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A matéria de capa da primeira edição de 2017 da Família Unimed aborda as 
transformações na área da saúde e o papel dos profissionais diante dos 
novos desafios. Convidamos o médico Leonardo Aguiar, que atua em 
Blumenau, para falar sobre o assunto. Além da atuação como cirurgião-
plástico, ele comanda uma empresa focada em futurismo, que procura a 
inovação e o empreendedorismo nas áreas da saúde. Basta uma busca no 
Google e o doutor aparece em diversas frentes de atuação, legislando em 
prol da saúde. Em uma das publicações está a palestra dele no TEDx 
Blumenau falando sobre cocriação em saúde. 
Ele conta que por causa da doença de um familiar sentiu a necessidade de 
buscar novos conceitos de saúde, que incentivassem os pacientes à 
participação ativa no processo de se manterem saudáveis, sem terceirizar 
tal função. “A maioria das pessoas quer controlar a doença para viver mais, 
mas não se preocupa em controlar a própria vida para evitar a doença”, 
ressalta. Leonardo contou o caso da paciente Laura, que o procurou para 
realizar uma abdominoplastia, mas foi desafiada por ele a buscar a origem 
do problema. “A tomada de consciência promoveu mudanças 
instantâneas.” Na troca de ideias foi-se construindo o tratamento. Uma 
série de sugestões foram feitas, como adoção de hábitos saudáveis, 
atividades físicas constantes e cuidados com questões emocionais. Um 
time sob medida e engajado foi montado, com escolha de profissionais de 
especialidades que se complementavam. Resultado: a paciente eliminou 
25 quilos, não é mais hipertensa nem pré-diabética. Ainda assim, a cirurgia 
foi necessária, mas com propósito completamente diferente do que ela 
imaginava quando procurou pela primeira vez o doutor Leonardo Aguiar. 
Conheça um pouco sobre este profissional nas páginas oito a doze.
Outro assunto de destaque na revista são os cinco anos do Circuito 
Unimed de Corridas, que se consolidou como importante evento que 
incentiva a saúde e o esporte no estado. Também explicamos como 
funciona o serviço de Ouvidoria da Unimed Santa Catarina. 
Uma boa leitura!
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ARTIGO

Esta é uma decisão importante dentro da carreira e 
que confere um verdadeiro desafio ao médico, uma 
vez que abrir e manter um consultório, por diversas 

razões, é um processo complexo que demanda muita 
energia, determinação e coragem. 
Para organizar o plano na busca de tal objetivo, lembre-se 
de alguns fluxos básicos que podem facilitar os trâmites: 

ESCOLHA BEM O LOCAL
Considerar se será próprio ou alugado certamente 
influenciará muito o investimento. A escolha de local, 
público-alvo, escopo e caráter do consultório, bem como 
do nome e logotipo devem ser criteriosamente avaliadas 
nesse momento e irão resultar em custos. 
A aquisição do imóvel trará também tributações: IPTU, 
conta de luz e água, entre outros. 
Defina bem qual é o público alvo a ser atendido, pois isso 
determinará a localização do consultório, bem como sua 
comunicação interna e externa. A localização também é 
fundamental, pois estar perto de locais com fácil acesso 
de transporte público pode ser importante para muitos 
pacientes, bem como ter estacionamento é importante 
para outro público.

FAÇA AS CONTAS $$$
Também faz-se necessário o devido preparo financeiro 
para adequações no espaço físico, como reformas 
estruturais, elétricas, sanitárias, estéticas, de ventilação, 
iluminação, além da aquisição de materiais inerentes ao 
atendimento médico, como instrumentos específicos de 
cada especialidade ou de uso geral. O segundo passo é 
saber quantas horas por dia este espaço será utilizado, 
pois se você tem mais de um vínculo de trabalho e o 
consultório ficar diversas horas por dia desocupado, vai 
aumentar consideravelmente o custo fixo por consulta. 
Lembrando que os custos com secretária, luz, água, 
telefone, portaria, entre outros não variam de acordo com 

o número de consultas atendidas. E ainda há os custos 
variáveis sendo representado pelos materiais e demais 
recursos utilizados em uma consulta. Pode se dizer que é 
o gasto com luvas, materiais descartáveis etc. 

DEFINA O TIPO DE EMPRESA
Inicialmente decidir se será uniprofissional (dois ou mais 
médicos) ou eireli (apenas um médico). Depois se cria o 
contrato social, o registro social junto ao CRM, registro no 
cartório, registro na Receita Federal e liberação do CNPJ, 
registro na prefeitura para obter o Cadastro de 
Contribuinte Mobiliário (CCM), inscrição junto ao INSS, 
inscrição junto à Caixa Econômica Federal, liberação do 
CNES no Ministério da Saúde, alvará da prefeitura e 
cadastro na Vigilância Sanitária. 

GERENCIAMENTO
Estude a adoção de um bom software de gestão, pois um 
consultório informatizado pode fazer toda a diferença na 
hora de se destacar. É imprescindível que ele atenda todas 
as suas necessidades – do gerenciamento de agendas e 
cadastro e prontuários dos pacientes até controles 
administrativos como financeiro, faturamento de 
consultas e relatórios gerenciais.

DIVULGAÇÃO
Depois de todos esses passos, e desafios, para montar seu 
consultório, você precisa atrair os pacientes e fazer com 
que as pessoas conheçam seu novo local de trabalho.

QUERO ABRIR UM 
CONSULTÓRIO. E AGORA?

