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CARO LEITOR

Nosso plano 
é prevenir

P
revenir é melhor do que remediar. O ditado 
é antigo, mas o conceito de medicina pre-
ventiva ainda não é conhecido por todos. 
Há algum tempo a Unimed Ji-Paraná inves-
te nessa linha. A proposta é evitar alguns 

problemas de saúde e aumentar a qualidade de vida das 
pessoas. Entendemos que o nosso negócio não é apenas 
tratar a doença, mas o todo, inclusive a autoestima. 

Uma tendência cada vez maior é também levar este 
conceito às empresas para estimular e promover as mu-
danças de hábito e minimizar os efeitos dos comporta-
mentos de risco no ambiente de trabalho. A matéria de 
capa e a entrevista desta edição de Bem Viver explicam 
como os clientes podem se benefi ciar de todas as ações.

A Unimed Ji-Paraná tem oferecido os instrumentos, mas 
o investimento pessoal também é muito importante. Pro-
gramas de prevenção reconhecem a necessidade de in-
centivar a responsabilidade de cada um para garantir um 
futuro melhor para si mesmo. 

Aproveite esta oportunidade, converse com seu médico, 
pergunte sobre alternativas 
que possam benefi ciá-lo e 
quais as atitudes que con-
tribuirão para melhorar seu 
estado de saúde. O melhor 
resultado aparece quando 
nós assumimos o controle 
da nossa saúde.

Gilberto Domingues

Diretor Presidente

O melhor resultado aparece 
quando nós assumimos o 
controle da nossa saúde
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FAMÍLIA

Sem lapsos de memória
Exercícios de raciocínio, lógica 
e memória ajudam a manter a 
mente ativa na terceira idade 

M
anter a mente ativa é um dos segredos 
para envelhecer bem. É o que também 
garantem os especialistas. Para viver a 
terceira idade com serenidade é pre-
ciso manter o cérebro em forma, com 

exercícios de raciocínio verbal, numérico, lógico e atenção 
concentrada. O envelhecimento cerebral bem-sucedido 
passa também pelo estímulo de diferentes habilidades, 
que devem ser reforçadas ao longo da vida. 

Estimule a memória. Procure se organizar, guarde as 
coisas sempre no mesmo lugar. Anote tudo o que tem 
a fazer - as compras do supermercado, as tarefas do 
dia, o que fazer na rua. Procure, por exemplo, associar as 
informações que você quer guardar a alguma outra coi-
sa. Numa reunião de família, encontro ou andando de 
ônibus, preste atenção na pessoa a seu lado durante um 
minuto (com discrição). Depois não a olhe mais e recor-
de mentalmente de todos os detalhes de sua aparência, 
para ver como está sua habilidade de observação.

Desenvolva o seu poder de argumentação e de per-
suasão. Pense em determinado tema polêmico, como 
por exemplo, adoção de filhos, exposição na mídia dos 
filhos de pessoas famosas, rebaixamento da maioridade 
penal. Busque argumentos a favor e contra cada tema, 
independente do que você pense a respeito.

Abandone a calculadora sempre que possível. Faça 
cálculos de cabeça ou usando a velha tabuada. Antes 
de passar na fila do supermercado, faça uma estimativa 
de quanto vai gastar com as compras. 

Nos momentos de lazer, vá exercitando a memória e 
o raciocínio verbal. Enumere o maior número possível 
de palavras com a letras R, F, G, etc. Aumente o grau de 
dificuldade: verduras que comecem com L, frutas com 
D, e vá acrescentando novas categorias e novas letras. 
Exercite também lembranças há muito esquecidas: o 
nome dos sete anões, os pecados capitais, os meses do 
ano com 30 dias, os afluentes do rio Amazonas.

Informe-se sempre. Leia pelo menos uma revista in-
formativa por semana. Assista a pelo menos um telejor-
nal por dia. Ao final de cada dia, tente se lembrar pelo 
menos de dois ou três fatos importantes. 

1

2

3

4

5

Neurônios em forma

Estimular diferentes habilidades é uma boa maneira 
de manter a mente sempre ativa
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ENTREVISTA

O PROFISSIONAL
Osmar da Silva é médico 

pediatra e diretor de 
Prevenção e Promoção à 

Saúde da Unimed Ji-Paraná

Com informações 
corretas e alguns 
cuidados básicos, 
a Unimed 
Ji-Paraná pode 
ajudá-lo a se 
prevenir e a se 
cuidar melhor

Ponha mais saúde 
  na sua rotina

V
er o tempo passar de forma 
ativa, ao lado das pessoas 
que se ama, curtindo cada 
momento e cada fase da 
vida. Para cumprir esse rotei-

ro um ingrediente é essencial: saúde. Com 
o objetivo de reforçar sua importância e 
mostrar como podemos conquistá-la dia-
riamente, a Unimed Ji-Paraná criou o Pro-
grama de Medicina Preventiva. Nesta en-
trevista, o médico pediatra Osmar da Silva, 
diretor de Prevenção e Promoção à Saúde 
da Unimed Ji-Paraná, explica como o pro-
grama funciona e como os clientes podem 
se benefi ciar com as ações.

O que é o Programa de Medicina Pre-
ventiva da Unimed Ji-Paraná?

A abordagem de medicina preventiva e 
promoção à saúde prioriza a valorização da 
qualidade de vida e manutenção da saú-
de e não apenas o tratamento da doença. 

Melhor do que tratar doenças, às vezes em 
estágios avançados, é evitá-las com ações 
preventivas. Ou detectá-las quando ainda 
podem ser tratadas com sucesso. 

As doenças crônicas, como diabetes, hi-
pertensão e obesidade, são hoje a principal 
causa de sofrimento e incapacidade entre 
as pessoas, mas é perfeitamente possível 
conviver com elas, tratá-las, controlá-las e 
manter uma vida feliz e com qualidade.

