por exemplo, se ela sabe os riscos da hipertensão arterial na 
gravidez poderá buscar ajuda precoce e evitar a eclâmpsia. A interação do pai também é essencial para que ele se sinta parte da 
família. A proposta é que as gestantes se sintam acolhidas e que a maternidade seja um momento maravilhoso para todos”. 

Os interessados em participar do programa Saúde da Gestante devem entrar em contato com o Núcleo de Atenção à Saúde – 
NAS pelo telefone (35)3529-2636 ou na Avenida Juca Stockler, 805, bairro Belo Horizonte em Passos.  

Segurança
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Se você ama seu filho, 
entenda a importância 
do não‘‘

‘‘ Nos dias 20 e 21 de fevereiro, a 
psicóloga Nicolle Polato e a enfermeira 
Emilaine Pereira Custódio estiveram no 
Espaço Fitness para uma roda de conversa 
com os pais das crianças inscritas no Viver 
Bem – Saúde da Criança. O tema da conversa 
foi “Se Você Ama Seu Filho, Entenda a 
Importância do Não”. Para a enfermeira 
Emilaine Pereira Custódio, este encontro é 
uma forma de aproximar os pais do serviço 
oferecido através do Núcleo de Atenção à 
Saúde – NAS. “Este tipo de trabalho 
proporciona uma troca de experiências e 
valoriza o conhecimento de cada um. É 
fundamental que assuntos como estes, 
assim como outros sejam trabalhados e que 
os pais tenham nosso trabalho como uma 
referência de apoio,  para que as crianças 
cresçam dentro de uma estrutura familiar 
adequada, proporcionar segurança para 
enfrentarem as dificuldades que irão 
encontrar e desfrutarem de suas vitórias ao 
longo dos anos”.

Roda de 
Conversa 
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Inspirado no cuidado, o Núcleo de Atenção à 
Saúde realizou nos dias 24,26 e 31 de janeiro e 01 de 
fevereiro  uma orientação para os participantes das 
atividades do Viver Bem no Espaço Fitness da 
Unimed Sudoeste de Minas. O tema abordado neste 
encontro foi o Autocuidado, através da roda de 
conversa que contou com a presença do psicólogo 
Dener Fraga Leite e da enfermeira Emilaine 
Custódio. Falar sobre esse tema é muito importante 
para educar e motivar sobre cuidados com a saúde, 
proporciona o empoderamento pessoal e promoção 
da saúde. Leva o cliente a refletir sobre suas 
necessidades pessoais para buscar um estilo de vida 
mais saudável, baseado em um objetivo, uma 
motivação que o leve a conquistar qualidade de vida.  
Ainda no dia 27 de janeiro, no café mensal realizado 
entre os alunos do Espaço Fitness, a fonoaudióloga 
Flávia Mayra Soares Maciel apresentou a proposta 
de realizar o Treinamento Auditivo com os idosos 
que estão em atividade no Espaço Fitness, projeto 
que deve ser desenvolvido ao longo de 2017.  

Pr�����i���� d��������m 
aç�� c�m a��n�� d� V��� B�m 

ACONTECEU

Viver Bem 
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Saiba como o procedimento pode auxiliar 
os pacientes diagnosticados com neopla-
sias malignas 

A Cirurgia Oncológica é a modalidade cirúrgica que visa o tratamento operató-
rio das neoplasias malignas, mais comumente conhecidas como câncer. A 
especialidade compreende também o diagnóstico, acompanhamento, 
tratamentos e cuidados ao paciente. Atualmente, a grande maioria das pessoas 
diagnosticadas com câncer necessitará passar por algum tipo de procedimen-
to cirúrgico antes, durante ou até mesmo após o tratamento da doença.  