Dr. Diego Ferreira de 
Andrade Garcia 
Cirurgião do aparelho digestivo. 
CRM 145.502

A maioria dos profissionais da medicina sonha em ter o seu próprio consultório, 
mas o que era uma prática simples no passado, exige hoje muitos cuidados e 
responsabilidades para se concretizar. 
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CONDUTAS TÉCNICAS

Desde 2009, a Fesc 
oferece às Unimeds a 
possibilidade de contratar 

o serviço de auditoria (auditoria 
médica de autorização, auditoria 
médica retrospectiva, junta 
médica e consultorias em 
áreas específicas). 
Atualmente, são 25 
cooperativas clientes do 
serviço, que desde 2013 também é 
oferecido às Unimeds de outros estados.
O espaço conhecido como Casa do Auditor, dispõe de 
mais de 30 médicos auditores e consultores em 19 
especialidades médicas, sete enfermeiros auditores, uma 
farmacêutica auditora e equipe administrativa exclusiva, 
atuando de acordo com conhecimento prático e teórico. 
Esta estrutura possibilita uma rica troca de informações 
entre as diversas especialidades médicas e a equipe 
multidisciplinar de auditoria envolvida, assegurando ampla 
expertise na área de auditoria em saúde. 
Os serviços realizados na Casa do Auditor têm foco na 
padronização da execução das condutas técnicas de saúde 
suplementar, bem como no cumprimento dos prazos de 
resposta pré-definidos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e pela Unimed do Brasil. Além do 
alinhamento de prazos, a Auditoria tem como essência a 
emissão de pareceres técnicos impessoais, com base nas 
melhores práticas da medicina e de acordo com a 
legislação vigente.
O serviço monitora, de forma contínua, os pareceres 
emitidos pela auditoria, objetivando sempre a qualidade e 
clareza nas informações repassadas aos clientes. Também 
são disponibilizados aos clientes relatórios com 
indicadores que contribuem na gestão de custos 
assistenciais das cooperativas. 

NOVOS SERVIÇOS CONTRATADOS
Além dos serviços já prestados para as Unimeds de Santa 
Catarina, Unimed Norte Capixaba (ES) e Unimed Campos 

(RJ), a partir de outubro de 2016 a Fesc passou a prestar 
serviços de auditoria médica para novas Unimeds nos mais 
diversos estados do país:
• Unimed Caruaru (PE) – Outubro/2016 – Auditoria 
Médica de Autorização e Junta Médica;
• Unimed Patos de Minas (MG) – Novembro/2016 – 
Consultoria Médica e Junta Médica;
• Unimed Cascavel (PR) – Dezembro/2016 - Auditoria 
Médica de Autorização;
• Unimed Costa do Sol (RJ) – Janeiro/2017 – Auditoria 
Médica de Autorização e Junta Médica;
• Unimed Extremo Sul (BA) - Janeiro/2017 – Auditoria 
Médica de Autorização;
• Unimed Sul Capixaba (ES) – Janeiro/2017 – Auditoria 
Médica de Autorização;
• Unimed Seguros (SP) – Janeiro/2017 - Consultoria 
Médica e Junta Médica. 

EXPERTISE 
EM AUDITORIA DE SAÚDE

FAMÍLIA UNIMED - MARÇO/201706

Fesc oferece ampla estrutura com equipe multidisciplinar para 
atender Unimeds de Santa Catarina e de outros estados.
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ATENÇÃO PERSONALIZADA À SAÚDE
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A APS é um modelo de atenção baseado em 
preceitos da integralidade, acessibilidade e 
equidade, tornando o acesso aos serviços mais 

efetivo e evitando desperdício de recursos assistenciais.
“Em 2016, 69 profissionais participaram do curso de 
Atualização Clínica em APS. Eles agora têm como meta 
disseminar o modelo nas suas Singulares, para ampliar o 
número de serviços disponíveis no estado”, conta 
Dulcimara Johann, gerente da Coordenação de Atenção à 
Saúde (Cats), da Unimed Santa Catarina.
Os núcleos de APS oferecem ao paciente atendimento e 
acompanhamento, com profissionais capacitados e 
estrutura física adequada e acolhedora, que facilite o 
acesso do beneficiário ao seu médico ou à equipe de 
saúde. Também é essencial a implantação do Prontuário 
Eletrônico, que permite sistematizar protocolos 
assistenciais médicos e de enfermagem, facilitando a 
atuação da equipe multidisciplinar e garantindo a 
segurança das informações e a plena e eficaz 
continuidade do atendimento. 
Por isso, em 2016 a Unimed SC fechou um contrato com 
a empresa Medicine One, que comercializa o sistema.
Também foram realizados dois cursos de Atualização 
Clínica em APS para médicos e enfermeiros das 
singulares do estado. Foram oito módulos nas cidades de 
Itajaí e Chapecó.

Uma das singulares que aderiu ao modelo de APS é a 
Unimed Litoral. O gerente de Atenção Integral à Saúde da 
Unimed Litoral, Tiago Lucero, conta que a Singular atua na 
causa de atenção integral à saúde há quase 17 anos. 
“Nesse caminho, passamos por alguns modelos, buscando 
a estratégia que melhor atendesse às necessidades dos 
beneficiários e do negócio.” Atualmente desenvolvem um 
projeto-piloto. “Em 2016, absorvemos 1.388 beneficiários 
e realizamos cerca de 3.200 atendimentos médicos, com 
foco na reorientação do cuidado e acolhimento efetivo.” 

Benefícios da APS
• Cuidado integral centrado no paciente.
• Melhor coordenação do cuidado ao paciente 
ao longo do tempo.
• Melhora significativa na qualidade da 
assistência em saúde.
• Custo adequado com sustentabilidade.
• Melhor manejo das doenças crônicas.

Atendimentos
Unimed Blumenau – 1.192 beneficiários
Unimed Chapecó – 1.787 beneficiários
Unimed Grande Florianópolis – 675 beneficiários
Unimed Jaraguá do Sul – 174 beneficiários
Unimed Joinville – 2.092 beneficiários

 
QUE OFERECEM APS 
Modelo assistencial de Atenção 
Personalizada à Saúde (APS) já é 
oferecido nas Unimeds Chapecó, 
Blumenau, Litoral, Grande Florianópolis, 
Jaraguá do Sul e, recentemente, Joinville. 
Para 2017, a expectativa é aumentar a 
oferta desse serviço.