Nesse sentido, a Unimed Ji-Paraná ofe-
rece um programa especial, que tem por 
objetivo propiciar um maior entendimento 
e compreensão  de sua doença, mudar há-
bitos e rotinas para aumentar sua saúde e 
sua qualidade de vida e promover maior 
adesão aos tratamentos  já prescritos.

Agora, os clientes podem contar com uma 
espécie de “personal saúde”: uma enfermei-
ra que está à disposição dos clientes para 
auxiliá-los no controle de suas doenças.  

Quais os serviços oferecidos pelo 
programa de medicina preventiva?

Os pacientes inscritos nos programas se-
rão acompanhados por uma equipe com-
posta por enfermeira padrão, psicóloga, 
nutricionista, além de médicos cooperados 
que continuarão atendendo normalmente 
os pacientes dos consultórios. O foco são 
clientes que tenham diabetes, hipertensão 
arterial, que é a pressão alta, colesterol au-
mentado e obesidade.

Qual a fi nalidade de se responder ao 
questionário de avaliação de condição 
de saúde?

Com a análise dos questionários a Uni-
med pode conhecer o perfi l de toda a 
carteira e elaborar os melhores programas 
para atender as necessidades levantadas.
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Quem tem direito aos atendi-
mentos?

Num primeiro momento, os clientes 
da Unimed-Ji-Paraná, que moram em 
Ji-Paraná. 

E para quem mora fora do muni-
cípio de Ji-Paraná?

Estes clientes devem aguardar até 
que a Unimed estenda este novo be-
nefício para outros municípios.

Os programas são para todas as 
idades?

Inicialmente está sendo implantan-
do programas para os clientes a partir 
dos vinte anos de idade.

Como o cliente deve fazer para 
participar dos Programas de Medi-
cina Preventiva?

É muito simples, o cliente deve res-
ponder o Questionário de Avaliação 
de Condição de Saúde, que foi envia-
do para residência dele e entregá-lo na 
Unimed. Em seguida, ele deve aguar-
dar um contato da equipe ou solicitar 
o encaminhamento pelo seu médico 
ou ainda procurar informações direta-
mente na sede da Unimed.

Como fica o tratamento que o 
cliente já faz com o médico dele?

Não muda nada, o cliente que já 
tem médico de preferência, continuará 

sendo acompanhado por ele e aquele 
que ainda não tem pode ter facilitada 
a escolha e a marcação de consultas.  

O cliente tem algum aumento 
de custos na mensalidade do pla-
no de saúde, ao participar do pro-
grama de medicina preventiva?

Não. Este é um serviço oferecido 
pela Unimed Ji-Paraná aos seus clien-
tes sem custo. O objetivo é justamente 
o contrário, reduzir custos para todos. 
A nossa proposta é de uma parceria, 
objetivando mais saúde e qualidade 
de vida.

E os clientes de planos empre-
sarias?

A proposta para as empresas é fa-
zer um levantamento das condições 
de saúde de todos os colaboradores 
que possuem plano de saúde da Uni-
med Ji-Paraná. A partir daí os porta-
dores de doenças crônicas como dia-
betes, hipertensão, obesidade, entre 
outras, serão convidados a participar 
dos programas específicos para o 
controle adequado dessas patologias, 
com o objetivo de reduzir os gastos 
com doenças, com faltas ao trabalho, 
aumentando a produtividade e a qua-
lidade de vida de todos.

Veja mais sobre o Programa de Me-
dicina Preventiva na página 18.
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ANTENADOS

Um terço da perda de visão na primeira década de 
vida deve-se a lesões traumáticas e em cerca de 70% 
desses acidentes não há a supervisão de um adulto. As 
principais ameaças são: tampinhas de garrafa, bolas, pe-
dras, estilingues, armas de brinquedo e fogos de artifício. 
Para evitar, use o cinto de segurança e capacete, mes-
mo em pequenos percursos, em ambiente de trabalho 
sempre use os equipamentos de proteção individual 
indicados e cuidado ao manejar produtos de limpeza. 
Pequenas gotas em contato com os olhos podem causar 
danos sérios à visão. 

Trauma ocular

Previna-se contra varizes. O movimento das pernas é 
muito importante para “bombear” o sangue das veias. 
Portanto, ficar muito tempo sentado ou em pé parado é 
muito ruim para o trabalho das veias. Pessoas que tenham 
necessidade profissional de ficar em pé durante longo 
tempo devem usar meias elásticas, principalmente se ti-
verem histórico de varizes.

Inimigas

No vocabulário médico, urgência e emergência não 
significam a mesma coisa. Uma situação de urgência é 
aquela que requer assistência médica imediata, com ou 
sem risco potencial de morte. Quando há ameaça imi-
nente à vida ou sofrimento intenso, havendo necessidade 
de tratamento médico imediato, trata-se de emergência. 
Procure um pronto-atendimento apenas em casos de ur-
gência e emergência. Se a situação não se encaixa entre 
as descritas acima, procure seu médico de confiança, que 
acompanha o seu histórico clínico. Quando o médico já 
conhece o percurso de sua saúde, fica muito mais fá-
cil fazer o diagnóstico e realizar o tratamento de forma 
tranquila.

Você sabia?



11Bem Viver UnimedNovembro/Dezembro 2009

Você conhece e aproveita todas 
as vantagens que seu plano ofere-
ce? Ao contratar qualquer modalida-
de de plano, os nossos clientes têm 
como vantagens a Farmácia Unimed, 
com remédios a preço de custo. As 
unidades estão instaladas em Ji-Pa-
raná, Cacoal, Ouro Preto e a mais re-
cente em Rolim de Moura.

Produtos

UNIMED SERVIÇO

É importante ter sempre em mãos um 
cartão de identifi cação alertando quan-
do a pessoa é diabética e com os telefo-
nes para contato em caso de urgência.

Dica

A Unimed Ji-Paraná credenciou um 
novo serviço. É o exame endoscópi-
co, conhecido como Colangiopan-
creatografi a Retrógrada Endoscópica 
(CPRE), o primeiro no interior de Ron-
dônia. Ele é um sofi sticado exame ca-
paz de evitar a realização de cirurgias 
mais invasivas. Associado à radiologia, 
permite o diagnóstico de doenças 
do trato digestivo a partir de méto-
dos de imagem. O exame é realizado 
no Day Hospital, em Ji-Paraná.