Tratamento 
cirúrgico do câncer 

ENTREVISTA
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A Unimed Sudoeste de Minas, através do espaço Viver 
Bem, iniciou em fevereiro a oficina de Treinamento Auditivo, 
inicialmente direcionada para os idosos que fazem parte do 
programa Agita Melhor Idade. A Oficina de Treinamento 
Auditivo consiste em tarefas específicas para ativar o 
sistema auditivo e demais sistemas envolvidos, de maneira a 
estimular as diversas habilidades auditivas a fim de melhorar 
sua função. A oficina é ministrada pela fonoaudióloga Flávia 
Maciel e terá duração de quatro meses, com encontros 
quinzenais nas terças-feiras. 

Ouvir, entender e aprender, são tarefas de escuta 
ativa, exigem foco e atenção. O processamento da informa-
ção auditiva permite ao cérebro analisar as características 
acústicas dos estímulos auditivos e transformar, de maneira 
organizada, estes estímulos em informações coerentes e 
com características afetivo-emocionais. Aprender a escuta 
ativa e aperfeiçoá-la é possível graças à neuroplasticidade, 
capacidade do cérebro de se reorganizar e se adaptar diante 
das diferentes necessidades.

No primeiro encontro, foi realizada uma avaliação 
inicial com os participantes, através da qual se constatou que 
31% deles perceberam que tinham problemas auditivos, 37% 
identificaram  essa dificuldade no primeiro encontro do 
treinamento, 81% acreditam que o treinamento auditivo 
poderá ajudar a melhorar a audição e 100% aprovaram a 
proposta de trabalho e pretendem continuar o treinamento.

Treinamento 
Auditivo 
���med Sud���e de ��n�� rea���a O�i��na 
p��a �����ul�� �� h�bi�idad�� �u������� 

ACONTECEU

 A intenção da Unimed Sudoeste de Minas é estender o projeto a outras faixas etárias. Os interessados em 
participar do Treinamento Auditivo devem entrar em contato com a enfermeira Emilaine Pereira Custódio no Núcleo 
de Atenção à Saúde, pelo telefone (35)3529-2636 ou  na Avenida Juca Stockler, 805, bairro Belo Horizonte em 
Passos. 

Como participar?
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ENTREVISTA

Ação emAção em

 Ó  c i r u r g i ã o  o n c o l ó g i c o 
C l e u b e r  B a r b o s a  d e  O l i v e i r a 
(CRM36865/RQE23713) explica que o 
câncer mais comum passível de cirurgia 
é o câncer de pele não melanoma, 
neoplasia maligna mais presente na 
população brasileira, segundo dados do 
Instituto Nacional do Câncer – INCA. 
“Em relação ao sexo, no homem é mais 
comum o câncer de próstata, seguido 
pelo de pulmão, cólon, cavidade oral, 
bexiga e estômago, dentre outros. Já na 
mulher o câncer de mama segue na 
frente, seguido de cólon e depois por 
pulmão, principalmente devido ao 
aumento do tabagismo entre as 
mulheres e, logo após, câncer de colo de 
útero, endométrio e os demais”, detalha 
o cirurgião.
 Também cirurgião oncológico, 
Luiz Gustavo Hermógenes Pereira 
(CRM56246/RQE26915) comenta que 
para alguns tumores, principalmente 
nos estágios precoces da doença, a 
cirurgia é o tratamento definitivo e 
único da doença. “O diagnóstico 
precoce e o tratamento preciso têm 
grande impacto na cura e recuperação 
do paciente”, acrescenta. 

