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Hora da papinha
Após os seis meses de vida, os bebês precisam 
receber outros alimentos saudáveis além do 
leite materno

Casamento engorda?
Parar frear a tendência que se tem de engordar 
após o casamento, é necessário rever os hábitos 
que possam levar aos quilos indesejados

Motoristas x Ciclistas
Relação harmônica no trânsito, com atitudes 
seguras de cada uma das partes, é fundamental 
para garantir a segurança de todos

Não aos copos plásticos
Colaboradores da Unimed Ji-Paraná trocam 
os copos plásticos descartáveis por canecas 
durante o expediente de trabalho

Ossos do ofício
Há várias maneiras de avaliar 
um médico. Formação acadêmi-
ca, participação em congressos, 
capacidade de diagnóstico, e 
por aí vai. Essas credenciais são 
muitas vezes levadas em conta 
na hora de escolher um bom 
médico. A maior cooperativa 
médica do Estado, a Unimed 
Ji-Paraná, orgulha-se de possuir 
em seu quadro de cooperados, 
médicos com qualificação pro-
fissional e alto grau de especia-
lização. A área de ortopedia e 
traumatologia é um exemplo. 
Em Cacoal, a cooperativa conta 
com seis ortopedistas e trauma-
tologistas que possuem como 
diferencial o atendimento alta-
mente qualificado nas especia-
lidades ortopédicas de coluna, 
ombro, joelho, quadril e trauma 
ortopédico, além dos profissio-
nais serem titulares da SBOT.
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18 Capa22 anos de cuidados com a vida
Em 1995, o desejo de cuidar uniu 42 médicos. Hoje esse mesmo 

desejo é o que faz com que 185 médicos cooperados, 146 pres-
tadores de serviços em saúde e 153 colaboradores trabalhem 
para que os cerca de 50 mil clientes aproveitem o melhor da 

vida. Os 22 anos podem parecer pouco tempo, mas foi o bastan-
te para fazer parte da vida de muitas pessoas, como na da dona 

Aparecida Locateli Grosso, que aos 70 anos mostra longevi-
dade e muita saúde. Ela é a primeira beneficiária da Unimed 

Ji-Paraná e destaca o atendimento acolhedor de cooperados e 
colaboradores.

EDIÇÃO: 27

Unimed Itinerante
Diretoria da Unimed Ji-Paraná visita médicos 
cooperados e prestadores de serviços em sáude 
no município de Cacoal
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EXPEDIENTECARO LeItOR

Cuidar bem 
faz bem

O mês de abril é simbólico para a Unimed 
Ji-Paraná porque completamos 22 anos 
de história. Para chegar até aqui um lon-
go caminho foi percorrido. Um caminho 

que exigiu dedicação e muito trabalho, cujos resulta-
dos temos colhido ao longo dos anos. 

Nossa matéria principal é um pequeno registro 
desta trajetória, pois documenta, na fala de nos-
sos clientes, os frutos das escolhas que temos feito. 
Quando assumimos a gestão, proclamávamos a 
importância do cuidado com todos os nossos coo-
perados, prestadores, colaboradores, benefi ciários e 
sociedade para a sustentabilidade da cooperativa. 
Temos trabalhado com ousadia, quebrando paradig-
mas para honrar este compromisso.

Em um cenário incerto do último ano para o País, 
constatamos o valor de termos uma cooperativa 
sólida e bem cuidada. Preservamos nossa posição de 
líder no mercado, valorizamos a qualidade assisten-
cial e temos modernizado os processos que garantem 
a correta utilização do plano de saúde. 

Temos a honra de ter uma Unimed saudável e em 
franco crescimento. Neste contexto de celebração, 
agradecemos a todos e reafi rmamos nosso propósito: 
cuidar bem das pessoas. 

Boa leitura!

Alcílio de Souza
Diretor Presidente
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entrevistA

O PROFISSIONAL
Bartolomeu de Sá 

Basílio é médico 
gastroenterologista e 

endoscopista do aparelho 
digestivo, cooperado a 

Unimed Ji-Paraná e 
atende na Center Clínica

Ausência de 
sintomas 
aumenta 
importância 
da prevenção 
e diagnóstico 
precoce 
do câncer 
colorretal

 Câncer Colorretal
tem prevenção

O 
câncer colorretal ou 
popularmente conheci-
da como câncer do in-
testino grosso é um dos 
mais comuns não só no 

Brasil como em todo mundo. Segundo 
dados do Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), a doença é o segundo tipo 
de câncer mais comum em mulheres, 
perdendo apenas para o de mama, e 
o terceiro em homens, ficando atrás 
do de próstata e do de pulmão. 

Em entrevista à Bem Viver, o médi-
co gastroenterologista e endoscopista 
do aparelho digestivo e cooperado da 
Unimed Ji-Paraná, Bartolomeu Basí-
lio, fala sobre a doença e alerta para a 

importância da prevenção.
 
Bem Viver - O que é o câncer de 

colorretal?
Bartolomeu Basílio - O câncer 

colorretal é um tumor que se desen-
volve no intestino grosso, isto é, no 
cólon ou em sua porção final, o reto. 
Este tumor se inicia a partir de pe-
quenas lesões benignas, conhecidas 
como pólipos e que podem crescer 
com o tempo e evoluir para lesões 
malignas, sendo seus principais ti-
pos histológicos o adenocarcinoma.

BV - Quais são os sintomas do 
câncer colorretal?

BB - A doença causa sintomas, 
em geral, apenas em estágios mais 
avançados, é uma doença silenciosa 
e por isso, qualquer alteração dos 
hábitos intestinais, como aumento 
da frequência da evacuação, cons-
tipação intestinal, fezes em fitas e 
sangramento intestinal devem ser 
investigadas com um maior crité-
rio. Além disso, a pessoa deve ficar 
atenta a outros sintomas, como: dor 
ao evacuar, perda de peso sem mo-
tivo aparente, anemias entre outros, 
sobretudo em pacientes mais idosos.

BV - Quais são os fatores de risco 
da doença?