Novo serviço

A Unimed Ji-Paraná tem um Nú-
cleo de Assistência Social que auxilia 
os clientes no planejamento familiar. 
Palestras educacionais focadas nos 
métodos contraceptivos serão minis-
tradas para os clientes da Cooperati-
va, que terão um acompanhamento 
sócio-psicológico antes de realizar 
qualquer procedimento de contra-
cepção defi nitiva. Mais informações 
pelo telefone 3411-3800.

Planejamento

Divã
“Divã” é uma comédia, que 

conta a história de Mercedes 
(Lília Cabral), uma mulher de 
40 anos, casada e mãe de dois 
fi lhos, que subitamente deci-
de procurar um psicanalista. E 
assim, o que era apenas uma 
curiosidade dá lugar a uma ex-
periência intensa, que provoca 
uma série de mudanças em seu 
cotidiano. No divã, Mercedes 
questiona o seu casamento, a 
realização profi ssional e seu po-
der de sedução. É só o princípio 
de uma grande transformação. 
O fi lme é uma adaptação da 
peça Divã, do romance homô-
nimo da escritora gaúcha Mar-
tha Medeiros.

DICAS

FILMES

A TV Que Seu Filho Vê
Bia Rosenberg, que coordenou 

a programação infantil da Tv Cul-
tura por 20 anos, fornece dados 
úteis e confi áveis sobre como 
usar a televisão como aliada no 
desenvolvimento da criança e do 
adolescente. Neste trabalho, Bia 
reuniu pesquisas de origens varia-
das, sua experiência e as pergun-
tas que mães, pais, professores e 
jornalistas fi zeram a ela sobre a 
maneira de lidar com a televisão 
na vida das crianças. O livro discu-
te o consumo consciente e sau-
dável da televisão pelas famílias. 
Destaca que é importante acom-
panhar o que as crianças assistem 
e entender que a visão de mundo 
que os fi lhos carregam é influen-
ciada pelos conceitos embutidos 
nos programas de televisão.

LIVROS
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ARTE

Evento, promovido 
pela Unimed 
Ji-Paraná, com apoio 
do Cine Columbia, 
garantiu a diversão 
de crianças de 
três abrigos do 
município

C
omida, bebida, diversão e 
arte em uma comemora-
ção cujo principal ingre-
diente foi a solidariedade. 
Promovido pela Unimed 

Ji-Paraná, com apoio do Cine Columbia, o 
Dia de Criança reuniu mais de 80 crianças 
de três instituições do município: Centro 
de Assistência e Recuperação de Vidas 
(CARVID), Abrigo Municipal e Centro de 
Apoio Integral á Família (CAIF), além de 

filhos de funcionários da Cooperativa.
A sessão especial foi realizada no Se-

gundo Distrito, com o filme Tô de Férias. 
Os funcionários da Unimed trabalharam 
voluntariamente para organizar o evento. 
A Técnica em Pós-Venda Ivanir Martins, 
que colaborou na organização, disse 
que gostou de ter participado. “É bom 
proporcionar um dia de alegria e cultura 
para as crianças. Muitas delas não conhe-
ciam o cinema”.

Crianças assistem atentas ao filme Tô de Férias, durante a sessão especial promovida pela Unimed Ji-Paraná

 Sessão especial 
   de cinema
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Entre os espectadores estava Caro-
line, de 10 anos, e Jéssica, de 9, que 
foram ao cinema pela primeira vez. 
“Esse filme foi muito bom, eu gostei 
muito”, comentou Caroline. “O cinema 
me faz pensar, imaginar um pouco o 
que pode acontecer na vida”, disse 
Jéssica. 

Gincana Solidária
Para manter o espírito solidário em 

alta, a Unimed Ji-Paraná lançou tam-
bém em novembro a 2ª edição da 
Gincana “Eu Faço Diferença”. Os fun-
cionários foram todos divididos em 

cinco equipes, para realizar a primeira 
tarefa: arrecadar alimentos não-pere-
cíveis. Até dezembro, as equipes mo-
bilizarão empresas e moradores do 
município para conseguir o maior nú-
mero possível de doações.

Na última edição, a Gincana en-
volveu 80 funcionários e foram ar-
recadadas mais de duas toneladas 
de alimentos, entre outros itens, que 
beneficiaram 200 crianças e adoles-
centes de instituições da região. 

De acordo com o diretor presi-
dente da Unimed Ji-Paraná, Gilberto 
Domingues, estas são iniciativas que, 

ARTE
Para algumas crianças foi a 
primeira vez que entraram 
em uma sala de cinema

além de se somar aos programas per-
manentes de responsabilidade social 
executados pela cooperativa, visam 
também estimular o envolvimento 
dos colaboradores em causas solidá-
rias. “O maior prêmio é a oportunida-
de de ajudar”, disse.



Visão comprometida
SAÚDE DOS OLHOS

O computador 
não é o 
responsável por 
um problema  
específico de 
visão, mas o uso 
excessivo pode 
provocar 
irritações e 
cansaço ocular

C
omputador, celular, palmtops, 
vídeo-game e televisão. O 
futuro promete livros eletrô-
nicos. Todos estes aparelhos 
têm uma coisa em comum: 

a sua visão. Ficar horas e horas em frente à 
tela faz parte da rotina de milhares de estu-
dantes e profissionais. Tendência irreversível, 
mas que precisa de alguns cuidados. 

Segundo especialistas, a tendência, quan-
do se está com os olhos fixos em algo in-
teressante, é não piscar. Isto, associado ao 
uso de aparelhos de ar-condicionado, que 
provocam uma diminuição da umidade 
do ar, causam ressecamento da córnea. A 
lágrima é a responsável pela manutenção 
desta umidade e indispensável para uma 
boa visão. 

