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A nossa Unimed completou 23 anos e cuidamos de quase 50 mil vidas de 
forma direta, isso é motivo de alegria para todos nós! Hoje estou como 
presidente e tenho orgulho de ser um dos fundadores desta cooperativa, 
que há mais de duas décadas, desenvolve junto com Rondônia. Com quase 
200 médicos cooperados, celebramos o crescimento da Unimed Ji-Paraná 
em 29 cidades rondonienses, que gera oportunidades para mais de 160 
colaboradores. 
A Cooperativa sempre esteve atrelada ao desenvolvimento das cidades, 
aos eventos realizados, para atender a sociedade e hoje estamos sintoni-
zados com o que preconiza o sistema a Unimed. Avançou em tecnologia, 
qualidade nos serviços prestados e ampliou relacionamento através da 
comunicação com todos os nossos públicos. 
Ações alicerçadas no sonho de médicos visionários, histórias de lutas e 
superação, que fazem parte do dia a dia da nossa Unimed. Gratidão aos 
colaboradores que dão forma e vida a Unimed Ji-Paraná, as coirmãs, as 
federações, a confederação, a Unimed do Brasil que nos permitem ser 
chamados de sistema, integrando, unindo e elevando o nome Unimed.  
Não podemos parar, vamos em frente! Novas conquistas tecnológicas 
serão lançadas cabendo-nos a escolha do que é melhor para nossos paci-
entes, mantendo-nos fiéis aos nossos princípios de ética e respeito àque-
les que em nós depositam sua confiança. A participação ativa, de cada um 
dos cooperados, através das escolhas que definem os rumos da nossa 
Unimed.
Esta edição da Revista Bem Viver é muito especial para nós, porque ela 
traz um pouco da nossa história, as realizações do presente e ainda nos 
faz olhar para os desafios do futuro. Estamos empenhados em continuar 
com a missão de promover a qualidade e melhor atender aos nossos bene-
ficiários através da implantação do maior projeto de nossa Unimed - 
Atenção Integral à Saúde (AIS). 

Na 
SOCIEDADE

Alcílio de Souza
Diretor Presidente
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Tem site
novo no ar!

 site da Unimed Ji-Paraná está de “cara Onova”. A nova versão já está no ar pro-
porcionando aos usuários uma experiên-

cia mais dinâmica, organizada e atrativa, que 
torna mais simples o acesso a conteúdos e ser-
viços.
Agora responsivo, o site foi criado para se adap-
tar em diferentes plataformas, como computado-
res, tablets e smartphones. Um layout adequado 
que se ajusta ao tamanho das telas.
A cooperativa está investindo em ações que fa-
cilitem a vida dos nossos beneficiários. Através 
de um projeto alicerçado pela união de médicos 
visionários, avança e alcança cada vez mais os 
objetivos traçados.
A nossa Unimed investe em tecnologia, quali-
dade nos serviços prestados e amplia relaciona-
mento através da comunicação com todos os 
nossos públicos.

Acesse: www.unimedjpr.coop.br
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Mudar para oferecer
sempre mais

Radioclin 
apresenta a migração 
do atendimento 
automático para a 
customização de
relacionamentos

restes a completar 15 anos, a Radioclin acredita que uma de Psuas missões é contribuir para a qualidade de vida das 
pessoas, oferecendo um serviço de excelência com profundo 

comprometimento humano. 
À frente da empresa estão os médicos Rodrigo Carvalho e Tameke 
Berno que buscam por novas tecnologias, técnicas e aprofundamen-
to em suas especializações. “Números falam muito sobre o sucesso 
de um negócio, mas é o cuidado com as pessoas que nos move”, 
declara o médico diretor técnico. 
Referência em diagnósticos por imagem para Ji-Paraná e região, 
oferecendo um amplo rol de exames como Ressonância Magnética, 
Tomografia Computadorizada Multislice, Raios-X, Mamografia, 
Ultrassonografia com Doppler e com Elastografia ShearWave e 
Densitometria Óssea.