BB - A alimentação é conhecida 
como fator de alto risco para da 
doença, aliás, para outros cânceres 
também. Relaciona-se a uma dieta 
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com grande teor de gordura 
animal, condimentos e aditivos, 
corantes, defumados e sal, como 
também uma dieta pobre em fibra 
e rica em carne vermelha. Temos 
ainda o uso abusivo de bebidas 
alcoólicas e o tabagismo. Contudo, 
o principal fator ainda é a carga 
genética, onde pessoas com ante-
cedentes familiares de neoplasias 
do aparelho digestivo tem um 
percentual maior de desenvolver 
a doença  quando comparado 
a população sem antecedentes.  
Homens e mulheres com doença 
inflamatórias intestinais.   

BV - A partir de que idade 
devem-se iniciar os exames 
preventivos?

BB - Todas as pessoas na faixa 
etária entre 40 e 50 anos, sem 
história familiar, devem fazer a 
consulta de prevenção. A par-
tir dos 50 anos, orientamos a 
colonoscopia preventiva (exa-
me endoscópico que permite a 
visualização do interior de todo 
o cólon e reto). Contudo, em 
pessoas a partir dos 30 anos com 
antecedentes familiares de neo-

plasia do aparelho digestivo se faz 
necessária uma investigação mais 
precoce, mesmo que seja com um 
simples exame de pesquisa de 
sangue oculto nas fezes, segundo 
o protocolo atual da Sociedade 
Brasileira de Gastroenterologia.

BV - O câncer colorretal tem 
cura?

BB - Importante ressaltar que 
a doença é tratável e, na maioria, 
há chance de cura em até 90% 
dos casos, quando detectado 
precocemente.  Lembrando que 
muitos desses tumores malignos 
surgem a partir de pequenas 

lesões chamadas pólipos. O trata-
mento é basicamente cirúrgico  
e através de quimioterapia e ra-
dioterapia nos casos das neopla-
sias de reto. Porém,  a prevenção 
ainda é o melhor tratamento.

BV - Hábitos saudáveis previ-
nem a doença?

BB - Frutas, verduras, grãos e 
alimentos integrais regulam o 
hábito intestinal e ajudam na pre-
venção da doença e devem fazer 
parte do cardápio diário. A prática 
regular de exercícios também é 
benéfica e impede que a doença 
se desenvolva, assim como não 
consumir bebidas alcoólicas, 
evitar o cigarro e ingerir a quanti-
dade adequada de líquidos.

BV - Quais os melhores mé-
todos de rastreamento para o 
câncer colorretal?

BB - Não só no nosso meio, 
como em todo o mundo, o melhor 
método ainda é a colonoscopia 
convencional, tanto porque faz 
o diagnostico precoce, como 
também retira os pólipos em sua 
maioria quando diagnosticados.
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PReveNçãO Hábitos saudáveis auxiliam na diminuição de incidência de tumores no cólon e reto

Frutas, verduras, grãos 
e alimentos integrais 
regulam o hábito 
intestinal e ajudam na 
prevenção da doença 
e devem fazer parte 
do cardápio diário. 
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AntenAdos
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Nada de produções especiais! Tome o seu banho 
normalmente, use uma roupa confortável e fácil 
de tirar para o exame. Além disso, fique calma 
e lembre-se de que o objetivo de uma consulta 
não é apenas tratar de doenças, mas, principal-
mente, aprender a cuidar da saúde. Para não 
se esquecer das perguntas que você quer fazer, 
vale anotar tudo no celular dias antes.

Como se preparar 
para a consulta?

Você sabe como cuidar de um ido-
so corretamente? Essa é uma tarefa 
que demanda aptidões específicas. 

Por isso, é importante ter familiares 
ou profissionais capacitados para 

essa função. Diante disso, a Facul-
dade Unimed desenvolveu o curso 

“Fundamento do Cuidado com o 
Idoso Frágil: Programa Cuidador de 

Idoso”. O curso é gratuito e na moda-
lidade ensino à distância. Inscrição 

pelo site: http://cuidadoresdeidosos.
faculdadeunimed.edu.br/

Cuidadores 
de IdOsOs

É no clima quente de Rondônia que todos 
devem ter mais atenção com a saúde, prin-
cipalmente as gestantes, como: evitar calor 
extremo, carregar sempre um borrifador em 
spray com água para se refrescar, não comer 
qualquer coisa, manter uma garrafa de água na 
bolsa e usar bastante protetor solar. Cuidado 
nunca é demais.

Grávida saudável
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raça
Baseado na incrível e ver-

dadeira história do america-
no Jesse Cleveland Owens. A 
jornada do legendário atleta 
negro que o leva ao palco 
mundial das Olimpíadas de 
1936, onde ele enfrenta a 
visão da supremacia Ariana 
de Adolf Hitler. Owens 
conquista quatro ouros (100 
metros, 200 metros, 4×100 
metros e salto em distância) 
em Berlim, na Alemanha. 
Raça é um fi lme envolvente, 
sobre coragem, determina-
ção, tolerância, e amizade. 
Um drama inspirador sobre 
a luta de um homem para 
tornar-se uma lenda olím-
pica. Até os dias de hoje, o 
legado de Owens é 
lembrado.

DIcas
FILmEs

armadilhas da mente
A história é narrada em 

torno de Camille, a persona-
gem, embora muito bonita, 
culta e rica, sofre de depres-
são e de algumas fobias. Até 
que seu marido  compra 
uma belíssima fazenda para 
que ela viva com mais. Nes-
sa fazenda Camille conhece 
um jardineiro, a inteligência 
dele a surpreende e, aos 
poucos, a personagem volta 
a se alegrar. Mas é com o 
psiquiatra Marco Polo que 
Camille é estimulada a 
superar os confl itos com os 
quais convive, e reencontra 
com ela mesma. Nesse mo-
mento também descobre a 
importância do perdão.