JÁ SÃO SEIS 
UNIMEDS
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A MEDICINA 
DO FUTURO?  
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Avanços tecnológicos na área da saúde evidenciam cada vez mais 
que o fator humano continua sendo preponderante na missão 
médica. A medicina de verdade é aquela que mistura os conceitos 

das medicinas tradicional com a alternativa e a complementar, fazendo do 
paciente o centro das decisões, autônomo no autocuidado e na busca pelo 
bem-estar – que pode não ser perfeito, mas é seu. 
As grandes empresas de tecnologia já perceberam essa tendência e estão 
criando dispositivos que estimulam o paciente a colaborar no 
monitoramento dos indicadores de sua saúde, assumindo de forma proativa 
as rédeas em busca de qualidade de vida. Essa participação ativa do 
paciente é uma ruptura de mentalidade. Agora as decisões vão além dos 
médicos e passam a ser em conjunto, sendo do paciente a palavra final.
São contínuos os avanços, mas muitos deles têm como foco a medicina 
baseada na doença. Uma medicina reativa e um sistema de saúde com 
modelos de atuação completamente focados no problema instalado. Já 
começamos a questionar se o sistema é de saúde ou de doença, pois, 

O cirurgião-plástico Leonardo Aguiar, autor de 
um método de cocriação de saúde, que lhe 
rendeu em 2013 uma vaga no FutureMed – 
curso de capacitação em alta tecnologia da 
agência espacial americana Nasa em conjunto 
com a Singularity University,  propõe repensar o 
modelo de saúde e aumentar parceria entre 
profissionais e pacientes. Ele defende a 
cocriação em saúde, na qual o paciente é 
estimulado a agir em busca de escolhas 
conscientes, tornando-se gestor, programador e 
cocriador de seus índices em tempo real. 
Será esse o sistema de saúde do futuro, que já 
bate a nossa porta?
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“Inovação na área da medicina não 
precisa necessariamente estar 
relacionada à tecnologia e a novos 
equipamentos. Mas, sim, na forma de 
relacionar-se com o paciente. Na 
disruptura da saúde, o verdadeiro 
diferencial competitivo do médico é a 
sua capacidade de ser humano.”
Leonardo Aguiar é cirurgião plástico e defensor de 
um sistema de saúde focado na cocriação

literalmente, a doença é o elo mais forte entre os 
profissionais e os pacientes. E surgem indagações: como 
seria um verdadeiro sistema de saúde? Qual é o verdadeiro 
significado de saúde? Estar saudável é um conceito muito 
mais amplo que simplesmente não estar doente.
As reflexões acima são do cirurgião-plástico Leonardo 
Aguiar, autor de um método de cocriação de saúde, que 
lhe rendeu em 2013 uma vaga no FutureMed – curso de 
capacitação em alta tecnologia da agência espacial 
americana Nasa em conjunto com a Singularity University. 
Ele afirma que somente o potencial incrível dos aparatos 
tecnológicos não basta. 
É preciso entrar em uma nova era de cuidados clínicos e 
inovar a forma de relacionamento médico-paciente. Com a 
experiência de já ter integrado a equipe de Ivo Pitanguy e 
no comando de uma empresa focada em futurismo, por 
meio da inovação e do empreendedorismo nas áreas da 
saúde, Leonardo afirma ser necessário trazer o paciente 
para o centro do cuidado novamente. “A medicina do 
futuro resgata coisas extremamente valiosas que ficaram 
no passado.” Para ele, é preciso, sim, incorporar as novas 
tecnologias na prática da profissão e na gestão de saúde, 
mas acima de tudo ouvir mais o paciente. 
“E essa é a principal função da tecnologia, favorecer o 
contato humano.”

COCRIAÇÃO EM SAÚDE
Na cocriação em saúde, o paciente é estimulado a agir 
ativamente em busca de escolhas conscientes e saudáveis, 

graças a uma equipe multidisciplinar que atua na 
retaguarda. Os pacientes se tornarão os gestores, 
programadores e cocriadores de seus índices e, o melhor, 
em tempo real.
É a internet das coisas, conceito tecnológico em que todos 
os objetos da vida cotidiana estariam conectados à 
internet, agindo de modo inteligente e sensorial. Nossa 
geladeira, por exemplo, receberá informação do celular e, 
conforme for a alimentação nesse dia ou a quantidade de 
exercícios que executarmos, ela pode não abrir. 
Leonardo diz que avançamos muito, mas há tempos 
estamos à deriva, convivendo com mortes facilmente 
evitáveis por pressão alta, por exemplo. Outro ponto é que 
a tecnologia da saúde excluiu a prevenção genuína. 
“Os avanços tecnológicos chegaram 'com tudo' não 
apenas nas cirurgias robóticas, nos transplantes e nas 
microcâmeras que operam cérebros. Se o paciente 
precisar de uma dessas operações, certamente ele deseja 
receber esses cuidados ultramodernos, certo? E para não 
ter necessidade de ser submetido a uma cirurgia como a 
tecnologia te ajuda?”

MAIS SAÚDE NO SEU FUTURO
É com essa nova mentalidade que pacientes já se 
perguntam: o que fazer hoje para estar melhor de saúde 
daqui a dez anos? “Nos últimos cem anos, todos os 
cuidados padronizados de saúde eram baseados em 
remédios. Com a tecnologia começa a surgir um modelo 
focado na saúde”, ressalta. As novas tecnologias estão 
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ajudando a criar um novo modelo padronizável, escalável e 
baseado em evidências científicas, em que o 
monitoramento das pessoas começa a substituir o uso de 
medicações. “A medicina, como toda indústria, não tem 
como fugir da transição”, ressalta Leonardo.

É possível aplicar esses conceitos no dia a dia dos planos 
de saúde por meio de workshops e oficinas, com apoio de 
metodologias disruptivas como o design thinking e o exo 
canvas, envolvendo todos os membros da cadeia de saúde. 
Esses diálogos são primordiais para pensar e realizar as 
mudanças necessárias. O foco na união da cadeia de valor 
da saúde com o ecossistema empreendedor tem 
despertado a atenção de hospitais, planos de saúde, 
instituições de ensino, sendo este o grupo de clientes que 
mais se interessou pelo assunto no último ano.

