Responsabilidade

Social
Nossos Valores
Contribuir para o desenvolvimento local é uma
responsabilidade da Unimed Recife. Focamos em uma gestão
baseada na sustentabilidade, visando o equilíbrio entre os
aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Dentre os Valores da nossa cooperativa, estão a
Humanização, a Responsabilidade Socioambiental e a
Sustentabilidade. Praticá-las é meta diária através dos
nossos cuidados assistenciais, atividades administrativas e
da estrutura física da cooperativa.

Na Unimed
Recife há uma
preocupação
constante.

Focamos no cliente e na
sociedade como um
todo.

Nossas Atividades
SAÚDE E BEM-ESTAR

Programa Aprendendo a cuidar do seu Diabetes
Oferecido pelo setor de PROMOPREV, o beneficiário diabético participante do programa é
acompanhado por uma equipe multidisciplinar visando o controle de parâmetros clínicos,
auxiliando no autocuidado, além de orientar e estimular hábitos alimentares saudáveis bem como
a prática de atividade física regular.

Programa Prevenção da obesidade Infanto-juvenil
O programa do PROMOPREV é destinado aos beneficiários da Unimed Recife com sobrepeso ou
obesidade, na faixa etária de 7 a 18 anos. O objetivo é promover a mudança do comportamento
alimentar, através de uma equipe multidisciplinar, trazendo como consequência a redução de
gordura corporal e a prevenção de doenças relacionadas ao excesso de peso.

Programa Saúde nas Empresas
São realizadas ações de promoção à saúde e prevenção de doenças nas empresas clientes com a
equipe multiprofissional do PROMOPREV. São atividades educativas de conscientização do
autocuidado e incentivo aos hábitos saudáveis.

Programa Idoso Acolhido
O Idoso Acolhido é o programa de atendimento diferenciado ao beneficiário 60+ da Unimed Recife.
Nele, os participantes recebem a visita de enfermeiro(a) em casa e são acompanhados por uma
equipe exclusiva composta por um médico geriatra, enfermeiros, nutricionistas e psicólogo em um
espaço físico idealizado para eles.

Unidade Móvel de Saúde
Focada nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, a Unimed Recife leva às empresas clientes
uma Unidade Móvel de Saúde devidamente caracterizada e equipada para atendimento às
beneficiárias e beneficiários, respectivamente, que estão com exames atrasados.

Coral Unimed Recife
Há 18 anos em atividade, o Coral Unimed Recife é composto por colaboradores e médicos
cooperados, realizando apresentações dentro e fora das dependências da Unimed Recife. Os
ensaios são semanais e promovem a integração de todos os envolvidos, bem como um momento
de lazer.

Atividades Físicas para colaboradores
Dentro do Programa Mude 1 Hábito da Unimed do Brasil, a Unimed Recife promove o bem estar e
estimula a prática de exercícios físicos entre os colaboradores oferecendo aulas de Zumba e de
Funcional em prédio da cooperativa no final do expediente.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Plano de saúde para a OCC
Desde setembro/2008 a Unimed Recife oferece gratuitamente plano de saúde a 125 componentes
do projeto social Orquestra Criança Cidadã. Nele, os participantes têm à disposição atendimento
médico gratuito e direito a internação em toda rede própria da Unimed Recife.

Fundação Terra
Desde agosto/2007 a Unimed Recife repassa mensalmente à Fundação Terra 1% do Imposto de
Renda pago pela cooperativa.

Doação de Sangue
A Unimed Recife promove anualmente campanhas de doação de sangue entre os colaboradores e
médicos cooperados trazendo para perto da cooperativa a estrutura necessária para doação, em
parceria com o HEMOPE ou outro Banco de Sangue local.

Campanhas Internas
Anualmente são realizadas campanhas na Unimed Recife para doação de alimentos, produtos de
higiene pessoal e/ou presentes para crianças carentes. As doações são realizadas por
colaboradores, clientes e médicos cooperados e ao final do prazo são entregues em entidades
carentes previamente escolhidas pelos participantes.