O uso ininterrupto do computador, por 
exemplo, pode provocar o cansaço ocular. 
Por isso, recomenda-se que a cada hora de 
uso, a pessoa faça uma pausa de 10 minu-

tos para que haja um relaxamento da mus-
culatura ocular. Além disso, o monitor deve 
ficar cerca de 60 centímetros afastado do 
usuário, mais ou menos na linha dos olhos, 
para evitar que ele tenha que abaixar ou 
levantar a cabeça. 

Outra precaução importante é regular 
o brilho da tela do monitor e diminuir a 
luminosidade excessiva, que provoca um 
aumento do esforço dos músculos dos 
olhos, levando à sonolência e ao cansaço 
visual. Reflexos de luz artificial ou natural 
no monitor exigem um esforço maior dos 
olhos e devem, portanto, ser evitados.

É importante também, no caso de algum 
problema na visão, procurar um oftalmolo-
gista e evitar soluções paliativas e caseiras, 
que podem piorar o problema e provocar 
sérios danos aos olhos.

Na frente do computador, o número 
de piscadas diminui, deixando a córnea 
seca. O olho então pode ficar irritado, 
já que há menos proteção

Cuidado com a postura. Apóie os 
braços ao digitar, as cadeiras devem ser 
confortáveis de forma a manter a coluna 
vertebral ereta e não dobrada.

Normalmente, piscamos 15 a 20 ve-
zes por minuto, mas, ao usar o computa-
dor, a frequência diminui muito.

Descansar a cada hora, entre cinco e 
10 minutos. Levantar e andar um pouco, 
o que melhora a circulação de modo 
significativo, e, em seguida, retornar às 
atividades. O tempo que deixamos de 
trabalhar é compensado pelo aumento 
da produtividade quando se retorna ao 
trabalho.

Os óculos com grau ou colírios só po-
dem ser receitados pelo oftalmologista.

Saiba mais 
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MEXA-SE

Atletas de fim de semana,   

cuidado!
Para quem 
gosta de praticar 
esportes apenas 
de vez em 
quando, vale 
lembrar o ditado: 
“é melhor 
prevenir do 
que remediar”

S
e você é do tipo que escolhe 
o fim de semana para sair cor-
rendo pelo parque para tentar 
recuperar a forma física, ou 
daqueles que marcam “aquela 

pelada” com os amigos apenas uma vez 
por semana, fique atento, pois entre os 
maiores perigos de se praticar exercício fí-
sico de forma inconstante e sem critérios, 
estão as sobrecargas musculares e até os 
problemas cardíacos.

O mais importante é se prevenir para evi-
tar surpresas desagradáveis. E não é preciso 
ficar alarmado, pois, se bem direcionado, o 

esporte pode ser de grande auxílio na es-
tafante rotina diária. Não apenas no reflexo 
do condicionamento físico, mas também 
em relação à saúde mental, efetivamente 
como uma terapia. 

No entanto, é importante ficar alerta para 
eventuais riscos que a atividade possa trazer. 
Falar em riscos, embora possa parecer alar-
mante, não deve ser visto sob este ponto de 
vista. É melhor avaliar os riscos e tentar eli-
miná-los para garantir uma prática tranquila, 
do que estragar a própria diversão com uma 
contusão - ou mesmo com algo mais sério. 

A atividade física pode disparar uma 



Deixar a manutenção física apenas 
para o futebol, ou o tênis, ou o vôlei 
- em geral, atividades de impacto - é 
uma agressão ao corpo. Tudo que se 
puder fazer é ponto favorável para 
atenuar o impacto exagerado. Mesmo 
que a pessoa só possa fazer, realmen-
te, uma caminhada duas ou três vezes 
por semana. Já seria alguma coisa e 
traria resultado.

A palavra-chave é prevenção. 
Se você está se cuidando, fez 

o check-up preventivo, está manten-
do um bom condicionamento físico, 
parabéns. Suas chances de obter 
um bom desempenho - no sentido 
da saúde, não apenas de alcançar 
vitórias - são maiores. No entanto, se 
você não segue nada disso, e durante 
a pratica sentiu algo diferente, ainda 
que de leve, pare. Esse é um sinal do 
seu corpo de que algo está errado. Aí, 
é hora de procurar um médico e rela-
tar a ele o problema, fazer um check-
up e garantir que tudo não passou de 
um susto.

Respiração ofegante, falta de ar, ba-
tedeira no peito, suor profuso, tontura, 
desmaio, dor de cabeça e dor abdo-
minal persistente são sinais de que 
alguma coisa não está funcionando 
legal.
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ocorrência até mesmo fatal de uma 
patologia que a pessoa já é portadora 
e não sabe. Por isso, se você adora 
bater uma bolinha no final de semana 
ou jogar um tênis para relaxar é im-
portante seguir alguns conselhos:

Em primeiro lugar, você deve 
conhecer sua condição física, 

saber se está em situação favorável 
à prática de esportes. Para isso, o pri-
meiro passo é consultar um médi-
co. O exame médico é obrigatório, 

mesmo que a pessoa não sinta nada. 
Muitas pessoas possuem patologias e 
não sabem. 

Se você acha que basta bater 
uma bolinha no final de se-

mana e está tudo certo, errou. Manter 
uma atividade física regular é o melhor 
caminho para uma prática esportiva 
saudável. O organismo não está apto 
a ficar parado a semana inteira e, no 
fim de semana, jogar duas, três horas 
de futebol. 

1
2

3

RISCO
As lesões musculares e 
ortopédicas são mais comuns 
em quem pratica exercícios 
físicos apenas no final de 
semana
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PREVINA-SE

    Fique em 
dia com a saúde
Para estimular 
hábitos saudáveis 
e ajudar os seus 
clientes a terem 
qualidade de vida, 
a Unimed Ji-Paraná 
criou o Programa 
de Medicina 
Preventiva

E
la acorda, abre os olhos, sen-
ta-se na cama sonolenta e, 
ainda em jejum, inicia o ritual 
de tomar os remédios do dia. 
São vários até o anoitecer: 

para colesterol alto, insufi ciência coronaria-
na, diabetes, prevenção contra risco de um 
novo infarto e, também, para pressão alta. 
Essa é uma personagem fi ctícia, mas como 
ela muitas pessoas já se acostumaram com 
a realidade de que terão que tomar medi-
camentos por toda a vida.