LIvrOs

Dúvidas na hora de incluir um 
dependente em seu plano? Se o plano for empresarial, na data de 
movimentação, faça a solicitação diretamente à empresa detentora do 
contrato. Se o plano for particular, a solicitação deve ser feita direta-
mente a um vendedor Unimed. Bem simples, não é mesmo?

cuidar de QueM aMa

cadastro atualizado
Se você, benefi ciário Unimed 
Ji-Paraná, trocou de endereço, 
telefone ou e-mail, entre em 
contato com a cooperativa. É 
importante que você mantenha 
sempre o cadastro atualizado 
para melhorarmos cada vez mais 
a comunicação e, sobretudo, dei-
xar você sempre bem informado 
sobre campanhas da sua Uni-
med. Acesse o site da Unimed Ji-
Paraná na área restrita do cliente 
e verifi que seus dados.
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Conheça tudo sobre o seu 
plano de saúde. Acesse 
www.planodesaudese-
mduvida.com.br e tire 
suas dúvidas como sobre 
cobertura contratual, pe-
ríodo de carência, rede de 
atendimento, prazos para 
autorizações e normas 
da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). 
Plano de saúde sem dúvi-
da. Conversando a gente se 
entende!

sem dúvida

entende!
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esPeCiAListA

Município 
de Cacoal é 
destaque com 
os melhores 
profissionais 
ortopedistas e 
traumatologistas 
da Unimed 
Ji-Paraná

Ossos do ofício
H á várias maneiras de 

avaliar um médico. 
Formação acadêmi-
ca, participação em 
congressos, capa-

cidade de diagnóstico, e por aí vai. 
Essas credenciais são muitas vezes 
levadas em conta na hora de esco-
lher um bom médico. 

A maior cooperativa médica do 
estado de Rondônia, a Unimed Ji-
Paraná, orgulha-se de possuir em 
seu quadro de cooperados médicos 
com qualificação profissional e alto 
grau de especialização. A área de 
ortopedia e traumatologia é um 
exemplo. 

Em Cacoal, a cooperativa conta 
com seis ortopedistas e traumato-
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logistas que possuem como dife-
rencial o atendimento altamente 
qualificado nas especialidades or-
topédicas de coluna, ombro, joelho, 

COOPeRADO
Alexandre Rezende 

atende no hospital e 
maternidade São Paulo 

e membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 

do Joelho

A Unimed Ji-Paraná 
orgulha-se de possuir 
em seu quadro de 
cooperados médicos 
com qualificação 
profissional e alto grau 
de especialização.



Raymundo No-
nato atende no hospital Geral e 
Ortopédico de Cacoal
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quadril e trauma ortopédico, 
além dos profissionais serem 
titulares da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT).

Um dos destaques é o médico 
Alexandre Rezende, que além de 
membro da SBOT é também da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Joelho (SBCJ). O ortopedis-
ta tem realizado um trabalho 
extraordinário com pacientes 
do município e região e para 
isso não mede esforços para se 
atualizar. “A atualização deve ser 

prioritária em todas as carreiras, 
sobretudo na área médica. Não 
interessa o tempo de formado, 
sempre temos algo a aprender”, 
avalia.

Ano a ano, a Ortopedia pres-
tada pelos médicos cooperado 
da Unimed se consolida como 
referência, com uma aborda-
gem humanizada e programas 
pautados por diretrizes interna-
cionais e pela medicina baseada 
em evidências. É uma das áreas 
da medicina tem mais evoluído, 
ao longo dos anos, por conta 
da incorporação de tecnologias 
que visam tratar o paciente com 
cirurgias cada vez menos trau-
máticas. 

Para o ortopedista Raymundo 
Nonato, que atende Hospital 
Geral e Ortopédico de Cacoal, 
recursos que se somam para 
proporcionar aos pacientes a 
melhor assistência e elevados 
padrões de segurança. “Devemos 
sempre fazer o melhor, utilizan-
do o nosso conhecimento para o 
bem do paciente, trabalhar com 
evidências científicas, seguir 
diretrizes e sempre ter a respon-
sabilidade de trabalhar com as 
novas referenciadas em Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais 
(OPME), sem deixar de lado a 
qualidade e saúde do paciente”, 
destaca o médico.

Merece destaque também 
o médico Dan Alves Pereira, 
especialista em cirurgia do om-
bro e cotovelo e que atende no 

COOPeRADO

Ano a ano, a Ortopedia prestada 
pelos médicos cooperado da Unimed 
se consolida como referência, com uma 
abordagem humanizada e programas 
pautados por diretrizes internacionais 
e pela medicina baseada em evidências. 



       Dan Alves Pereira é especialista em cirurgia de ombro 
e cotovelo  Atendimento no hospital e maternidade São Paulo
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hospital São Paulo. “Acredito que 
o desempenho de qualquer pro-
fissional se dá a conhecer através 
dos resultados. A qualidade do 
resultado nada mais é do que o 
conhecimento aliado à prática e, 
no nosso caso, que lidamos com 
vidas e com dor, há uma neces-
sidade imensa de se envolver 
com uma formação acadêmica 
extremamente criteriosa pra 
que o médico e o paciente sejam 
beneficiados”, avalia.

Curiosidades
Ortopedia é a especialidade 

médica que cuida das doenças e 

CuIDAR Atendimento humanizado com profissionais altamente qualificados faz diferença no tratamento

COOPeRADO

deformidades dos ossos, mús-
culos, ligamentos, articulações, 
enfim, elementos relacionados 
ao aparelho locomotor. 

Traumatologia é a especialida-

de médica que lida com o trauma 
do aparelho musculoesquelético.

No Brasil as especialidades são 
unificadas, recebendo o nome de 
“Ortopedia e Traumatologia”.

A qualidade do 
resultado nada 
mais é do que o 
conhecimento 
aliado à prática



MeXA-se
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Ande. Corra. Pedale. Movimente-se rumo à qualidade de vida!