TECNOLOGIA COMO DIFERENCIAL
Vive-se um período de transição na área da saúde: do 
analógico para o digital, e do digital para a convergência 
das tecnologias exponenciais – mais baratas e acessíveis. 
Já é possível monitorar o corpo humano, medindo os 
passos, o sono, as calorias, os batimentos do coração, as 
ondas cerebrais e muito mais. As pessoas terão os dados, 
e estes serão os indicadores de saúde. O novo paradigma 

Boa parte da inovação na área da saúde 
está se baseando no conceito conhecido 
como “meta quádrupla”, que aponta ser 

necessário perseguir os seguintes objetivos:

A tecnologia está presente em diversos tipos de wearables; como óculos que auxiliam em cirurgias; 
sensores que monitoram o sono e a saúde dos bebês;  prontuário digital colado na pele 

1

2

3

4

Melhorar a experiência do cuidado.

Melhorar a experiência dos médicos 
(incluído em razão das dificuldades 
vividas pelos profissionais de saúde).

Reduzir os custos per capita nos 
cuidados de saúde.

Melhorar a saúde da população.
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é: tudo que pode ser medido pode ser monitorado, e tudo que 
pode ser monitorado pode ser melhorado.
O futuro já bate à nossa porta por meio de máquinas 
multifuncionais para detectar doenças, antes mesmo dos 
primeiros sintomas; testes genéticos mais baratos do que uma 
consulta médica; computadores, dispositivos e robôs utilizados 
no diagnóstico e tratamento; e consulta a distância, além dos 
aplicativos de celular como aliados para otimizar a saúde. 
Um exemplo simples: antes para medir a pressão arterial era 
preciso um aparelho, a escuta, o médico, o paciente e, em alguns 
casos, até um enfermeiro. Esse é o mundo analógico, no qual é 
necessária uma enorme quantidade de recursos para obtenção 
de apenas um dado.
Hoje o medidor digital pode ser utilizado por qualquer pessoa e 
permite monitorar, ao longo do dia, pressão arterial, frequência 
cardíaca, entre outros. No mundo digital ocorre o inverso: com 
apenas um aparelho, com menos recursos, dispõe-se de uma 
infinidade de informações adicionais.

INTERAÇÃO MÉDICO X PACIENTE
A transição também acontece na forma de interação entre 
clínica, médico e paciente. Pesquisas apontam que 60% dos 
médicos ainda se mostram resistentes ao uso da tecnologia para 
interagir, pois ainda não estão seguros dos modelos de negócio 
que unem tecnologia, inovação e saúde, por exemplo. 
Mudou até a abordagem do paciente no momento da consulta. 
Antes ele chegava ao consultório e tinha o médico como única 
fonte de saber. Agora ele pesquisa em sites especializados, no 
Google e junto à sua rede de contatos e quando chega ao 
médico quer esclarecer dúvidas e aprofundar as informações. 
Esse já é o presente da maioria dos consultórios. O futuro 
estamos construindo juntos, dia a dia a cada nova descoberta. 

Leonardo Aguiar defendeu seu método de cocriação em saúde no 
FutureMed, um curso de capacitação em alta tecnologia da Nasa

12 RECOMENDAÇÕES BASEADAS 
NOS CONCEITOS DE 

ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS, 
QUE PODEM DAR UM UPGRADE 

NO SEU BEM-ESTAR 

1. MUDE OS RITUAIS. Reuniões de negócios regadas a 
uísque e reencontro de amigos no bar evidenciam como os 
rituais estão calcados em hábitos que ameaçam a saúde. Mudar 
a forma de celebrar é importante para mudar paradigmas. 
Priorize reuniões para o café da manhã, pense nos parques 
como pontos de encontro, cogite discutir projetos novos 
enquanto caminha.

2. ENGAJAMENTO. Engaje família e amigos para um novo 
olhar sobre a saúde. Pesquisas já mostram que decisões em 
parceria são mais simples e mais saborosas. Provoque um primo 
para ser seu parceiro de corrida, pense na sua mãe como 
companhia da academia, entre outros.

3. MEÇA. É difícil avaliar e traçar metas sem ter parâmetros 
de medidas. Então busque aplicativos, relógios, celulares ou 
qualquer forma de registrar os dados referentes a suas horas de 
sono, atividade física, ingestão de líquidos. Sem neuroses, eles 
podem auxiliar na gestão da saúde.

4. CONTROLE. Vá ao médico e faça seus exames 
regularmente. Busque especialistas que consigam interpretar 
os exames de forma completa e associada, que vá além 
de simplesmente verificar se estão dentro dos padrões 
do laboratório.

5. CORRENTE. Fique perto de pessoas que tenham 
pensamento e energia positivos e que contribuam para sair de 
um ciclo ruim. Mas ouça as pessoas diferentes do seu estilo. 
Elas podem trazer ideias inovadoras para a sua rotina.

6. ARRISQUE. Pratique as ideias inovadoras sem medo de 
errar. Por exemplo: que tal eu cozinhar meu almoço? Quem sabe 
ir a pé para o trabalho? O medo do erro não traz o acerto.

7. PROPÓSITO. Selecione um propósito de vida inspirador 
que faça seu coração vibrar e fuja das metas impossíveis.

8. CÁLCULOS. Aplique o propósito no seu trabalho e saiba 
calcular – em tempo, dinheiro e benefícios – o quanto trocar, por 
exemplo, 30 minutos nas redes sociais por meia hora de 
meditação pode trazer aumento de benefícios.

9. AUTONOMIA/AUTOEFICIÊNCIA. Gerencie a sua saúde 
sabendo que você é o sócio majoritário. Todos os seus 
investimentos evitam gastos desnecessários e trazem lucros 
imediatos para a qualidade de vida.

10. COMUNIDADE. Participe de comunidades que discutam 
seus temas de interesse e crie a sua comunidade local.

11. DECIFRE. Busque recursos que ajudem a entender a causa 
de um problema antes de silenciar o sintoma. O que isso reflete 
da sua rotina?

12. PRATIQUE O QUE COMPARTILHA. A vida que 
levamos nas redes sociais, normalmente, representa a vida que 
gostaríamos de ter na realidade. Praticar o que você 
compartilha já é um bom passo para alcançar os objetivos.