Mesmo com doenças crônicas, que exi-
gem tratamento adequado, sob supervisão 

médica periódica, muitas pessoas, hoje, são 
benefi ciadas com os avanços da medici-
na e de medicamentos sofi sticados que 
podem controlar doenças e aumentar a 
expectativa de vida. 

Há 100 anos, os brasileiros viviam 40 
anos, mas hoje as estatísticas mostram 
que as pessoas sobrevivem em média 
70 anos. Viver 90 ou 100 anos está se 
tornando cada vez mais comum. O que 
no passado era privilégio de alguns aben-
çoados pela genética, hoje já é possível 
para muitos, graças aos avanços da ciên-
cia. Os naturalmente longevos, em geral, 

VARIEDADE Quando o assunto é alimentação, o segredo é evitar excessos, buscando um cardápio nutritivo
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hipertensão, diabetes ou colesterol ele-
vado, entre outros fatores responsáveis 
pelo aparecimento das doenças do 
coração, cérebro ou rins, as que mais 
matam precocemente.

Atualmente, mesmo que a pessoa 
não seja uma dessas “abençoadas” e 
sofra algum desses males, é possível 
fazer tratamentos adequados, para vi-
ver mais e melhor. O problema é que, 
quanto mais há opções de tratamento, 
menos as pessoas se conscientizam da 
necessidade de se prevenir.

Há 100 anos, os 
brasileiros viviam 40 
anos, em média, mas 
hoje as estatísticas 
mostram que as 
pessoas sobrevivem 
em média 70 anos

ATIVO
Exercícios simples como a 
caminhada são uma excelente 
forma de ganhar saúde e livrar-se 
do sedentarismo

Solução

É só fazer as contas. Os abu-
sos com a saúde custam caro, 
pois chega um momento em 
que os exageros vão levar ao 
desenvolvimento de doenças e 
tratamentos prolongados. Fumar, 
ingerir bebidas alcoólicas, comer 
frituras e açúcares, além da vida 
sedentária, do estresse, do des-
controle emocional e afetivo 
podem provocar doenças crô-
nicas, que exigem remédios e 
mais remédios.

Para empresas de saúde, pre-
venção e controle de doenças 
são sinônimos de clientes com 
qualidade de vida. Mais que isso, 
é sinônimo de redução de cus-
tos operacionais; ganhos rever-
tidos em novos investimentos 
no negócio, que levam à exce-
lência no atendimento e à satis-
fação do cliente.

Tendo em vista todos estes 
benefícios, a Unimed Ji-Paraná 
tem investido no Programa de 
Medicina Preventiva. De acordo 
com o médico pediatra, Osmar 
da Silva, diretor de Prevenção e 
Promoção à Saúde, o objetivo é 
identificar e tratar os beneficiá-
rios com problemas de saúde, 
simples ou crônicos. 

Os clientes foram mapeados 
por meio de um questionário e 
o resultado vai apontar os que 
precisam de cuidados preven-
tivos e os que já estão classifi-
cados como doentes crônicos. 
Identificado, o paciente será 
convidado a fazer parte do sis
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tema de prevenção e controle 
de doenças por tempo indeter-
minado e sem custo adicional.

Estes participantes são encami-
nhados para médicos especialis-
tas e passam a ser monitorados 
por uma equipe multidisciplinar 
formada por nutricionistas, psi-
cólogos e enfermeiros. O mo-
nitoramento acompanha, prin-
cipalmente, o cumprimento à 
agenda de consultas e exames, 
a adesão ao medicamento pres-
crito e a mudança de hábitos re-
lacionada à educação alimentar 
e às atividades físicas. 

“Estamos reestruturando nos-
sos processos para aumentar o 
número de pessoas atendidas 
na Medicina Preventiva. Quere-
mos melhorar a qualidade de 
vida dos clientes e o uso do 
plano de saúde de forma efi-
ciente. Assim, agregamos valor 
e fidelizamos o beneficiário”, 
afirma.  

O Programa de Medicina Preven-
tiva também atende os clientes em-
presariais. Depois de passar por um 
mapeamento, portadores de doenças 
crônicas como diabetes, hipertensão 

e obesidade recebem orientação e 
acompanhamento profissional e qua-
lificado. O programa disponibiliza in-
formações precisas para as empresas 
planejarem os investimentos em pre-
venção, além de palestras, que auxiliam 

na conscientização. 
Segundo Osmar, investindo na pre-

venção e promoção da saúde de cada 
colaborador é possível trazer resultados 
na diminuição do índice de absenteís-
mo e no aumento da produtividade.

•• 1º Distrito: Clínica CIM – Rua Almirante Barroso esquina com Rua Adolfo Rhol, bairro Casa Preta - 

Telefone: (69) 3411-3840
•• 2º Distrito: Clinica da Criança – Avenida Brasil, nº. 408, bairro Nova Brasília - Telefone: (69) 3411-3840

Locais de atendimento:

Clientes corporativos

PLANEJAMENTO
É preciso que as pessoas planejem 

e se preparem para a velhice, se 
esforçando para adotar hábitos 

saudáveis em todas as fases da vida 

Novembro/Dezembro 2009
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TRÂNSITO

Conte até

Manter a calma é 
fundamental para 
diminuir as chances 
de se envolver em 
acidentes. 
Especialistas 
recomendam sair 
de casa com mais 
antecedência

A 
cena do desenho animado 
em que um pacato cidadão 
entra em um carro e, ao 
enfrentar os problemas do 
trânsito, transforma-se em 

uma pessoa alterada, que xinga, buzina e 
executa manobras arriscadas está no ima-
ginário da maioria das pessoas. Mas longe 
de ser uma divertida caricatura, o persona-
gem pode ser encontrado diariamente nas 
ruas das cidades brasileiras. 