Xô, sedentarismo

S egundo estimativas da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a ina-
tividade física causa 
3,2 milhões de mortes 

por ano. Está relacionada a 22% 
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dos casos de doenças do coração 
e até 16% dos casos de diabetes 
e de cânceres de mama, cólon e 
reto. Por isso, a inclusão da prática 
de exercícios no dia a dia traz 
diversos benefícios para a saúde e 

Melhora a qualidade do sono;

Aumenta a tolerância ao estresse;

Facilita o controle do apetite e, consequen-
temente, a perda de peso;

Diminui a frequência de gripes, resfriados e 
infecções respiratórias;

Reduz o risco de osteoporose, diabetes e 

câncer;

Fortalece os músculos e os ossos;

Melhora a frequência dos batimentos car-
díacos, a circulação sanguínea e evita doen-
ças cardiovasculares;

Diminui os sintomas depressivos e ansiosos

Aumento da sensação de bem-estar.

Atividades em grupo geralmente ajudam a pessoa a se manter na ativa e motivadaemPuRRãOzINHO 

melhora a qualidade de vida.
Para começar, vale passear com 

o cachorro, jogar futebol com os 
amigos ou deixar o carro em casa 
ao ir a lugares próximos como 
padaria e farmácia.

Benefícios da prática de atividades físicas:
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nUtriÇÃo

Após os seis 
meses de vida, 
os bebês 
precisam 
receber outros 
alimentos 
saudáveis 
além do leite 
materno

Hora da papinha

A 
indicação do Minis-
tério da Saúde sobre 
a transição da fase do 
aleitamento mater-
no exclusivo para a 

introdução alimentar é bastante clara. 
A partir dos seis meses é necessário 
integrar à alimentação do bebê outras 
opções saudáveis além do leite mater-
no. A novidade deve ocorrer de forma 
gradativa, sem que a amamentação 
seja interrompida, afinal, o aleitamen-
to materno é recomendado por dois 
anos ou mais. 

Durante essa fase, a alimentação 
dos bebês deve ser composta pelo 
leite materno e complementada com 
legumes, frutas, verduras e carnes em 
forma de papinha. Não é necessário 
preparar uma grande quantidade 
de alimento, pois as necessidades 
nutricionais do bebê, assim como seu 
estômago, ainda são pequenos aos 
seis meses de idade. 

Orientação
A colher utilizada para alimentar 
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também deve ser muito bem escolhi-
da. A colher deve ser rasa e pequena, 
de tal modo que facilite a ingestão do 
bebê. Além disso, a alimentação deve 
ser feita com paciência e extrema 
atenção para que o pequeno não se 
engasgue ou tenha dificuldade de 
engolir.

Para orientar os pais, o Ministério 
da Saúde disponibilizou uma tabela 
com a porção de alimento recomen-
dada conforme cada idade:

A partir dos 6 meses

A partir dos 7 meses

9 a 11 meses

12 a 24 meses

Alimentos bem amassados

Alimentos bem amassados

Alimentos bem cortados ou 
levemente amassados

Alimentos bem cortados ou 
levemente amassados

iniciar com 2 a 3 colheres de sopa, aumen-
tando a quantidade conforme aceitação

2/3 de uma xícara ou de uma tigela de 250 ml

3/4 de uma xícara ou de uma tigela de 250 ml

Uma xícara ou tigela de 250 ml

Papinhas devem ser 
uma refeição saborosa e nutritiva

SAuDÁveL 

Idade TexTUra QUaNTIdade
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voCAÇÃo

22 anos de 
 cuidados com a vida

e m 1995, o desejo de 
cuidar uniu 42 médicos. 
Hoje esse mesmo desejo 
é o que faz com que 
185 médicos coopera-

dos, 146 prestadores de serviços em 
saúde e 153 colaboradores trabalhem 
para que os cerca de 50 mil clientes 
aproveitem o melhor da vida.

Os 22 anos podem parecer pouco 
tempo, mas foi o bastante para fazer 
parte da vida de muitas pessoas, 
como a da Dona Aparecida Loca-
teli Grosso, que aos 70 anos mostra 
longevidade e muita saúde. Ela é 
a primeira beneficiária da Unimed 
Ji-Paraná. Atenta a cada detalhe, ela 
destaca o atendimento acolhedor 
de cooperados e colaboradores. “É 
sempre bom saber com quem contar 
nos momentos em que a gente mais 
precisa. E é essa segurança que a 
gente tem como cliente. É uma 
honra ser a primeira beneficiária da 
Unimed Ji-Paraná”, destaca. 

HUMaNa
Ninguém sabe quando vai precisar 

Por meio do 
a t e n d i m e n t o 
humanizado 
e próximo, 
a Unimed 
Ji-Paraná 
está presente 
na vida das pes-
soas
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de serviços médicos. Mas, uma coisa 
é certa: nessa hora, o mais impor-
tante é ser bem cuidado. Um bom 
atendimento envolve acolhimento, 
segurança e tratamento humaniza-
do. É isso o que busca quem adquire 
um plano de saúde. E é exatamente 
isso que a Unimed Ji-Paraná oferece 
aos seus clientes, focada sempre no 
cuidado com as pessoas para pro-
porcionar serviços de excelência.

Dona Rute de Castro Menezes, de 
68 anos, reside no município Gover-
nador Jorge Teixeira e precisou de 
cuidados especiais. Ela fez uma ci-
rurgia e após o organismo dela rejei-
tar o implante na coluna, a Unimed 
Ji-Paraná a encaminhou para um 
tratamento de referência. O amparo 
recebido pela equipe é reconhecido 
com carinho por dona Rute.

“A Unimed Ji-Paraná tem sido um 
grande suporte. Eu estava passando 
por dias de sofrimento. Mas mui-
tos anjos se fizeram presentes na 
minha vida e após a cirurgia minha 
vida começou a ser retomada. Em 
momentos de doença, precisei do 
plano enquanto beneficiária. Só te-
nho a agradecer o carinho e zelo que 
muitos colaboradores, médicos e 
diretoria da Unimed tiveram comi-
go”, afirma.