 Os especialistas analisam que 
a formação do cirurgião oncológico no 
Brasil é diferenciada por seguir o 
modelo americano, onde surgiu a 
especialidade. “ O intuito principal 
deste modelo é resolver o problema do 
pa c i e nte  co m  u m a  e q u i p e  m a i s 
compacta. A cirurgia ampliada radical é 
o divisor de águas na sobrevida do 
paciente. Antes da especialidade surgir 
nos Estados Unidos, em uma cirurgia 
chegava-se a ter a participação de até 
oito cirurgiões, pois cada um fazia uma 
parte que lhe cabia. A formação do 
cirurgião oncológico compreende 
cirurgias oncológicas em todas as 

grandes áreas, excetuando cérebro e 
sistema nervoso central. Além de 
cirurgias nas áreas de cabeça e pescoço, 
aparelho digestivo, tórax, Ginecologia, 
Urologia,  pele e partes moles,  a 
formação do cirurgião engloba também 
conhecimentos em Radioterapia, 
Quimioterapia, cuidados paliativos e 
Hematologia. É uma formação ampla e 
holística”, esclarecem.

 Como o tratamento do câncer 
é complexo, torna-se necessário o apoio 
de uma equipe multidisciplinar, de 
forma a oferecer mais qualidade de vida 
e bem-estar para o paciente. “Muitas 
vezes o paciente acometido é o esteio 
de uma família e o aparecimento da 
doença pode ocorrer de forma rápida e 
avassaladora. Esta pessoa vai precisar 
de suporte nutricional, psicológico e 
fisioterápico, pois será submetida a 
procedimentos invasivos e diagnósticos 
complexos, havendo a necessidade de 
uma equipe preparada”, frisa Cleuber 
Barbosa. 
 Pa ra  Cl e u b e r  B a r b o s a ,  a 
relação entre o cirurgião oncológico e o 
paciente pode trazer mais segurança no 
tratamento. “ Mesmo que o caso não 
seja  a  pr incípio eminentemente 
cirúrgico é muito importante ele ter 
uma segunda opinião. A visão do 
profissional deve ser sempre baseada     

em evidência científica, e não apenas na 
sua experiência ou impressão. Hoje 
existem protocolos sólidos de trata-
mento, ferramentas de prognósticos 
que utilizam , inclusive, de dados 
matemáticos para estimar as chances 
de cura com um ou outro tratamento”. 
 Luiz Gustavo acrescenta que o 
p r i n c i p a l  b e n e f í c i o  d a  C i r u r g i a 
Oncológica é o fato de ser um tratamen-
to adaptado às condições do paciente. 
“A especialidade tem como função 
prioritária oferecer o melhor tratamen-
to cirúrgico ao paciente, ser radical 
sempre que possível, manter a pessoa  
reabilitada e pronta para viver bem com 
suas funções preservadas e ainda ter 
uma qualidade estética dentro das 
possibilidades. No tratamento do 
câncer, a cirurgia realizada de forma 
correta e radical, independente do 
profissional que a realiza, é a ação que 
pode trazer as maiores chances de 
cura”, finaliza. 

Dif���n�ial

�p�i�
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Para Luiz Gustavo Hermógenes 
Pereira, o diagnóstico preciso é 
fundamental para o adequado 

tratamento do paciente

Cleuber Barbosa acredita que o 
acompanhamento multidisciplinar auxilia 
consideravelmente na recuperação de 
pacientes submetidos à cirurgia 
oncológica
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UNIMED

A oftalmologista Eliane Tiemi 
Shibuya Ribeiro do Valle  (CRM 
31134/RQE 15517) formou-se em 
1994 pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e 
c u r s o u  a  e s p e c i a l i z a ç ã o  e m 
Oftalmologia pelo Instituto Benjamin 
Constant e Hospital Souza Aguiar. 
Sempre em busca de atualizações em 
sua área de atuação, ela participa 
frequentemente de eventos da área 
médica, especialmente aqueles 
voltados para  t ratamentos  do 
glaucoma, córneas e lentes de 
c o n t a t o .  A t e n d e  n o  C e n t r o 
Oftalmológico Regional – COR e é 
cooperada da Unimed Sudoeste de 
Minas há 19 anos. “Uma das grandes 
evoluções da cooperativa ao longo 
dos anos foi o aumento no número de 
beneficiários. Acredito que ainda 
temos muito o que evoluir, mas vejo 
que a Unimed Sudoeste de Minas 
vem se firmando enquanto convênio 
médico”.

