
Intermédica leva práticas de responsabilidade social a toda sua rede 
 
Uma das maiores empresas do setor de medicina de grupo, especializada em planos de saúde, a 
Intermédica levou a sério a expressão “boa vontade não basta, é preciso comprometimento”. A 
partir de 1996, intensificou suas ações de responsabilidade social, desenvolvendo atividades 
voltadas aos funcionários, aos associados e à comunidade. O comprometimento se estende a toda 
sua rede, formada por 54 centros clínicos, sete hospitais e oito prontos-socorros, localizados em 
São Paulo, Jundiaí, Baixada Santista e Sorocaba, além da rede credenciada em todo o Brasil.  
 
“O desenvolvimento de responsabilidade social na Intermédica não foi uma meta, mas uma 
conseqüência. Todo o nosso trabalho é voltado para a missão: ‘Tornar as pessoas sadias e felizes, 
através da excelência na prestação de serviços, nas áreas médico-hospitalar, sob forma de planos 
de saúde, comprometidos com a comunidade’`, afirma Roseli Maesi, gerente de Marketing e 
Responsabilidade Social.  
 
Para alcançar esses objetivos, a empresa investe em programas de orientação e desenvolvimento 
pessoal dos funcionários, projetos de medicina preventiva em comunidades e apoio social e 
também em ações para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. A arte é 
outro foco dos programas da Intermédica, com o patrocínio de exposições de ensaios fotográficos, 
documentários didáticos e apresentações de concertos internacionais.  
 
Essa postura adotada pela empresa garantiu reconhecimento em diversas frentes. Em 2002, a 
Intermédica foi homenageada no “VII Prêmio Qualidade de Vida`, da Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida (ABVQ), com o projeto “Educar para Prevenir”. Nessa ação, são produzidos 
gibis com orientações e dicas de saúde, distribuídos em escolas e bibliotecas públicas. A empresa 
conquistou também, em 2001, o selo `Empresa Cidadã`, concedido por uma comissão especial da 
Câmara Municipal de São Paulo, além de outras quatro premiações do Top Social ADVB com os 
projetos `Investindo na Comunidade` (1999), `Brasil das Artes` (1999), `Gestão com 
Responsabilidade Social` (2000) e `Investindo na Educação e Cultura para Promover o Bem Estar 
Social` (2000).  
 
Além de dar continuidade aos projetos já em andamento, a Intermédica traz novidades neste ano. 
Em fevereiro, a empresa lançou o projeto `Educar para o Futuro`, para arrecadar livros e material 
escolar para populações carentes e para montagem de bibliotecas em organizações comunitárias. 
Para os funcionários, a empresa oferece oficinas antiestresse, realizadas quinzenalmente.  
 
Medicina Preventiva é peça fundamental nas ações de responsabilidade social da empresa  
 
As ações de prevenção e orientação de saúde e qualidade de vida organizadas pela Intermédica 
passam por funcionários e se estendem à comunidade. A empresa oferece mensalmente diversas 
palestras de orientação familiar, abordando temas como valores da família, comunidade e 
cidadania. Cada evento tem a participação de 60 pessoas. Já o programa “Educação em Saúde”, 
realizado no Centro de Medicina Preventiva, procura orientar os participantes – são cerca de 600 
vagas anuais para a comunidade – sobre parto, depressão e dores na coluna, entre outros 
assuntos.  
 
Os conceitos apresentados nas palestras se multiplicam através de entidades comunitárias. Dirceu 
Alves da Silva, presidente da Casa da Fraternidade – entidade que distribui cestas básicas a 
portadores de HIV, localizada em Pirituba/SP -, é um freqüentador assíduo das atividades do 
programa e procura passar o que aprendeu nas orientações para os demais membros da entidade. 
“As palestras nos ensinam a administrar melhor o cotidiano e as orientações são aplicadas no dia-
a-dia da Casa e também na minha vida”, completa.  
 
Outras atividades de medicina preventiva ganham destaque na Intermédica. Os hospitais 
pertencentes à rede realizam o programa de incentivo ao aleitamento materno. Com outras 



instituições, a Intermédica realiza, anualmente, uma campanha de prevenção em comemoração 
ao Dia Mundial e Nacional de Combate ao Diabetes (14 de novembro). A seção de Jundiaí 
promove, desde 1996, uma jornada voltada aos profissionais da área médica para apresentar as 
pesquisas mais recentes sobre a amamentação.  
 
Atenção a crianças, jovens e idosos  
 
A Intermédica participa de diversos programas de atendimento a crianças, jovens e idosos. Um 
projeto de destaque é o Recanto Vida Nova, desenvolvido em parceria com a Paróquia São José 
do Ipiranga desde 1998, que procura reintegrar o homem de rua. Já foram atendidas 123 
pessoas, que receberam assistência médica, psicológica e orientação profissional.  
 
Há cinco anos, a empresa apóia também uma ação destinada à terceira idade, realizada na 
Associação Cristã de Moços de São Paulo. Os profissionais organizam palestras, mensuram a 
pressão, além de fornecer ambulâncias e materiais educativos. Na área de atendimento infantil, a 
Intermédica participa do Projeto Meu Guri, mantido pelo Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes. Cerca de 30 
crianças de 0 a 17 anos recebem assistência médica com a participação de funcionários 
voluntários.  
 
Uma política da empresa é o incentivo para que seus funcionários façam trabalhos voluntários. 
Hoje, são mais de 230 que realizam algum tipo de atividade. E a participação costuma ser efetiva, 
principalmente em campanhas de arrecadação de agasalhos, brinquedos e alimentos. Tânia 
Miranda, coordenadora regional do Departamento de Atendimento Nacional, é voluntária e 
funciona como uma agente motivadora para os outros funcionários, estimulando-os a participar 
das ações. “É uma experiência de vida e uma troca de carinho verdadeiro. Fico muito feliz de 
poder ajudar”, enfatiza.  
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