COOPeraTIVa
Por integrar um sistema de coope-

rativas médicas, a Unimed Ji-Paraná 

Um bom atendimento envolve 
acolhimento, segurança e tratamento 
humanizado. É isso o que busca 
quem adquire um plano de saúde. 
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é gerida por especialistas em 
cuidar da sua saúde. São médi-
cos que dedicam a vida a uma 
profi ssão. E a Unimed Ji-Paraná 
se orgulha de ser, como essência, 
uma empresa cooperativa feita 
por pessoas, para cuidar de pes-
soas, tendo 185 médicos como 
protagonistas.

O envolvimento dos médicos 
na gestão da cooperativa tem 
sido incentivado e reconhecido 
pela diretoria da cooperativa. Por 
meio de um programa, os coope-
rados somam pontos ao partici-
par de eventos e projetos.

A participação é o próprio 
ânimo de uma cooperativa. 
“Sabemos quem somos e onde 
queremos chegar. Somos uma 
cooperativa que é o resultado do 
esforço coletivo de centenas de 
médicos. Por isso o engajamento 
de todos os médicos cooperados 
é o que fortalece a Unimed Ji-
Paraná. Um esforço para garan-

tir a qualidade assistencial dos 
nossos 50 mil clientes”, reforça o 
presidente da Unimed Ji-Paraná, 
Alcílio de Souza.

Sempre ativa, Dona Aparecida é exemplo de disposição, 
sempre acompanhada da neta Gilvana Costa

vIGOR

185
médicos 

cooperados

153
colaboradores

27
Hospitais

75
clínicas

44
Laboratórios

50 �il
clientes

eM NÚMeRos

rE
D

E 
cr

ED
En

cI
a

D
a

Dona Rute é uma das benefi ciárias que esbanja saúde e gratidão
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PrÓxIMa
O cuidado com a comunida-

de também se materializa no 
incentivo à prática de atividades 
físicas e o acesso à cultura. A 
Unimed facilita o acesso não só 
à assistência médica, mas investe 
nas relações interpessoais de 
seus colaboradores e, principal-
mente, participa ativamente do 
desenvolvimento de uma socie-
dade cheia de saúde.

A cooperativa se orgulha em 
ajudar o futebol de base com o 
patrocínio há 10 anos da escoli-
nha AJS Unimed, que atende cer-
ca de 100 crianças e adolescentes 
e a Filarmônica Orquestra em 
Ação, que oferece educação mu-
sical gratuita à comunidade. São 
oferecidos cursos de violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, violão, 
guitarra, contrabaixo elétrico, 
piano, instrumentos de sopro, 
percussão, canto coral e musicali-

zação infantil. O programa atende 
mais de 500 crianças e jovens. 

As campanhas solidárias, 
mobilizando colaboradores têm 
contribuído para repartir alegria. 

Todos os anos, os colaboradores 
promovem atividades de lazer 
no Lar do Idoso Aurélio Bernar-
di. Outro exemplo são ações de 
doação de sangue.

Unimed Ji-Paraná é um dos patrocinadores da Orquestra 
em Ação, projeto que beneficia mais de 500 crianças e adolescentes

tALeNtO

Incentivo ao esporte infantil é um dos caminhos para a busca da qualidade de vidavALOReS
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Relação harmônica no trânsito, com atitudes seguras de cada uma 
das partes, é fundamental para garantir a segurança de todos

Março/Abril 2017

Motoristas x Ciclistas

Respeite a distância mínima de 1,5 
metros ao ultrapassar ciclistas, para evitar 
assustá-los e aumentar o risco de quedas 
ou acidentes mais graves.

Não buzine para alertar o ciclista, o 
barulho pode intimidá-lo, a presença do 
carro é percebida através do som do motor.

Respeite a preferência do ciclista ao 
fazer a conversão em alguma via. Desa-
celere aos poucos o veículo para permitir 
que o ciclista cruze a via em segurança.

Não ultrapasse o ciclista em alta veloci-
dade, para evitar que ele se desequilibre.

Tenha cuidado ao mudar de faixa, ao 
sair de estacionamento e ao abrir a porta 
do carro.

Lembre-se de sinalizar suas intenções 
com antecedência, utilize as setas.

Sempre que possível utilize ciclovias, 
ciclofaixas ou acostamentos.

Se a calçada não for compartilhada não 
trafegue pedalando, desça da bicicleta e 
empurre-a.

Respeite a sinalização do trânsito, como 
semáforos, faixas de segurança e ruas 
preferenciais.

Nunca transite na contramão.

Sinalize através de gestos suas mudan-
ças de trajetória.

Não use celular ou fone de ouvido en-
quanto pedala.

MotoRista cicLista
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Já foi comprovada por várias pesquisas que as 
pessoas engordam depois do casamento

23Bem Viver UnimedMarço/Abril 2017

Parar frear a 
tendência que 
se tem de 
engordar após 
o casamento, 
é necessário 
rever os hábitos 
que possam 
levar aos quilos 
indesejados

FAMÍLiA

Casamento 
  engorda?

u m jantarzinho 
romântico, uma 
pizza na sexta-feira, 
uma comidinha 
para os amigos, uns 

salgadinhos durante o filme e está 
estabelecido que a comida direcio-
na os programas do casal. Quando 
ainda são namorados, os encontros à 
mesa já são bastante frequentes, mas 
depois do casamento o cenário está 
montado e os quilos extras são os 
vilões da história.

A tendência que os casais têm de 
engordar já foi comprovada por várias 
pesquisas. Além dos programas a dois 
envolverem mais refeições e de uma 
menor preocupação com o corpo 
e com a estética, é comum que um 

queira agradar o outro com comidas 
saborosas. Com um pouco de esforço 
e determinação, ambos podem man-
ter os mesmos hábitos alimentares de 
antes, mas isso só vale a pena se eles 
forem realmente mais saudáveis.

teNDÊNCIA 

Evite guardar guloseimas 
em casa; 

Faça programas que não 
envolvam idas a restaurantes 
ou que não tenham a comida 
como o centro das atenções; 

Procure atividades físicas 
para praticarem juntos; 

Faça uma lista com os 
itens necessários para o 
cardápio da semana antes de 
ir ao supermercado; 

Como qualquer pessoa 
que deseja ter hábitos ali-
mentares saudáveis, prefira 
alimentos integrais e evite 
congelados e frituras.  