Ponte parada, trânsito engarrafado, mo-
toristas imprudentes. Dirigir é uma tarefa 
altamente sujeita ao estresse. Ao fi car ner-
voso ou ansioso, o motorista recebe uma 
alta descarga de adrenalina, que aumenta 
os batimentos cardíacos, altera a frequên-
cia respiratória e pode causar ainda proble-

mas digestivos. O fato de não conseguir 
controlar a situação é um dos fatores que 
mais irritam quem se vê preso no trânsito 
ou recebe “uma cortada”. 

Segundo especialistas da Associação 
Brasileira de Educação de Trânsito (Abe-
tran), sair com certa antecedência para 
chegar ao destino desejado é uma das 
dicas mais importantes para reduzir a ten-
são ao volante. Quando uma pessoa está 
atrasada para um compromisso com hora 
marcada – como buscar o fi lho na escola 
ou embarcar em um avião – é natural que 
o nível de irritação aumente. Escolher com 
antecedência o melhor trajeto e calcular o 
tempo que deve ser gasto no percurso são 
algumas das atitudes capazes de garantir 
mais tranquilidade a quem dirige.

Especialistas dão dicas de como driblar o estresse e manter-se calmo ao dirigir.
 Saia de casa com antecedência sufi ciente para evitar possíveis atrasos causados em virtude de congestionamentos
 Busque caminhos alternativos para evitar vias com trânsito intenso
 Não saia de casa após sofrer aborrecimentos
 Ouça música suave quando estiver dirigindo e faça exercícios respiratórios para relaxar
 Evite manter o pé fi xo na embreagem para não causar tensão muscular
 Não fale ao celular. Além de ser perigoso e proibido, ao receber uma notícia grave pelo telefone (como a morte de um 

familiar), a pessoa pode se descontrolar emocionalmente e provocar um acidente
 Resista ao impulso de extravasar seu descontentamento com os demais motoristas. Evite xingar ou fazer gestos obscenos

Aborrecimento zero
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TURISMO

Fenômeno da correnteza
O encontro dos 
rios Negro e 
Solimões é 
uma das mais 
fascinantes 
manifestações 
da exuberância 
natural da região

M
anaus é, antes de tudo, 
uma cidade diferente. 
Fundada em 1669, atin-
giu seu apogeu duran-
te o ciclo da borracha, 

que se iniciou no século 19. Herança des-
se período, o Teatro Amazonas se tornou 
símbolo dos manauaras e bastião das artes 
do Estado. As obras demoraram 15 anos e 
foram concluídas em 31 de dezembro de 
1896. O projeto arquitetônico é assinado 
pelo Gabinete Português de Engenharia e 
Arquitetura de Lisboa.

Uma vez em Manaus, não dá para fugir 
do tradicional passeio de barco até o pon-
to de encontro entre os rios Negro e So-
limões. O passeio começa com a descida 
pelo Rio Negro. Cerca de 10 quilômetros 
depois, chega-se ao encontro dos rios: por 
uma extensão de seis quilômetros, eles se-
guem lado a lado, sem se misturar.

O fenômeno ocorre devido à diferen-
ça entre a temperatura e a densidade das 
águas, além da velocidade das correntezas. 
Enquanto as águas do escuro Rio Negro 

correm cerca de 2 km/h a uma temperatu-
ra de 22 graus centígrados, o barrento Soli-
mões tem uma correnteza entre 4 e 6 km/h 
e uma temperatura de 28 graus. Quando os 
dois rios se unem, forma-se o Amazonas.

Alguns barcos oferecem almoço a bordo. 
O passeio dura cerca de cinco horas. Du-
rante o percurso, as palafitas – típicas casas 
erguidas sobre as águas – se destacam. Se 
o turista tiver sorte, poderá ganhar o direito 
a um novo espetáculo: dessa vez, um belo 
pôr-do-sol, que cobre as águas do Rio Ne-
gro com a cor dourada. 

Para quem deseja um contato mais ínti-
mo com a floresta Amazônica, uma das op-
ções é um passeio ao zoológico do Centro 
de Instrução de Guerra na Selva (CIGs). Com 
30 mil metros quadrados de área, trata-se 
de uma das maiores atrações da cidade. 
Os turistas têm a oportunidade de apreciar 
onças-pintadas, panteras, jacarés-açu e uma 
sucuri de seis metros de comprimento. Os 
felinos ficam expostos em jaulas numa área 
verde, vislumbrada pelos visitantes com a 
ajuda de uma passarela.

Dois dos maiores rios amazônicos correm lado a lado denunciando sua presença na diferença de cores
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FÉRIAS SEGURAS

Cuidados especiais 
    ao deixar a casa

Não deixe as luzes acesas durante o dia. Isso indica ausência de moradores

Se possível, instale um aparelho de fotocélula para acender e apagar as luzes externas

Instale alarmes de sistemas simples para uma residência ou apartamento vazio

Opte por equipamentos independentes da linha telefônica que são mais 
efi cientes em casos de cortes nas redes de transmissão

Deixe algum telefone de contato com um vizinho, parente 
ou amigo

Em condomínios fechados ou edifícios, não deixe as chaves na portaria

Poucas pessoas devem saber do sistema de segurança de sua casa

Feche bem janelas e portas, sem esquecer das janelas do carro que permanecer na garagem

Se morar em casa, solicite a interrupção da entrega de jornais dos quais
eventualmente seja assinante

Um carro na garagem ajuda a dar impressão
de que há alguém em casa

Nunca deixe mensagens na secretária
eletrônica informando ausência por 
determinado tempo