*Elaboradas pelo Dr. Leonardo Aguiar
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A 15ª edição do Simpósio das Unimeds do Estado 
de Santa Catarina (Suesc) será realizada de 20 a 23 
de abril, no Costão do Santinho Resort, em 

Florianópolis, com o tema "Inovação Disruptiva em 
Saúde". As inscrições tiveram início no dia 19 de janeiro e 
seguem até 7 de abril.
“Iremos falar sobre fatos novos e desafios do sistema de 
saúde. A palavra disrupção significa romper com os 
padrões pré-estabelecidos para enfrentar os desafios, 
poder crescer e se fortalecer. Essa será a grande temática 
do maior fórum de debates da Unimed em solo 
catarinense”, diz Aline Beber de Mello Moreira, gerente de 
Desenvolvimento Humano, Sustentabilidade e Processos 
da Federação. 

DESTAQUES
Um dos destaques do evento será a palestra com o jurista 
Deltan Dallagnol, procurador do Ministério Público Federal 
desde 2003 e coordenador da força-tarefa da Operação 

Lava Jato. Natural de Pato Branco e filho de um promotor 
de Justiça, Dallagnol também teve sua imagem associada 
às 10 medidas de combate à corrupção, projeto que 
chegou ao Congresso com a assinatura de mais de 2 
milhões de pessoas.
A programação também inclui palestra do cientista 
venezuelano José Luis Cordeiro, diretor pela Venezuela do 
Projeto Milênio - órgão da ONU (Organização das Nações 
Unidas) que estuda as possibilidades do futuro e professor 
fundador da Singularity University, localizada no campus 
da Nasa, nos Estados Unidos.

SUESC 2017 
INSCRIÇÕES ABERTAS 
“Inovação Disruptiva em Saúde” é o tema do evento, que convida à 
reflexão sobre como enfrentar os desafios para crescer e se fortalecer.

PROGRAME-SE

MARQUE NA AGENDA
Informações: 
www.eventosuesc.com.br 
Data: 20 a 23/04/2017
Local: Costão do Santinho 
Florianópolis/SC

Imagem do Suesc 2016: 
a participação de 

palestrantes de renome 
enriquece o evento
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UNIMED SC 35 ANOS

UNIMED ALTO VALE
“Em nome da Unimed Alto Vale e de todos os seus cooperados, parabenizo a 
Unimed SC pelos seus 35 anos. A importância da Federação das Unimeds 
Catarinenses é cada vez maior, para vencermos os desafios do Sistema e as 
complexidades que vêm crescendo com o passar do tempo, como os novos 
mercados, a concorrência e as necessidades dos clientes. Através de seu 
profissionalismo e de suas ações, a Federação fornece serviços para suas Singulares 
e garante a sustentabilidade de cada uma delas individualmente. Por isso, nossos 
parabéns a todas as Diretorias que fizeram a história da instituição, em especial os 
atuais Diretores, que buscam incessantemente novas soluções para manter um 
sonho criado há muitos anos: uma Unimed forte em Santa Catarina e no Brasil.”       
Rogério Rodrigues - Presidente Unimed Alto Vale 

UNIMED BLUMENAU 
“A Federação das Unimeds do Estado de Santa 

Catarina tem sido, neste momento, fundamental 
para balizar todo o Sistema Unimed Catarinense, 
dentro do ponto de vista institucional, político e 

operacional. Parabéns a todos.”     

Marco Antônio Bramoski - Presidente Unimed Blumenau 

UNIMED BRUSQUE
“Participo do Sistema Unimed Catarinense como dirigente da Singular de 
Brusque por quinze anos, muitos deles como membro do Conselho de 
Administração da Federação. Assim, avalio positivamente a evolução da 
Unimed SC, tanto no ponto de vista institucional, na defesa do 
cooperativismo, como no que se refere à prestação de serviços para as 
cooperativas, no intuito de minimizar o impacto econômico que recai sobre 
elas. Muito há o que fazer, mas tenho confiança que as lideranças do 
Sistema não medirão esforços para alcançar nossos objetivos.”        
Carlos Germano Ristow - Presidente Unimed Brusque 

No dia 05 de outubro de 2017, a Unimed SC faz aniversário. Como forma de 
registrar uma homenagem à Federação, as edições deste ano terão espaço 
especial para depoimentos dos presidentes de nossas Singulares.

COMEMORAÇÃO
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UNIMED CAÇADOR
“Parabéns à Unimed SC e a todos aqueles que a 
constroem dia a dia. A importância da Federação é 
extrema, pois promove a integração, a orientação 
e a coordenação das atividades das Singulares de 
toda Santa Catarina. Ela atua nos casos de 
interesse estadual e nos empreendimentos das 
Cooperativas, organizando e planejando os 
serviços de intercâmbio. Assim, a Federação nos 
representa de forma política e institucional, 
fortalecendo e unindo o sistema Unimed.”       
João Luiz Driessen - Presidente Unimed Caçador

UNIMED CHAPECÓ
“Podemos sintetizar a trajetória da Federação Unimed SC com uma palavra: 
sucesso! São várias as iniciativas que merecem ser destacadas ao longo 
desse período, como a gestão moderna, o foco no mercado e no cliente, a 
adoção de medidas de grandes transformações sociais e sustentáveis e o 
estreitamento na relação entre as Unimeds. 
Nesses 35 anos, a Federação sempre se empenhou na implantação de um 
sistema médico baseado na inovação e no conceito de cooperativismo. 
Parabéns a todos que construíram essa expressiva trajetória que 
engrandece a saúde de Santa Catarina”.    
José Pegoraro Foresti - Presidente Unimed Chapecó  

UNIMED CANOINHAS
“Com a comemoração dos 35 anos da Unimed Federação de SC é possível 
visualizar a história de dedicação ao longo dos anos, através da realização 

de um trabalho voltado ao desenvolvimento das Unimeds de todo o 
Estado. Apesar de algumas dificuldades, a Federação conseguiu se manter 

equilibrada, trabalhando com foco na qualidade e na melhoria contínua 
dos processos. Como presidente da Unimed Canoinhas, parabenizo a 

instituição pela comemoração deste importante aniversário, ressaltando o 
esforço e a dedicação de todas as gestões que fizeram parte dessa 

trajetória e desejando sucesso nos próximos projetos e desafios.” 
Ricardo Manteuffel - Presidente Unimed Canoinhas 
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Médico e cooperado da Unimed Tubarão, 
Cláudio Búrigo de Carvalho Filho foi um dos 6 
mil participantes do Circuito de Corridas 

Unimed em 2016. Neste ano, o evento chega à quinta 
edição, com 17 etapas e 8.400 atletas. Porto União e 
Videira passam a integrar as provas, que contam com a 
participação de 17 das 22 Singulares catarinenses. 
Búrigo elogia o caráter de inclusão do Circuito, que 
fortalece o propósito da Unimed de oferecer saúde. 