Além disso, mantenha o 
clima de conquista e não re-
laxe apenas porque se casou. 
A acomodação, muitas vezes, 
diminui a autoestima , o que 
pode ser perigoso para o 
relacionamento e até para os 
projetos individuais.

dicas
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profissionais da saÚde Que inGressaraM na cooperatiVa 
DE (01/09/2016 a 01/02/2017)

Nº Cooperado Telefone Local de Atendimento Cidade Especialidade

1

3

2

4

Fernanda nathalia Paulo da 
silva oliveira

daniel Ferreira Mugrabi

thiago siqueira serra

eduardo Henrique Laurindo 
de souza silva

3441-2483

3423-4199 
3411-2200

3422-3153 
3416-9366

3441-5166 
3441-2253

HGo – Hospital Geral e 
ortopédico

instituto de Hemodinâmica 
de rondônia – inCor

CAJi – Clínica de Anestesio-
logia de Ji-Paraná Ltda

Hospital dos Acidentados e 
Maternidade são Lucas

Cacoal 

Ji-Paraná 

Ji-Paraná 

Cacoal 

Clínica Geral

Cardiologia 
intervencionista

Anestesiologista

Mastologia

profissionais da saÚde Que se desliGaraM da cooperatiVa 
DE (01/09/2016 a 01/02/2017)

Nº Cooperado Local de Atendimento Cidade Especialidade

1 Jose Giovanni vailante Capila Center Clínica Ji-Paraná Cirurgia Plástica

prestadores Que se desliGaraM da cooperatiVa 
DE (01/09/2016 a 01/02/2017)

Nº Prestador Local de Atendimento Cidade Especialidade

1 Centro de diagnóstico 
Médici Ltda – Me

CMd Cacoal Medicina interna/
Clinicas

prestadores Que inGressaraM na cooperatiVa 
DE (01/09/2016 a 01/02/2017)

Nº Prestador Telefone Local de Atendimento Cidade Especialidade

1

3

5

7

2

4

6

instituto do Coração 
de Ji-Paraná (inCor)

Cardio Center CAtH – Centro 
de Cateterismo de Cacoal

L A Clin Citologias e 
Patologias Ltda-Me

Ane Carine Loch - Me

Clínica Médica Me 

Profi sio Clínica de 
Fisioterapia Ltda – Me

oncologia daia serviços 
Médicos Ltda-Me 

3423-4199

3441-0442

3481-1539

3481-1744

3442-3327

3443-2665

2182-0117

inCor

CAtH

Laboratório 
Memorial exames

vida Plena

Clínica Menino Jesus

Profi sio

oncodaia

Ji-Paraná

Cacoal

nova Brasilândia 
do oeste

espigão do oeste

rolim de Moura

Cacoal

Porto velho

Hemodinâmica

Hemodinâmica

Laboratorial

Psicologia

Fonoaudiologia

Fisioterapia

Medicina interna/
Clinicas

total de Profi ssionais que ingressaram: 4

total de Profi ssionais que se desligaram: 1

total de Prestadores que se desligaram: 1

total de Prestadores que ingressaram: 7
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Para utilizar corretamente o seu plano de 
saúde, é fundamental estar bem informado

use BeM 
o seu plano

DIcas ÚtEIs

Guarde bem todos os seus 
exames e leve-os na próxima 
consulta. eles podem ser úteis e 
evitar que você faça novos exames 
sem necessidade.

Fique atento antes, durante e 
depois da consulta. Quando não 
puder comparecer, desmarque 
com antecedência e retorne para 
mostrar exames em até 20 dias.

informação também faz bem 
para saúde. entre no site da 
Unimed Ji-Paraná, clique no 
Portal do Benefi ciário e veja 
diversas informações e serviços.

Agilize seu atendimento: 
tenha sempre em mãos 
seu cartão Unimed e um 
documento com foto.

Pronto-socorro é só para 
emergências e urgências. nos 
demais casos, procure seu médico 
de confi ança e deixe a vaga para 
quem realmente está precisando.

não há exceção: nunca se 
automedique! Consulte seu um 
médico, siga suas orientações e 
utilize corretamente a medicação 
recomendada por ele.

viver bem é o melhor remédio. 
Adote hábitos saudáveis e evite 
diversas doenças: pratique 
exercícios e tenha uma 
alimentação equilibrada.

Cuide bem do seu cartão. não o 
exponha ao sol, não molhe, não 
risque a tarja e não coloque em 
contato com aparelhos elétricos. 
Ah, e não empreste.

Março/Abril 2017



A partir de uma plataforma sobre o rio, os visi-
tantes podem observar os botos na praia da orla de Novo Airão

Parque 
nacional é um 
dos maiores 
arquipélagos 
de ilhas fl uviais 
do mundo 
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tUrisMo

Belezas de 
ANAVILHANAS

C om paisagens estonte-
antes e a maior biodi-
versidade do mundo, o 
Arquipélago de Anavi-
lhanas, localizado entre 

Manaus e o município de Novo Airão 
(AM), é um dos mais belos exemplos 
de paisagem natural amazônica.

Cobertos de fl oresta virgem 
formando um verdadeiro labirin-
to natural,o arquipélago é um dos 
maiores conjuntos de ilhas fl uviais 
do mundo, formado por mais de 400 
ilhas. Seus canais levam a mais de 60 
comunidades locais e a atrações como 
praias de rios e trilhas aquáticas por 

Março/Abril 2017

igapós, de acordo com a temporada.

eXPeRIÊNCIA

coMo cHeGaR:

Depois de atravessar a ponte 
sobre o rio Negro, siga pela 
AM-070 em direção a Mana-
capuru (86 km aprox.), e depois, 
em um entroncamento à di-
reita, pela AM-352 em direção 
a Novo Airão (mais 98 km). Há 
barcos regionais e lanchas rá-
pidas, que levam de 9 a 3 horas, 
respectivamente.