Abaixe o volume do telefone para que 
seu som não seja ouvido do lado de 
fora de casa

efi cientes em casos de cortes nas redes de transmissão

Em condomínios fechados ou edifícios, não deixe as chaves na portaria

Se morar em casa, solicite a interrupção da entrega de jornais dos quais

Um carro na garagem ajuda a dar impressão

Não deixe as luzes acesas durante o dia. Isso indica ausência de moradores

Se possível, instale um aparelho de fotocélula para acender e apagar as luzes externas

Instale alarmes de sistemas simples para uma residência ou apartamento vazio

Opte por equipamentos independentes da linha telefônica que são mais 
efi cientes em casos de cortes nas redes de transmissão
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FAÇA SUA PARTE

A picada 
que todos 

temem 
levar

No período de chuva 
aumentam os locais com 

água parada, ambiente 
ideal para a reprodução 

do mosquito transmissor

PERIGO! Pneus velhos, vasos com água acumulada e 
mato crescido são condições favoráveis para a proliferação 
do mosquito da dengue

O 
período das águas 
chegou e com ele 
as doenças típicas 
dessa época. A den-
gue é o caso mais 

comum. A época de chuvas cria condi-
ções favoráveis para o mosquito prolife-
rar. Existem quatro tipos de dengue, no 
Brasil há os tipos 1,2 e 3 em atuação. O 
mais comum nos últimos anos é o tipo 
dois, considerado por muitos como o 
mais agressivo. Quando a pessoa con-
trai a dengue, ela fica imune àquele tipo, 
mas não ficará em relação aos outros. 
Ao se contaminar com o novo vírus, há 
o risco de aumentar a gravidade das 
complicações.

Prevenção
 Fechar as caixas d’água e colocar 

tela no ladrão da caixa;
 Não manter água parada (água da 

chuva em pneus ou em vasos, por 
exemplo);

 Tratar a água de piscinas e reserva-
tórios;

 Lavar toda semana com escova e 
sabão os tanques que armazenam 
água;

 Lavar por dentro com escova e sa-
bão os utensílios usados para guardar 
água em casa (garrafas, jarros, etc.);

 Limpar constantemente as calhas, 
retirando folhas e galhos de árvores;

 Não deixar a água da chuva acumu-
lada sobre a laje;

 Encher de areia até a borda os prati-
nhos dos vasos de planta;

 Trocar a água dos vasos de plantas 
aquáticas e lavá-los com escova, água e 
sabão uma vez por semana;

 Colocar o lixo em sacos plásticos e 
manter a lixeira bem fechada;

 Usar repelente e mosquiteiro.

Um zuuummm no Aedes
_ O mosquito Aedes aegypti não 

zumbe.
_ É mais ativo na parte da manhã 

ou no final da tarde (prefere a luz na-
tural).

_ Gosta de temperaturas altas.

_ Voa baixo (a cerca de um metro 
do solo), portanto, as pernas de suas 
vítimas são seu principal alvo.

_ Não costuma deixar marcas (so-
mente em alérgicos).

_ Pode voar a distâncias de até 1 km 
diariamente em busca do sangue de 
suas vítimas.

Fique alerta
É importante diagnosticar a dengue 

o mais cedo possível, por isso o pa-
ciente deve ser encaminhado a um 
centro de saúde quando apresentar 
sintomas:

 Dor de cabeça e no corpo muito 
fortes;

 Dor nas articulações e nos olhos;
 Em mais ou menos 60% dos casos 

aparecem manchinhas vermelhas no 
corpo;

 Febre alta;
 Dores abdominais, sensação de sede 

e extremidades frias (mãos e pés) po-
dem indicar a evolução para a forma 
hemorrágica.
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UNIMED EM DIA

Unimed Ji-Paraná 
conquista registro definitivo
Autorização de 
funcionamento 
concedida pelo 
órgão regulador 
reafirma a 
posição de 
solidez da 
cooperativa 
no mercado

A 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) divul-
gou comunicado em que 
concede à Unimed Ji-Para-
ná a autorização definitiva 

de funcionamento. O registro, que consti-
tui um dos requisitos para a atividade dos 
planos de saúde no País, leva em conta a 
análise de informações administrativas, a 
formação de reservas financeiras para as-
segurar a operação, a capacidade da ope-
radora em prover a assistência prometida 
aos clientes e seu plano de negócios. 

“Pelo que representa para o mercado e 
pelo rigor do processo, recebemos a au-
torização de funcionamento como uma 
confirmação da posição de solidez da 
Unimed Ji-Paraná no mercado”, comemo-
ra o diretor presidente da Cooperativa, Gil-
berto Domingues. “É também um reflexo 
do nosso compromisso de transparência 
com nossos clientes e parceiros e com a 
agência reguladora”.

Com 10 mil clientes e um crescimento 
acumulado na carteira de 6,2% neste ano 
- o dobro previsto pela ANS - a Unimed 
Ji-Paraná é uma das únicas operadoras de 

planos de saúde da região Norte com re-
gistro definitivo. Os últimos resultados po-
sicionam a Cooperativa com destaque no 
cenário regional. 

Sobre a autorização de 
funcionamento

A Lei 9.656, que disciplinou o merca-
do de planos de saúde no Brasil a partir 
de 1998, determinou a concessão de um 
registro provisório às operadoras. Com a 
criação da ANS e a evolução na regula-
mentação do mercado, estabeleceram-se 
os critérios para a obtenção da autoriza-
ção de funcionamento, tornada obrigató-
ria para que as operadoras possam atuar 
no mercado. Isso somente ocorreu entre 
2004 e 2005. Desde então, a Unimed 
Ji-Paraná submeteu sua documentação à 
análise da ANS.

100% APROVADA
Registro definitivo significa que a 

Cooperativa foi aprovada pela Agência 
Reguladora e está em total conformi-

dade com a legislação vigente
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UNIMED EM DIA

 Unimed recebe 
      prêmio nacional

A 
Unimed Ji-Paraná foi uma 
das grandes vencedoras do 
Prêmio Nacional de Comu-
nicação do Sistema Unimed. 
O Jornal Mural, veículo de 

comunicação destinado aos colaboradores, 
foi o primeiro colocado em sua categoria. 
A revista Bem Viver, veículo bimestral com 
enfoque em qualidade de vida e bem-estar, 
criada para ampliar o relacionamento e bus-
car maior aproximação com o cliente, foi a 
segunda colocada em sua categoria. 

