
EMPRESARIAL25 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
27 E 28 DE SETEMBRO DE 2019

Kárin Marques:
tecnologia em favor 
da saúde bucal

Em avaliação, Unimed se destaca

O consultório fica na rua 28 de Setembro, nº 221, sala 404

Nota máxima no índice de desempenho da saúde suplementar é atingida

Há seis anos atuando como ci-
rurgiã dentista, Kárin Marques é 
também especialista em Endodontia 
(tratamento de canal), pelo Institu-
to Gaúcho de Pós-Graduação em 
Odontologia, de Caxias do Sul. A 
profissional atua como clínica geral, 
desde restauração, limpeza, extração 
de dentes e realiza principalmente 
tratamento de canal e tratamentos 
estéticos como clareamento, lentes de 
contato dentais, facetas e restaurações 
estéticas de resina e coroas cerâmicas. 

Seu diferencial está na constante 
busca pela qualificação através de 
cursos de atualização e também 
trazendo novas técnicas e novos 
materiais para o consultório. “Sou 
apaixonada por tecnologia e pro-
curo incluí-la no consultório para 
otimizar os tratamentos, como por 
exemplo o tratamento de canal em 

sessão única, o clareamento com 
auxílio de led violeta e o exame de 
avaliação digital feito com o uso 
de câmera intra oral”, revela Kárin. 
“Também procuro individualizar o 
tratamento, de acordo com a expecta-
tiva e a necessidade de cada paciente, 
dando toda a atenção e dedicação a 
cada caso”, acrescenta.

O cuidado com os dentes é de 
suma importância, pois a saúde co-
meça pela boca conforme a cirurgiã 
dentista. “É importante instruir o 
paciente com a prevenção e visitas 
regulares ao consultório para evitar 
problemas futuros”, sublinha. Pro-
blemas nos dentes, além de causar 
dor e desconforto, podem afetar a 
autoestima e prejudicar até mesmo 
a vida pessoal, pois pessoas que não 
estão satisfeitas com seus dentes não 
se sentem à vontade para conversar e 

O jeito de cuidar das pessoas, 
marca registrada da Unimed Vales 
do Taquari e Rio Pardo (Unimed 
VTRP), mais uma vez é destaque 
no Brasil. A cooperativa médica 
conquistou a nota máxima no 
Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS) 2018, ano-base 
2017. Em uma escala de 0,0 a 1,0, 
a Unimed VTRP garantiu nota 1,0 
na avaliação anual, rigorosamente 
conduzida pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), órgão 
governamental que regula o setor 
em todo o País. As informações fo-
ram divulgadas oficialmente nesta 
semana, no site da ANS.

Para se ter uma ideia do tamanho 
da conquista, das mais de mil ope-
radoras de planos de saúde de todo 
o Brasil, apenas sete conquistaram 
a nota máxima. Quando olhamos 
para as maiores do setor, aquelas de 
grande porte, que contam com mais 
de 100 mil clientes (como é o caso 
da Unimed VTRP), apenas quatro 
chegaram neste nível de excelência. 
“Nossa vocação é cuidar das pessoas. 
Temos orgulho de ser uma das mais 
sólidas e reconhecidas operadoras 
de planos de saúde do País, como 
mostra a avaliação da própria ANS”, 

DIvulgAçãO

DIvulgAçãO

De 30/09 A 04/10
Santa Cruz do Sul se prepara 
para mais um grande evento. É 
a 2ª Semana da Arquitetura e 
Construção, que ocorre entre 
30 de setembro e 4 de outubro. 
O evento visa promover, valo-
rizar e agregar conhecimento 
para profissionais da área da 
construção civil e vai ocorrer 
nas sedes das entidades e na 
Unisc. 

ATé 11/10 - sexTA-feiRA
Para criar um espaço de vivên-
cia dos aprendizados que teve 
nestes processos, a Mercur e 
a Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc) promovem o 
curso de extensão “Vivendo a 
cocriação na prática”. Os par-
ticipantes vão aprender sobre 
os conceitos de cocriação, 
cocriação de valor, liderança 
rotativa e inteligência coletiva; 
metodologia e ferramentas: 
criação de personas, mapa da 
cocriação e sua vivência na 
prática, com a construção de 
soluções para um projeto. O 
investimento é de R$ 450 e 
pode ser parcelado em até três 
vezes. As inscrições devem ser 
feitas pelo site da Unisc até o 
dia 11 de outubro.

AGENDA

tirar fotos, reflete a profissional. 
Atualmente, além da manutenção 

da saúde bucal, o trabalho de Kárin  
visa melhorar a estética e devolver 
aos pacientes a alegria e a segurança 
de sorrir. Quer conhecer mais sobre o 
trabalho de Kárin Marques? Entre em 
contato pelo telefone (51) 99693-9885. 
O horário de atendimento ocorre dia-
riamente, das 9 horas às 19h30min, 
sempre com agendamentos prévios, 
inclusive fora do horário comercial. 

Aos sábados, atende tanto pela ma-
nhã quanto à tarde, com horário mar-
cado. O consultório está localizado na 
rua 28 de Setembro, nº 221, sala 404, 
no edifício Ginástica, em frente ao 
Croasonho e ClipGrafitte, em Santa 
Cruz do Sul. Para quem quiser conhe-
cer mais o trabalho da profissional 
também é possível acompanhar pelo 
Instagram @drakarinmarques pela 
página do Facebook Kárin Marques 
Odontologia.

afirma o presidente da Unimed 
VTRP, médico Aldo Pricladnitzki. 
“Nos últimos anos, assumimos duas 
bandeiras: o estímulo à mudança de 
hábitos na vida de todos e o impulso 
à inovação em nossas comunidades. 
Inovar respeitando o planeta e todas 
as pessoas que vivem nele é uma mis-
são coletiva. Estamos provando que é 
possível colocar isso em prática e ao 
mesmo tempo oferecer um serviço de 
qualidade para os nossos clientes”, 
acrescenta Pricladnitzki.

REDE AMPLA E qUALIfIcADA
Desde a primeira edição, a Unimed 

VTRP figura entre as melhores ope-
radoras de saúde do país, segundo 
avaliação da ANS. E este índice leva 
em conta o desempenho em aspectos 
fundamentais para as operadoras, 
como a qualidade da assistência mé-
dica prestada, a satisfação do cliente, a 
solidez do plano de saúde, a qualidade 
da gestão administrativa e o acesso 
por parte dos clientes a hospitais, 
laboratórios e profissionais de saúde.