“É um esporte para todos e você precisa 
vencer as próprias limitações, seja correndo 
competitivamente ou pelo simples prazer 
de participar.”
A equipe de Marketing da Federação comanda a 
organização do Circuito, com a ajuda das Singulares. 
Gislaine Estevão conta que o aumento da procura 
surpreende. “Em 2016, foram 15 provas no total, e para a 
nossa surpresa, muitas etapas tiveram as inscrições 
esgotadas já nas primeiras semanas.”

Circuito Santa Catarina chega à quinta edição com 
mais de 8 mil atletas e 17 etapas.

VEM CORRER COM A GENTE!

2013
AQUECIMENTO

ETAPAS: 8
CORREDORES: 3.110

142 KM 

16
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OBJETIVO
O circuito foi criado com o intuito de estimular as pessoas 
a “saírem do sofá” e combaterem o sedentarismo. A meta 
nunca foi corrida profissional, mas hoje, além de 
principiantes, famílias, crianças e idosos, atrai também 
atletas experientes. A maioria das provas é de 5 km e 10 
km, com premiação feminino e masculino e, desde 2016, 
também por categoria. “Em 2017, voltamos a nos tornar o 
maior Circuito de Corridas de Rua de Santa Catarina”, diz 
Gislaine. Um item importante é que clientes Unimed 
pagam 50% do valor da inscrição.
O sucesso do Circuito pode ser medido em números, mas 
principalmente pelas histórias emocionantes e vínculos 
que se fortalecem. Cleiton Tamazzia, de Joinville, marca 
presença em muitas provas de 10 km conduzindo o primo 
Rodrigo em sua cadeira de rodas adaptada. Cleiton e 
Rodrigo querem ir além. 

2014
AUMENTANDO 

O PASSO
ETAPAS: 12

CORREDORES: 5.235
202 KM

Assista ao clipe da 
corrida de Joinville 

em nossa versão digital

FAMÍLIA UNIMED - MARÇO/2017
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Neste ano, contam com o patrocínio da Unimed no 
Projeto Pernas Solidárias, que busca incluir cadeirantes e 
pessoas com deficiência física no mundo da corrida. 
A família Deitos, de Campos Novos, é outro exemplo de 
amor e dedicação ao esporte. O casal Rosilei e Antonio, 
acompanhado dos filhos Matheus e Gabriel, participam 
de todas as etapas 10 km do Circuito.

NOVIDADES
Contando com o patrocínio da Seguros Unimed e 
Unicred, o Circuito de Corridas Unimed neste ano vai 
homenagear os 55 participantes que mais correram 
desde 2013 com um prêmio simbólico. Também para 
comemorar os cinco anos do evento está sendo 
planejada uma prova de comemoração na Arena Condá, 
em Chapecó, no dia 3 de dezembro, além de outras 
novidades que prometem agradar a todos os 
participantes em mais um ano de muito sucesso.

2015
ACELERANDO

ETAPAS: 16
CORREDORES: 5.738

261 KM

Em sentido horário: corrida e comemoração no extremo oeste do estado; Guilherme 
Nascimento, Gislaine Estevão e Igor Barbon, a equipe da organização do Circuito

ESPORTE & SAÚDE
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VIDA LONGA AO CIRCUITO
“O Circuito se consolida neste seu 5º ano como um 
genuíno chamamento para as pessoas cuidarem da própria 
saúde com uma atividade que, além de física, também é 
lúdica e de congraçamento. Estamos de parabéns por uma 
iniciativa que começou em 2013 e que, desde suas 
primeiras etapas, demonstrou organização, competência e 
conquistou a admiração dos corredores. Muitas alegrias, 
superações e a sensação de vencer os desafios são as 
medalhas que conquistamos a cada etapa realizada pelos 
atletas, organizadores e patrocinadores. Vida longa ao 
Circuito Unimed Santa Catarina de Corridas de Rua. Que 
um número cada vez maior de adeptos façam parte de 
nosso sonho comum”,  reforça Jauro Soares, diretor 
superintendente da Federação das Unimeds SC.

“A cada etapa que participamos é uma emoção diferente, 
principalmente na hora da chegada. Podemos ver no rosto 
de cada atleta a alegria de superar os próprios limites. É 
gratificante saber que também fazemos parte dessas 
histórias, levando momentos com mais qualidade de vida 
e que ficarão eternizados nas lembranças de cada 
participante” complementa Gislaine Estevão, marketing da 
Unimed Federação de Santa Catarina .

2016
MAIS FORTE 

ETAPAS: 15
CORREDORES: 6.346

263 KM 

AGENDE-SE E INSCREVA-SE

“Correr proporciona bem-estar 
físico e mental.” 
Tayse Prim - colaboradora da Unimed Tubarão 

2017 
VAI SER DEMAIS!



TECNOLOGIA

Os clientes das Unimeds de Santa Catarina têm à 
disposição, desde dezembro de 2016, um 
aplicativo para celular que reúne informações 

individualizadas e outras comuns a todos e que pretende 
facilitar a comunicação entre operadora e beneficiário. 
O aplicativo já está disponível para quem tem celular com 
sistema Android, na Google Play, e iOS, na Apple Store. 
As próximas versões do app já estão em desenvolvimento.
Atualmente, estão disponíveis as funcionalidades guia 
médico (contatos de profissionais de Santa Catarina); 
emergência; sugestões, contato, notificações e protocolos. 