No Prêmio de Marketing, a Unimed Ji-
Paraná foi indicada também na categoria 

“Estratégia de Ativação de Patrocínio”, com 
a política de patrocínio da Cooperativa.

A premiação é conferida às singulares 
e federações idealizadoras das melhores 
ações, bem como ao profissional res-
ponsável pelo trabalho, servindo de im-
portante instrumento de referência para 
as demais Unimeds e de valorização do 
trabalho profissional em jornalismo em-
presarial. 

Os vitoriosos foram revelados durante as 
plenárias da 39ª Convenção Nacional do 
Sistema Unimed, que aconteceu entre os 
dias 28 e 31 de outubro, em Vitória (ES). 

Dirigente e gerentes da Unimed Ji-Paraná recebem o prêmio durante a Convenção Nacional do Sistema Unimed

Comunicação 
da Unimed 
Ji-Paraná 
conquista 
importante 
premiação 
do Sistema 
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TESTE

Não fique parado

1 – São necessários apenas 30 minutos de ativi-
dades físicas, com intensidade moderada, durante 
cinco dias por semana, para desfrutar de benefí-
cios para a saúde.

a) Verdadeiro
b) Falso

2 – Manter-se fisicamente ativo é muito caro, 
porque exige equipamentos, sapatos e roupas 
especiais.

a) Verdadeiro
b) Falso

A 
prática frequente de exercícios físicos 
é essencial para quem deseja desen-
volver uma melhor qualidade de vida 
e prevenir problemas de saúde. Nadar, 
pedalar, correr e jogar bola são algumas 

das várias opções para mexer o corpo. Teste seus co-
nhecimentos sobre o assunto e não fique mais parado! 
Mas, lembre-se: antes de iniciar uma atividade esportiva 
é necessário passar por uma avaliação médica. Assinale 
as afirmativas verdadeiras:

Faça o teste sobre atividades físicas e veja se você está no caminho 
certo para conquistar saúde e melhor qualidade de vida
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Você vai precisar de:

400 g de iogurte natural 
(2 copos)

2 colheres (sopa) de hor-
telã bem picada

1 colher (sopa) de suco de 
limão 

1/4 de dente de alho 
4 colheres (sopa) de azei-

te de oliva 
Sal e pimenta-do-reino 

Preparo:

Coloque um pano limpo 
sobre uma peneira grande, 
despeje o iogurte e coloque 
a peneira sobre uma panela. 
Isso faz com que o soro do 
iogurte escorra deixando-
o mais denso. Após 1 hora, 
coloque o iogurte em um 
recipiente e acrescente os 
ingredientes restantes, misture 
muito bem e sirva como 
molho para vegetais crus.

Recorte e colecione

Receita 6

Molho de 
iogurte 
com hortelã

3 – Crianças já são natural-
mente ativas, por isso não há 
necessidade de gastar tempo e 
energia ensinando a elas sobre 
a importância de praticar ativi-
dades físicas.

a) Verdadeiro
b) Falso

4 – O sedentarismo é um dos 
piores inimigos do coração.

a) Verdadeiro
b) Falso

5 - Exercitar-se em horários 
de calor excessivo pode ace-
lerar a oxidação celular, o que 
provoca o envelhecimento pre-
maturo do organismo.

a) Verdadeiro
b) Falso

6 – Apenas pessoas de países 
industrializados precisam de 
atividades físicas. Países em de-
senvolvimento têm outros pro-
blemas para se preocupar.

a) Verdadeiro
b) Falso

7 – Atividades físicas são ape-
nas para pessoas que estão no 
auge da vida. Quem é mais ve-
lho não precisa mais se preocu-
par com isso.

a) Verdadeiro
b) Falso

8 – A regularidade traz mais 
benefícios à saúde do que a in-
tensidade da atividade física.

a) Verdadeiro
b) Falso

Novembro/Dezembro 2009

1 – Verdadeiro: Esse tempo pode ser distribuído durante o dia, por 
exemplo, dez minutos de caminhada de manhã e mais vinte de bicicleta 
à noite.

2 – Falso: Atividades físicas podem ser feitas em quase qualquer lugar 
e não necessariamente precisam de equipamentos.

3 – Falso: Os níveis de atividades físicas entre jovens estão decain-
do em todo o mundo, especialmente em áreas urbanas. Estima-se que 
menos de um terço dos jovens são sufi cientemente ativos de maneira a 
benefi ciar a saúde hoje e no futuro. Muito tempo da infância é destinado 
a assistir televisão e jogar jogos eletrônicos, por exemplo.

4 – Verdadeiro: Sedentarismo, colesterol alto e estresse são alguns dos 
fatores mais perigosos para o desenvolvimento de doenças cardíacas.

5 – Verdadeiro: Escolha horários menos quentes ou deixe para se 
exercitar em ambientes climatizados ou em casa, numa esteira, por 
exemplo.

6 – Falso: Pelo menos 60% da população mundial falha em com-
pletar a quantidade de atividades físicas necessárias para chegar a ter 
benefícios à saúde. Os níveis de inatividade física são altos em prati-
camente todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 
países desenvolvidos mais do que a metade dos adultos é insufi cien-
temente ativa.

7 – Falso: A prática regular de atividades físicas tem demonstrado 
melhorar a condição e a qualidade de vida dos idosos, além de ajudar a 
melhorar o funcionamento cognitivo. Um estilo de vida ativo geralmen-
te proporciona oportunidades de estabelecer novas amizades, manter 
contatos sociais e interagir com pessoas de todas as idades.

8 – Verdadeiro: Pratique atividades físicas regularmente, com intensi-
dade de acordo com os limites do seu corpo e com as recomendações 
do se médico.
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DIVIRTA-SE COM AS CRIANÇAS 