De carro, de ônibus (4h de estrada). 

Foto: ICMBio

o que faZeR

Turismo de interação com botos;

Praias (na seca, de setembro a feve-
reiro). Abertas à visitação são: praias 
da Orla da cidade de Novo Airão;

Trilhas aquáticas de igapó (na 
cheia, de março a agosto);

Trilhas terrestres. Abertas à visita-
ção são: Trilha do Barro Branco e Tri-
lha do Bariaú, ambas de fácil percurso;

Parada nas Ilhas. Abertas à visitação 
são: Paraná do Camarão, Furo do Ambé, 
Furo do Apacuzinho, Furo do Apuí, Furo 
do Mosquito/Arraia, Paraná da Onça, 
Lago do Tamuatá e Lago do Uruá.
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FAÇA sUA PArte

Não aos 
 copos plásticos
Colaboradores 
da Unimed 
Ji-Paraná 
trocam os copos 
descartáveis 
por canecas

A 
Unimed Ji-Paraná 
tem tomado algumas 
iniciativas para a 
redução do impac-
to gerado ao meio 

ambiente. Uma delas é o incentivo 
aos colaboradores para a adoção de 
canecas durante o expediente de 
trabalho para substituir os copos 
plásticos descartáveis, resíduo sólido 
menos reciclado no País e que leva 
até 400 anos a se decomporem. 

A proposta para a cooperativa 
distribuir as canecas duráveis partiu 
dos próprios colaboradores, que 
enviaram projetos à diretoria. Ideias 
que podem ser referência para outras 

Março/Abril 2017

empresas. “Muitas sugestões de me-
lhoria de processos e sustentabilida-
de tem surgido por meio da união de 
equipes dentro da Unimed e esta em 
especial certamente contribui para a 
mudança de cultura, proporcionan-
do um mundo melhor para futuras 
gerações”, destaca o presidente da 
Unimed, Alcilio de Souza.

Para os colaboradores é um pre-
sente um tanto quanto agradável ter 
sua própria caneca, para a coopera-
tiva é uma forma de economia, uma 
padronização que entra em harmo-
nia com o campo visual e também 
uma contribuição à natureza ao 
evitar desperdícios.

SuSteNtABILIDADe 

Atitudes simples 
adotada por colaborares 

são exemplos de cuidado 
com o planeta
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Encontro 
realizado 
pela Unimed 
Ji-Paraná 
reuniu 
dirigentes 
das quatro 
Unimeds do 
Estado

Intercooperação

C ooperativismo se cons-
trói com ajuda mútua. É 
por isso que a Unimed 
Ji-Paraná promoveu um 
Encontro das Unimeds 

do Estado de Rondônia. O evento reu-
niu diretores, auditores médicos e de 
enfermagem e gestores das coopera-
tivas de Ji-Paraná, Rondônia, Arique-
mes e Vilhena no mês de fevereiro.

A iniciativa alinhou estratégias de 
atuação das quatro Unimeds com o 
objetivo de melhorar o atendimento 
com foco na qualidade e benefícios 
aos clientes. De acordo com o presi-
dente da Unimed Rondônia, Robson 
Bezerra, o encontro é um marco na 
história do cooperativismo médico 
no Estado. “Pela primeira vez nos 
reunimos para fortalecer o coope-
rativismo e estreitar, cada vez mais, 
o relacionamento entre Unimeds”, 
destacou Robson.

Para o presidente da Unimed Ji-

FiQUe sABendo

Março/Abril 2017

Paraná, Alcílio de Souza, apesar da 
atual conjuntura econômica do país, 
as Unimeds do estado mantiveram a 
estabilidade com relação ao número 
de clientes. “Trabalhando de forma 
individual estamos conseguindo 
enfrentar a crise, juntos podemos 
crescer com solidez. Este primeiro 
encontro representa o exercício do 
cooperativismo na sua essência, pos-
sibilitando a real integração de forças 
para vencer os desafios”, afirmou.

GeStãO Encontro reuniu dirigentes e gestores das quatro Unimeds do Estado

A iniciativa alinhou 
estratégias de atuação 
com o objetivo de 
melhorar o atendimento 
com foco na qualidade e 
benefícios aos clientes.



Diretoria 
da Unimed 
Ji-Paraná 
visita médicos 
cooperados e 
prestadores 
de serviços 
em Cacoal
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UniMed eM diA

C omo parte do progra-
ma Unimed Itinerante, 
que engloba as ini-
ciativas de relacio-
namento da Unimed 

Ji-Paraná, dirigentes da cooperativa 
visitaram prestadores de serviço e 
médicos cooperados do município 
de Cacoal em fevereiro. O projeto 
tem como objetivo aproximar a dire-
toria dos cooperados e dos presta-
dores de serviços de saúde e tratar 
questões relacionadas ao negócio da 
cooperativa.

Participaram da visita aos hospi-
tais São Paulo, Geral e Ortopédico, 
dos Acidentados, as clínicas Anga 
e Cedim, o presidente da Unimed 
Alcilio de Souza, o diretor adminis-
trativo Rodrigo Zipparro, a superin-
tende Gilvani Fares e o conselheiro 

Unimed Itinerante

Stênio Macedo. Eles também se 
reuniram com representantes da 
prefeitura de Cacoal e visitaram o 
vice-presidente da Credisis Leste, 
Vornei da Costa.

A ação teve repercussão positiva 
entre os dirigentes e médicos, pois 
visa aprimorar a relação da coope-
rativa com seus parceiros, divulgar 
o trabalho feito pela atual gestão e 
estar a par de críticas e sugestões 
para seu aprimoramento e melhoria 
do atendimento aos beneficiários.

O médico Marcos Azevedo elo-
giou a iniciativa pela aproximação 
entre diretoria, prestadores e coo-
perados. “Nada melhor do que uma 
visita para que as coisas caminhem 
de uma maneira mais transparente. 
A visita dos dirigentes é muito bem-
vinda”, elogiou.