AS FUNCIONALIDADES DO 
APLICATIVO UNIMED

Previsão é de que até abril todas as Unimeds de 
Santa Catarina sejam contempladas com o serviço.
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Além dessas, para as Unimeds Canoinhas, Concórdia, 
Curitibanos, Extremo Oeste Catarinense, Jaraguá do Sul, 
Joaçaba, Lages, Riomafra, Santa Catarina, Vale do Iguaçu, 
Videira e Xanxerê também já estão disponíveis os serviços 
de cartão virtual; demonstrativo de IR e segunda via de 
boleto para pagamento. 
Segundo a equipe de Inovação da Unimed Santa Catarina, 
responsável pelo projeto do aplicativo, a fase ainda é de 
implantação e o esperado é que até abril deste ano todas 
as Unimeds catarinenses sejam contempladas com todas 
as funcionalidades do aplicativo.

COMUNICAÇÃO MAIS ÁGIL
Confira as funcionalidades 

Algumas ainda em fase de desenvolvimento

Cartão Virtual do Beneficiário 
Titular/Dependente
Exibe as informações das carteirinhas do 
titular e dos dependentes do plano.

Simulador de Plano
Permite ao usuário realizar simulações de 
alteração do plano. Troca de abrangência, 
acomodação etc.

Despesas Médicas
Será possível consultar o extrato 
de utilização do plano nos últimos 
seis meses.

Atualização Cadastral do Beneficiário
Permite ao usuário atualizar dados 
cadastrais como telefones, e-mail, 
endereço (comprovação por foto).

Demonstrativo IR
Permite ao usuário solicitar o recebimento 
do demonstrativo de imposto de renda 
no seu e-mail.

Guia Médico
Utiliza busca por proximidade e/ou filtros. 
Exibe as informações e interage com 
funcionalidades de mapas digitais.

Autorizações
O usuário também receberá informações 
das suas autorizações, como o status 
e confirmações.

Geração de Nº de Protocolo – RN 395
A cada login será gerado um número de 
protocolo para o usuário. Ele armazenará 
todas as suas ações no aplicativo.

Dados do PEP
O usuário poderá informar que está sob 
tratamento, tipo de medicamento, vacina, 
que tem alergias, etc.
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INSTITUTO
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Ele tem dez anos. O dia nem clareou quando os pais 
saem em direção ao trabalho. Enquanto isso, o 
menino e os três irmãos tomam o rumo da escola, 

onde ficam até próximo ao meio-dia. Na volta para casa, 
depois de comerem o almoço deixado pela mãe, vão 
felizes para uma tarde de esportes, aprendizado, amizade 
e convivência.
A história é fictícia, mas representa a realidade vivida por 
centenas de crianças e adolescentes que participam dos 
projetos sociais mantidos pelo Instituto Unimed em Santa 
Catarina. Presente há sete anos em 22 municípios de 
Santa Catarina, o Instituto Unimed SC (IUSC) proporcionou 
o atendimento a mais de 111 mil crianças e adolescentes, 
com o envolvimento de mais de 961 escolas, e capacitou 
aproximadamente 2.900 professores. 

CONSTRUINDO A CIDADANIA 
Em sete anos de atuação, o Instituto Unimed Santa Catarina 
beneficiou mais de 111 mil crianças e adolescentes.

“Isso significa que estamos comprometidos 
com os sete princípios do cooperativismo: 
preocupação com a comunidade; 
intercooperação; adesão livre e voluntária; 
gestão democrática; participação 
econômica; autonomia e independência; 
educação, formação e informação. Essa é a 
mudança que todos almejam”, 

diz Aline Beber de Mello Moreira, gestora do IUSC.
Mais do que a imagem de instituição social sem fins 
lucrativos, o Iusc consolidou no estado a posição de que 
por meio de projetos e ações sociais é possível contribuir 
para uma sociedade mais justa e igualitária, onde as 
pessoas possam ter condições de buscar seus objetivos 



com dignidade e cidadania, além de 
transformar os projetos sociais em grandes 
pontes de alavancagem na mudança social.

SUPERAÇÃO
Ao longo dos anos, desafios foram superados. 
Um deles foi o recebimento da certificação de 
Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), que permite à entidade 
captar valores de pessoa física e/ou pessoa 
jurídica para investimentos em ações e 
projetos sociais. 
O que abriu as portas para participação de 
diversos editais, através de leis de incentivo 
fiscais. De 2010 até 2016 já foram captados 
R$ 863 mil para destinação aos projetos. 

CRESCENDO DIA A DIA
Hoje o Instituto conta com 23 unidades de 
trabalho: a matriz, que fica em Joinville, e as 
filiais Alto Vale (Rio do Sul), Blumenau, 
Brusque, Caçador, Canoinhas, Chapecó, 
Criciúma, Concórdia, Curitibanos, Extremo 
Oeste (São Miguel do Oeste), Florianópolis, 
Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, 
Litoral (Itajaí), Mafra, Planalto Norte (São 
Bento do Sul), Tubarão, Vale do Iguaçu (Porto 
União), Videira e Xanxerê.
A matriz coordena os programas estaduais e 
presta assessoria institucional para as filiais, 
orientando na elaboração de programas, 
execução e orçamento estadual. Já os 
programas são conduzidos nas filiais, que 
escolhem as instituições e escolas parceiras 
nas ações. Todos os anos são realizados 
treinamentos dos técnicos para que prestem 
serviços de excelência.
A transparência nos processos e na gestão 
dos recursos financeiros também é uma 
grande preocupação. Por isso, todas as contas 
são aprovadas por um conselho fiscal 
formado por médicos.

OS PROGRAMAS ESTADUAIS
Esporte Comunitário

Promove atividades esportivas para crianças e adolescentes, 
visando à saúde, o bem estar e o exercício da cidadania. 