A ginecologista e obstetra 
Cynara Maria Pereira (CRM 26689 / 
RQE 8233/8234) formou-se na 
Universidade Federal de Minas Gerais 
e tem título de especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia. Fez ainda 
c u r s o s  d e  p ó s  g r a d u a ç ã o  e m 
Ultrassonografia e Histeroscopia e 
atualmente está  concluindo o 
mestrado em Tocoginecologia na 
UNICAMP. Atua na especialidade 
desde a formatura e em 1998 tornou-
se cooperada da Unimed Sudoeste de 
Minas. Desde então atende convenia-
dos em consultório próprio e atua em 
cirurgias  no Hospital  Unimed . 
Destaca que “a cooperativa está em 
fase de amadurecimento na gestão, 
etapa necessária para melhor atender 
aos cooperados e a população”.

A enfermeira auditora Reni 
Maria Ribeiro Vieira (COREN 70898- 
ENF ) formou-se em Enfermagem pela 
UEMG em Passos e cursou pós-
graduação em UTI e em Auditoria de 
Enfermagem. Possui uma longa 
trajetória de dedicação à Unimed 
Sudoeste de Minas e ao Hospital São 
José/Unimed, onde ingressou antes 
do arrendamento pela cooperativa de 
t r a b a l h o  m é d i c o  h á  2 6  a n o s . 
Trabalhou nos diversos setores do 
hospital, como bloco cirúrgico, UTI, 
berçario, entre outros. Na Unimed 
Sudoeste de Minas atua como 
enfermeira auditora há sete anos. 
“Neste período pude presenciar o 
crescimento do hospital, a compra de 
diversos equipamentos que possibili-
tam melhor atendimento a popula-
ção, colaboradores e cooperados cada 
vez mais capacitados,  além de 
cirurgias que passaram a ser feitas na 
unidade hospitalar com a melhoria da 
estrutura. A Unimed Sudoeste de 
Minas é minha segunda família, todos 
trabalham juntos em prol do cresci-
mento da cooperativa”.

Qu�m f�� a ���med ?   
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SAÚDE DA MULHER - GESTANTE 

Gestante de Risco Habitual Exercícios com Fisioterapeuta Segunda-feira 19:00 às 20:00

Curso de Gestante e Planejamento Familiar Março-Julho-Novembro 18:30 às 21:30

Acompanhamento Nutricional De acordo com Avaliação Médica, por meio de Encaminhamento Agendamento Agendamento

Acompanhamento de Enfermagem
1º Visita

Agendamento de Visita Domiciliar
2º Visita

Após o parto

Entre o 4º e 6º Mês do Bebê
Agendamento

Domcílio

Hospital São José (Unimed)AgendamentoVisita no Hospital (Conhecendo a Maternidade)