Para o presidente Alcilio de Sou-
za, a cooperativa tem crescido de 
forma saudável, tem uma condição 
financeira firme e tem se colocado 
pronta para o diálogo na busca do 
que há de melhor no relaciona-
mento com o prestador. “Estamos 
aqui para ouvir sugestões capazes 
de gerar melhorias e nos colocamos 
à disposição da classe médica para 
parcerias de negócio que for possí-
vel”, destacou.

Março/Abril 2017

COmPARtILHAR Diretoria da Unimed Ji-Paraná em conversa 
com médicos e prestadores de serviço de saúde

O projeto tem como 
objetivo aproximar a 
diretoria dos cooperados 
e dos prestadores de 
serviços de saúde



31Bem Viver Unimed

Unimed entra em campo 

Março/Abril 2017

Cooperativa 
patrocina 
novos uniformes 
da escola de 
futebol AJS 
Unimed

A s crianças e adolescen-
tes que frequentam a 
Escola de Futebol AJS 
Unimed têm um bom 
motivo para comemo-

rar. Em fevereiro, a Unimed Ji-Paraná 
fez um investimento para renovar 
a coleção dos uniformes utilizados 
pelos atletas. Há dez anos, a coopera-
tiva patrocina a equipe, uma das mais 
tradicionais escolas de futebol de 
base de Ji-Paraná. 

Com o projeto, o esporte passa a 
fazer parte do cotidiano de mais de 
80 crianças, que competem dentro 
e fora do Estado. Além de praticar 
uma atividade física, os alunos tam-
bém são acompanhados no rendi-
mento escolar e no convívio com a 
família. 

O patrocínio é uma estratégia de 
divulgação da Unimed, que acredita 
no esporte como fonte de qualidade 

de vida. Mais do que a conquista 
de títulos, a cooperativa investe no 
desenvolvimento de atletas e de 
torneios, porque acredita nos valores 
que o esporte proporciona às crian-
ças e aos adolescentes. Por meio do 
patrocínio de projetos esportivos, a 
Unimed Ji-Paraná se integra à comu-
nidade e contribui com a melhoria 
da qualidade de vida das crianças, 
jovens e adultos ji-paranaenses.

APOIO Crianças da escola de futebol AJS Unimed com os novos uniformes para a temporada 2017

Há dez anos, a 
cooperativa patrocina 
a equipe, uma das 
mais tradicionais 
escolas de futebol de 
base de Ji-Paraná.
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teste

COmO ANDA 
 sua memória?
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1 - Compromissos
a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

2 - Pagar contas 
a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

3 - Levar suas coisas 
com você 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

4 - Objetos pessoais em 
lugares públicos

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

5 - Dar recados
a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

6 - O caminho a ser 
tomado para chegar a 
lugares conhecidos 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

7 - Itens da rotina diária, 
como escovar os dentes 
ou tomar banho 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

8 - Atividades de ma-
nutenção da casa, como 
tirar o lixo, lavar louça e 
arrumar 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

 9 - Desligar ou ligar uten-
sílios domésticos, como 
ferro elétrico e forno

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 

d) Sempre
 

10 - Comprar certas coi-
sas no supermercado 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

11 - Fazer tarefas em 
determinado lugar

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

12 - Nomes de pessoas 
raramente

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

13 - Números de telefone
a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

14 - Endereços
a) Raramente

b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

15 - Nomes de lugares 
familiares

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

16 - Ocasiões especiais, 
como aniversários e festas

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

17 - Conversas
a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

18 - Acontecimentos 
recentes, como onde 
jantou ontem e o que 
comeu no almoço 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 

V ocê está esquecendo de suas atividades com muita facilidade? Não se lembrou de  
pagar a conta do telefone ou um compromisso importante com o chefe? Faça um  
breve diagnóstico de como anda sua memória. Assinale os itens que se aplicam a 

você. Depois, veja as respostas e descubra como anda sua memória.

você se esquece de...
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VOCÊ VaI PreCIsar de:

250g de espaguete fi no
1 maço de rúcula
4 tomates sem pele e 

sem sementes
1/2 xícara de azeite
Sal e pimenta-do-reino 

a gosto
Queijo parmesão ralado 

para polvilhar

MOdO de PreParO:

Lave a rúcula e deixe se-
car. Pique-a em pequenos 
pedaços. Misture a rúcula 
com o tomate e o azeite. 
Deixe repousar por cerca 
de 40 minutos. Depois de 
cozinhar o espaguete, mis-
ture-o ao molho e polvilhe 
com parmesão ralado.

Recorte e colecione

receita 27

Espaguete 
com tomate 
e rúcula

Março/Abril 2017

avaLiaÇÃo

Se RARAMENTE foi o que mais apareceu nas suas respos-
tas, fi que descansado. Sua memória trabalha bem.

Se você respondeu ÀS VEZES para metade das perguntas, suas 
falhas de memória são circunstanciais e não crônicas. Ainda 
não há motivo de preocupações.

Se COM FREQUÊNCIA foi o que você mais respondeu, é hora 
de pensar numa ajuda especializada.

Se você assinalou SEMPRE em 70% das respostas converse 
com seu médico e procure tratamento.

Deu Branco, livro de ana maria maaz acosta alvarez, da Editora Best-seller 

d) Sempre
 

19 - Onde guardou seus pertences
a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

20 - Onde as coisas são guardadas 
habitualmente, procurando-as em 
lugar errado 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

21 - Sabe a palavra que quer di-
zer, mas não é capaz de lembrar-
se dela 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

22 - Conta uma história ou piada 
que já contou antes 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

23 - Esquece o que acabou de 
dizer, perguntando: “0 que eu 
estava falando, mesmo?”

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre
 

24 - Esquece detalhes importantes, 
tornando confusas suas narrativas 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

25 - Localizar-se em lugares 
conhecidos 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

 26 - Retomar o que estava fa-
zendo antes de ser interrompido 

a) Raramente
b) Às vezes
c) Com frequência 
d) Sempre

duRaNte uMa coNveRsa, você...

você teM dificuLdade de...
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DIvIrta-sE cOm as crIanÇas 

Março/Abril 2017
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