Viver Bem na Escola
Promove ações educativas para a prevenção e promoção da 

saúde e da qualidade de vida junto a comunidades escolares.
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ACESSE 
www.institutounimedsc.org.br 
ou ligue para (47) 3441-0583 
e obtenha mais informações



RADAR
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A UNIMED CAÇADOR COMEMOROU 
COM UM JANTAR FESTIVO SEUS 20 
ANOS DE SINGULARIZAÇÃO
O evento contou com a presença de dirigentes do 
Sistema Unimed em Santa Catarina, bem como da 
Federação das Unimeds de SC: Dr. Alberto Gugelmin 
Neto, Dr. André Marques Vieira e Dr. Jauro Soares.
A noite foi de prestígio para a Unimed Caçador, 
especialmente pelo pronunciamento do presidente 
da Federação das Unimeds de Santa Catarina, que 
demonstrou satisfação, agradecendo a todos os 
cooperados que trabalham de forma positiva, 
elevando a marca Unimed no cenário estadual.
A solenidade do evento contou com o lançamento 
do vídeo institucional, relatando a trajetória da 
Unimed Caçador e sua estrutura, com ênfase nos 
projetos sociais e de sustentabilidade mantidos 
pela cooperativa. 
O presidente da Unimed Caçador, Dr. João Luiz 
Granemann Driessen, durante seu pronunciamento 
agradeceu os feitos das gestões anteriores. 
“Tivemos conquistas importantes ao longo desses 
20 anos. Posso destacar o compromisso, a 
responsabilidade e a defesa irrestrita e consistente 
da prevenção da saúde por nossos médicos 
cooperados e colaboradores”, enfatizou. 

CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO 
É REFERÊNCIA NO EXTREMO OESTE 
O ano de 2016 foi marcante na história da Unimed 
Extremo Oeste Catarinense, com a inauguração do 
Centro Clínico e Diagnóstico, que oferece exames de 
colonoscopia e endoscopia, consultório de 
especialidades médicas e atendimento 
multidisciplinar nas áreas de fisioterapia, nutrição e 
psicologia. O serviço é referência na área clínica e 
diagnóstica e seu objetivo é promover ainda mais a 
saúde na região. 
Fundada em 12 de abril de 1985, a Unimed Extremo 
Oeste atua na área de 34 municípios, tem parceria 
com 118 médicos cooperados e mais de 10 mil 
clientes. Há três anos implantou um moderno Centro 
Oncológico para atender a uma demanda histórica 
de pacientes com câncer que se deslocavam a 
grandes centros para tratamento médico. 
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AMPLIAÇÃO 

UNIMED JOINVILLE
O Centro Hospitalar Unimed Joinville iniciou suas 
obras de ampliação. Uma nova torre está sendo 
construída ao lado do prédio do CHU, que vai abrigar 
um Centro de Oncologia. Além disso, as obras do 
Núcleo de Atendimento ao Cliente já estão próximas 
do prazo de conclusão. No espaço funcionarão novo 
posto de coleta do Laboratório, o Núcleo de Atenção à 
Saúde e o Comercial. 
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ARARANGUÁ CONTA COM 
NOVO CENTRO CLÍNICO 
Os recursos próprios da Unimed Criciúma contam 
agora também com o Centro Clínico Unimed 
em Araranguá. 
A nova estrutura dispõe de laboratório, três 
consultórios médicos e espaço comercial 
operacional, oferecendo melhor atendimento 
para os usuários da região. Os recursos próprios 
da Unimed Criciúma incluem, ainda, o Hospital 
Unimed, o laboratório clínico com sete postos de 
coleta e o Centro de Imagem. 

CENTRO MÉDICO

UNIMED TUBARÃO 
A Unimed Tubarão inaugura, em março, o Centro 
Médico Unimed. O novo espaço integra os 
recursos tecnológicos de ponta em diagnósticos 
existentes no Centro de Imagem Unimed, 
laboratório próprio, atendimentos 
complementares como psicologia, nutrição e 
medicina preventiva, fonoaudiologia, fisioterapia 
e sala de vacinas. Também passa a introduzir o 
conceito de Atenção Primária à Saúde (APS). 
O atendimento no Centro Médico Unimed 
será realizado exclusivamente por 
médicos cooperados. 

AMPLIAÇÃO 

UNIMED JOINVILLE
O Centro Hospitalar Unimed Joinville iniciou suas 
obras de ampliação. Uma nova torre está sendo 
construída ao lado do prédio do CHU, que vai abrigar 
um Centro de Oncologia. Além disso, as obras do 
Núcleo de Atendimento ao Cliente já estão próximas 
do prazo de conclusão. No espaço funcionarão novo 
posto de coleta do Laboratório, o Núcleo de Atenção à 
Saúde e o Comercial. 
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Abril / Maio / Junho - 2017

XX Congresso Sulbrasileiro 
de Ortopedia
Data: 20 a 22 de abril                             
Local: Curitiba/PR
Informações: (41) 3022-1247 
www.sulbra2017.com.br

I Simpósio de Cardiologia do 
Sul de Santa Catarina
Data: 7 de abril                               
Local: Nova Veneza
Informações: (48) 3231-0346 ou
scc@acm.or.br 

Congresso Catarinense de 
Endocrinologia e Metabologia
Data: 30 de junho                        
Local: Florianópolis/SC
Informações: (48) 3231-0336 ou 
www.endocrino.org.br

VIII Congresso Catarinense de 
Obstetrícia e Ginecologia e o III 
Congresso Catarinense de 
Perinatologia
Data: 19 de maio                                         
Local: Balneário Camboriú/SC
Informações: (48) 3231-0318 

Suesc 2017
Data: 20 a 23 de abril                                                
Local: Florianópolis
Inscrições: até 7 de abril
Informações: eventosuesc.com.br

XV Congresso Catarinense 
de Cardiologia
Data: 23 de junho                                               
Local: Blumenau/SC
Informações: (47) 3285-8510 ou 
www.sbcsc2017.com.br 

RADAR
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SERVIÇO DE ORTOPEDIA 
VEM SE CONSOLIDANDO EM 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
O Hospital Unimed, em Balneário Camboriú, 
inaugurou no último trimestre de 2016 seu novo 
espaço de Ortopedia. Anexo ao Pronto Atendimento, o 
serviço vem realizando uma média de 35 
atendimentos por dia – entre intercorrências 
pediátricas e com adultos. 
O serviço atende a todos os tipos de fratura e, por 
estar dentro do Hospital, facilita o diagnóstico e o 
tratamento – já que no mesmo prédio está o Centro 
de Diagnóstico por Imagem da Unimed Litoral. Essa 
integração também traz mais segurança e agilidade 
para os pacientes, que conseguem concentrar todos 
os atendimentos em um único lugar.






