Med-Rio 30 anos
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undada em 1990 pelos sócios
Gilberto Ururahy e Galileu Assis, a
Med-Rio nasceu do entendimento
desses dois médicos sobre a necessidade
de se adotar uma nova visão da Medicina –
conhecimento que foram buscar no exterior
ao longo de dois anos de muito estudo. A
Med-Rio completa 30 anos de uma história
bem sucedida. Agora com a volta da Sylvia
Ururahy a competência e o glamour tem
dois endereços, uma unidade em Botafogo
e outra na Barra da Tijuca. Na última
semana, aconteceu uma brilhante palestra
sobre a história, seguido de um delicioso
coquetel assinado pela Escola Le Cordon
Bleu para 15 convidados Vips. Por Lá:

Dr Pedro Lobato, Dr Milber Guedes, Dr Gilberto Ururahy, Dr Galileu Assis e Dra Mônica Tavares

Dr Galileu Assis, Dr Gilberto Ururahy e Dr Antônio Seda

Dra Marina Aranha, Dra Priscila Caetano,
Dr Gilberto Ururahy e Dra Roberta Berriel

Daniel Assis, Dr Gilberto Ururahy, Sylvia Ururahy e Dr Galileu Assis

Liberado, Dra Mônica Tavares, Dr Gilberto Ururahy e Sylvia Ururahy
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MEDICINA PREVENTIVA
por Dra. Mônica Tavares

Gerente médica da MedRio Check-up

Comorbidades e pandemia

Isolamento social, medo, altos níveis de estresse, mudanças
rápidas e profundas no cotidiano das pessoas...

N

consumo de alimentos calóricos e
de bebidas alcoólicas).
Sabemos que a obesidade é
caminho para várias comorbidades,
tais como: hipertensão arterial,
diabetes, distúrbios do metabolismo
lipídico, síndrome da apneia
obstrutiva do sono e alguns tipos de
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estes tempos de pandemia,
o que mais observamos
foi um incrível aumento
de peso da população. De repente,
a falta de organização de uma
rotina diária normal, levou as
pessoas à uma fonte de prazer
e de compensação ( excesso de
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neoplasias (exemplos mais comuns:
mama e intestino). Enfim, a falta de
uma alimentação balanceada, de
uma atividade física aeróbica regular
e de um sono reparador, levam a
esse triste resultado, um aumento
significativo das comorbidades
(doenças crônicas).

por gordura,
• 25% convivem com insônia,
• 22% são hipertensos,
• 12% são obesos e,
• 8% diabéticos.
Para o nosso bem-estar e
manutenção de peso corporal
adequado é importante consumir
dieta pobre em açúcares,
farináceos, refrigerantes e bebidas
alcoólicas e rica em proteínas
saudáveis (peixe, frango e soja),
gorduras não saturadas, ingestão
de fibras e carboidratos não
digeríveis, aqueles que mantém
a flora intestinal saudável,
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diminuindo a absorção de gorduras,
contribuindo para um melhor
controle das dislipidemias.
A realização periódica do checkup médico permitirá ao indivíduo
conhecer as suas comorbidades e
os fatores de risco para a sua saúde,
minimizando dessa forma qualquer
surpresa em relação à saúde.
Sabemos que 90% dos cânceres
têm cura, desde que diagnosticados
precocemente. As pessoas buscam
longevidade com autonomia e a
forma de atingir esse objetivo é seu
estilo de vida.
Saúde é prevenção.
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Na MedRio Check-up, após
160 mil check-ups médicos
realizados em homens e mulheres,
observamos que:
• 65% dos clientes convivem
com excesso de peso
corporal,
• 60% são sedentários,
• 50% dos clientes convivem
com alterações das
gorduras sanguíneas e têm
o HDL-Colesterol ( protetor),
abaixo dos limites normais,
• 35% convivem com a
Síndrome Metabólica,
• 32% têm fígado infiltrado