SAÚDE DO BEBÊ

Acompanhamento de Enfermagem
1º Visita

Agendamento de Visita Domiciliar
2º Visita

Após o parto

Entre o 4º e 6º Mês do Bebê
Domcílio

Teste da Orelhinha e da Linguinha
10:00 às 11:00 Antes da Alta Hospitalar

Agendamento

Segunda a Sexta-feira

AgendamentoSegunda a Sexta-feira
Unidade Assistencial  

Unimed Sudoeste de Minas

Hospital

SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Futebol Masculino

05 a 06 anos
Arena

Sábado 09:00 às 10:00

Sábado

Terça-feira

07 a 10 anos

11 a 13 anos

Futebol Feminino 10 a 16 anos Sexta-feira

10:00 às 11:00

18:30 às 19:00

18:30 às 19:00
Clube do Médicos

Arena
Segunda-feira 17:45 às 18:45

06 a 12 anos
17:45 às 18:45

Dance Kids
Quarta-feira

17:45 às 18:45Terça-feira06 a 12 anosJump Kids Espaço ViverBem

Outubro Clube dos MédicosColônia de Férias
SAÚDE DO HOMEM

Futebol Adultos 19:00 às 20:00Quarta-feira Clube dos Médicos

SAÚDE DA MULHER E SAÚDE DO HOMEM

Zumba
Viver Bem 

Exercício físico

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Sexta-feira

Caminhada Orientada

Caminhada  e Corrida Orientada

18:45 às 19: 45 / 20:15 às 21: 15

07:45 às 09:00

18:45 às 19: 45 / 20:15 às 21: 15

18:45 às 19: 45 / 20:15 às 21: 15

18:45 às 19: 45 / 20:15 às 21: 15

18:45 às 19: 45 / 20:15 às 21: 15

07:45 às 09:00

Espaço ViverBem

A partir do Espaço ViverBem

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

07:10 às 08:10

08:30 às 09:30

08:30 às 09:30

07:10 às 08:10
Funcional

Viver Bem 
Exercício Físico - 

Acompanhamento Assistido
Espaço ViverBem

ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
Classificação de Risco Unidade Assistencial Unimed Sudoeste de MinasAgendamento Agendamento

08:10 às 09:10 / 09:10 às 10:10 / 10:10 ás 11:00Segunda-feira
Espaço Viver Bem

Atividade Física Supervisionada - Idoso Robusto
(Educador Físico) Quarta-feira 08:10 às 09:10 / 09:10 às 10:10 / 10:10 ás 11:00

Orientações Gerais sobre Saúde Última Sexta-feira do Mês Espaço Viver Bem08:00 às 09:00 

Atividade Física Supervisionada Idoso em Risco de Fragilização 
( Fisioterapeuta)

Quinta-feira Unidade Assistencial Unimed Sudoeste de Minas 10:00 às 11:00 

Acompanhamento  Nutricional Unidade Assistencial Unimed Sudoeste de MinasAgendamento Individual Agendamento

Idoso Potencial Frágil DomiciliarAgendamento Domiciliar Agendamento

Orientação para Familiares de Idosos Potencialmente Frágil Domiciliar e Unidade Assistencial UnimedAgendamento Agendamento

Treinamento Auditivo Unidade Assistencial Unimed Sudoeste de MinasGrupo em Atividade Agendamento

VIVER BEM - OBESIDADE
Zumba Todos os horários já descritos

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

19:30 às 20:30 / 20:30 às 21:30 

19:30 às 20:30 / 20:30 às 21:30 
19:30 às 20:30 / 20:30 às 21:30 

07:10 às 08:10 / 19:30 às 20:30 

Funcional
Espaço Viver Bem

Acompanhamento Nutricional Agendamento Agendamento Unidade Assistencial Unimed Sudoeste de Minas

VIVER BEM - CRÔNICOS
Zumba Todos os horários e dias descritos anteriormente Espaço Fitness

Alongamento Quinta-feira 10:00 Espaço Fitness
VIVER BEM - SAÚDE DO TRABALHADOR

Acompanhamento Nutricional

Acompanhamento Nutricional

Acompanhamento Nutricional

Acompanhamento Nutricional

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

18:30 às 19:30

Quinta-feira

20:30 às 21:30

18:30 às 19:30

20:30 às 21:30
Espaço Viver Bem

VIVER BEM - SAÚDE MENTAL
Semana da  Piscologia Agosto In Loco

INTERVENÇÃO DOMICILIAR
Procedimento de Enfermagem Domiciliar Agendamento Agendamento

OUTRAS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE
Reunião Multidisciplinar Agendamento In Loco

Parceria com Empresas para Orientações e Avaliações Agendamento In Loco

Visita Domiciliara a clientes Agendamento In Loco

Orientações para a Comunidade Agendamento In Loco

Acompanhamento Piscológico De acordo com Avaliação Médica, por meio de Encaminhamento Agendamento Agendamento
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