Graffitagem
Em uma parceria com a ONG Cores do Amanhã, a Unimed Recife grafitou o muro do
estacionamento do Pronto Atendimento de Olinda, dando mais cor e humanização ao local. O
Cores do Amanhã é uma associação sem fins lucrativos formada por educadores sociais,
esportistas e artistas de diversas áreas que promovem a inclusão social através da arte.

Doação de Equipamentos Eletrônicos
Evitando o acúmulo de equipamentos obsoletos de informática, a Unimed Recife promove doações
ao Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC Marista. No local, é realizado o
gerenciamento e a gestão de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, atuando como
integrador socioambiental e socioassistencial.

MEIO AMBIENTE

Sementeira
A Unimed Recife possui nas dependências do Hospital Unimed Recife I uma Sementeira
própria, com mais de 30 tipos de plantas. Funcionando desde 2017, além de proporcionar mais
humanização e arborizar o espaço, a Sementeira tem finalidade de suprir as necessidades das
unidades próprias da cooperativa.

Paperless
Os Hospitais e Prontos Atendimentos da Unimed Recife utilizam o Prontuário Eletrônico do
Paciente – PEP, um sistema que integra as informações e elimina o uso de papel no fluxo de
atendimento ao paciente. O PEP também otimiza tempo, podendo ser acompanhado pelo médico
assistente em qualquer local; além de oferecer mais segurança aos dados arquivados.
O nosso Hospital Unimed Recife III foi o primeiro hospital da América Latina a conquistar o
nível 7 da Healthcare Information and Management Systems Society (Himss) Analytics. Esta
certificação indica que o HURIII alcançou o mais alto nível de Tecnologia da Informação em
hospitais, sendo 100% digital.

Hospital Unimed Recife III
Redução de recursos hídricos:
Diante de um cenário de escassez dos recursos hídricos, o
Hospital Unimed Recife III criou estratégias para reduzir o
consumo de água na unidade hospitalar através das seguintes
ações:
Reutilização da água provenientes das autoclaves do CME
A central de material e esterilização possui 04 autoclaves, o
HUR III reaproveita 1m³/dia, ou 1.000 litros da água utilizada
para resfriar as bombas de vácuo. Esse recurso retorna ao
sistema hídrico da instituição após resfriamento para diversos
fins.
Reaproveitamento da água através das torres
de resfriamento
Para refrigerar todo o hospital, o sistema de refrigeração
consome por dia 40m³ de água. Foi desenvolvido um sistema
para armazenar, tratar e reaproveitar a água que antes era
rejeitada pelas torres de resfriamento (purgas), (12m³/dia, ou
12.000 litros).
Reaproveitamento da água proveniente da condensação
Houve a instalação de reservatórios para captar a água de
condensação (gotejamento) dos fan coils anteriormente
desperdiçada, gerando um reaproveitamento de 6m³/dia, ou
6.000 litros.

Outras ações implantadas:
Inserção de garrafa PET nas caixas acopladas, visando à
redução do volume de água quando forem acionadas, torneiras
com fechamento automático e redutores de vazão, rotina de
manutenção e vistorias diárias nas principais bombas e
semanal em todo o sistema hidráulico.

Hospital Geral Materno Infantil
Em atividade desde dezembro/2018, o HGMI já foi construído
com foco na responsabilidade social e ambiental:

Reutilização de água de condensação dos ar condicionados;
Utilização de vasos sanitário com duplo acionamento;
Torneiras com acionamento automático (por pressão);
Utilização de lâmpadas de LED de alta eficiência;
Elevadores - Tecnologia que utiliza um sistema especial de
tracionamento de cabine; Máquinas sem engrenagens (não
necessitam de lubrificação, isentando o uso de óleo);
Redução de até 30% de energia comparando-se a sistemas
convencionais.

Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.
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Iluminação natural através de janelas nos corredores e
ambientes de atendimento aos pacientes;

ANS - nº 34.488-5

Fachada Ventilada – Permite uma maior eficiência técnica;

