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atuação multidisciplinar 
de profissionais de diversas 
especialidades. Tudo isso 
para conhecer, o quanto 
antes, condições que podem 
se agravar e oferecer risco 
maior caso não recebam o 
tratamento adequado.

— A pandemia do novo 
coronavírus mostrou o  
quanto a prevenção é im- 
portante. Muito se falou 
sobre as comorbidades co- 
mo um fator de risco do 
Sars-CoV-2. São as doenças 
crônicas, silenciosas, que 
muitas vezes nunca tive-
ram diagnóstico adequado. 
Em outros casos, como o 
câncer, a chance de cura 

H á 30 anos, a área da 
medicina preventiva  

voltada ao público execu-
tivo era uma vastidão prati-
camente inexplorada no 
Brasil. Foi quando, inspi-
rados por iniciativas nos 
EUA e Europa, os médicos 
Gilberto Ururahy e Galileu 
Assis reuniram tecnologias 
e equipe para desenvol-
ver o conceito da Med-Rio 
Check-Up. Hoje estabele-
cida como a principal refe-
rência do país em sua área 
de atuação, a clínica cele-
bra três décadas de trabalho 
pioneiro com o “Encontro 
científico com a preven-
ção”, série de palestras pa- 
ra profissionais da saúde, 
lançada em 14 de setembro, 
na unidade Botafogo.

No primeiro encontro,  
o mastologista Maurício 
Magalhães Costa, presi-
dente da Sociedade Inter- 
nacional de Mastologia, 
tratou dos avanços do diag-
nóstico precoce de câncer 
de mama. Serão, ao todo, 
12 palestras, sempre na pri- 
meira segunda do mês, às 
19h30, com profissionais 
destacados de cada espe-
cialidade. A próxima está 
marcada para 5 de outu-
bro, com a tocoginecolo-
gista Cláudia Jacyntho, que  

mulher emagrece o risco 
de desenvolver um tumor 
na mama cai 30% — aponta 
Maurício Magalhães, que 
ressaltou na palestra como 
a identificação precisa das 
características do tumor 
ajuda na personalização  
do tratamento.

Na Med-Rio, os equipa-
mentos médicos de última 
geração detectam com gran- 

vai falar da prevenção das 
doenças ginecológicas. As 
apresentações têm trans-
missão pela internet.

A rodada de encontros 
tem como um dos objeti-
vos mostrar como a medi-
cina preventiva evoluiu nas 
últimas décadas, impul-
sionada por fatores como 
os avanços das tecnologias 
de diagnóstico e a digitali-
zação dos dados de saúde, 
sempre levando em conta 
o estilo de vida de cada 
cliente. Com 150 mil check-
-ups na bagagem, a Med-Rio 
exemplifica outra tendência 
que faz a diferença na detec-
ção precoce de doenças: a 

é de 90%, caso detectado 
precocemente — destaca 
Ururahy, que pretende lan- 
çar o livro “Saúde é pre- 
venção” como parte da ce- 
lebração de aniversário.

A oncologia é justamente 
uma das mais beneficiadas 
pela evolução. Check-ups 
podem avaliar o risco rela-
cionado ao estilo de vida, 
como a síndrome metabó-
lica, quadro de resistência 
à insulina geralmente asso-
ciada à obesidade.

— Ela aumenta a libe-
ração de fatores inf lama-
tórios, que são relaciona-
dos com o câncer. Estudos 
mostram que quando uma 

Celebrando três décadas de atuação, clínicas Med-Rio discutem em palestras  
os avanços no diagnóstico precoce de doenças

30 anos inovando na medicina preventiva

de precisão doenças em 
seus primeiros estágios. Os 
resultados são emitidos em 
24 horas, acessíveis via apli-
cativo. Todos os dados são 
criptografados, em confor-
midade com a Lei Geral  
de Proteção de Dados Pes- 
soais, adotada de forma pio- 
neira. Além de Botafogo, a 
clínica conta com uma uni- 
dade na Barra da Tijuca.  

Galileu Assis e Gilberto 
Ururahy, fundadores 
da Med-Rio, com o 
palestrante Maurício 
Magalhães Costa 

Mastologista Maurício 
Magalhães Costa faz 
palestra na primeira edição 
do “Encontro científico 
com a prevenção”
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