O novo tomógrafo com 128 
canais é o mais moderno do 

mercado neste tipo de aparelho e 
garante benefícios aos pacientes. 

Exames menos invasivos com 
imagens altamente detalhadas e 
tridimensionais, desde a visão de 
obstruções até acúmulo de cálcio 
nas artérias. Menos exposição do 

paciente à radiação de acordo 
com idade e situação de saúde.  

Sala de espera humanizada 
para maior comodidade.

Investimentos na criação 
de um andar próprio e com 
toda uma dinâmica especí-
fica para receber consultó-
rios, médicos e especiali-
dades afins com nosso rol 
de serviços. 

Agilidade e conforto 

CONSULTÓRIOS E
ATENDIMENTOS

Parceiros de 
conança

Laboratório Padrão 
realiza atendimento e 

entrega de exames aos 
pacientes

Ampliação para 1700m

humanizado e de 
excelência

2

O primeiro de Ji-Paraná para exames
cardiológicos e angiotomograas de
coronárias com score de cálcio 

40% de redução aproximada de radiação ao qual o paciente será 
exposto nos exames feitos frente aos convencionais existentes

JUL  AGO  SET8



www.radioclinro.com.br 69 992147381

Ji-Paraná - Rua Paraná, 1210 - Casa Preta (69) 3422-3333

Rolim de Moura - Rua 25 de Agosto, 5135 – Centro (69)3442-3434
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NUTRIÇÃO

Perigos das dietas da moda
Entenda porque 
é mais eficaz e 
saudável colocar 
em prática 
mudanças que 
mantêm 
resultados em 
longo prazo 

ieta do passarinho, da lua, Ddo ovo cozido, da proteína, 
do tipo sanguíneo, detox… 

Você com certeza já ouviu falar 
alguma dessas dietas, que prome-
tem resultados “milagrosos” em 
um curto período de tempo. Mas 
será que de fato elas funcionam e, 
ainda mais importante, são saudá-
veis?
Conforme a Academia Americana 
de Médicos de Família, estas die-
tas geralmente não geram resulta-
dos em longo prazo e podem im-
pactar negativamente na saúde. 
Segundo o órgão americano é pro-
vável que grande parte do peso 
perdido corresponda à água e 
massa magra, e não gordura cor-
poral.  Com o passar do tempo, as 
pessoas que colocam em prática 
as “dietas da moda”, mas não pro-
movem a reeducação dos hábitos 
físicos e alimentares, geralmente 
acabam recuperando o peso que 
inicialmente perderam.

Métodos saudáveis para perder 
peso:

Durante as refeições, mastigue 
os alimentos pausadamente. 

Nas refeições principais, procu-
re compor o prato da seguinte ma-
neira: saladas variadas, uma pro-
teína (frango ou peixe) e um tipo 
de carboidrato integral (arroz, 
macarrão, etc.).

Prefira gorduras poliinsatura-
das e monoinsaturadas mais sau-
dáveis, como azeite de oliva, pei-
xes de água fria e oleaginosas 
(castanhas, nozes, amêndoas, ave-
lãs, etc.).

Não pule as refeições, indepen-
dentemente de estar em processo 
de emagrecimento ou não. Caso 
tenha exagerado na refeição ante-
rior, ingira alimentos leves para 
manter o corpo abastecido (sopas, 
caldos, frutas, verduras e legumes). 

Pratique atividades físicas re-
gularmente, pelo menos 150 mi-
nutos (2h30) semanais de ativida-
des físicas de intensidade modera-
da ou 75 minutos de exercícios de 
alta intensidade.

Converse com o seu médico 
para desenvolver um plano de 
emagrecimento seguro e eficaz. 

Dietas da moda limitam as escolhas alimentares e não incentiva 
alimentação equilibrada 
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DICAS UTEIS

Dicas para evitar lesões 
durante os treinos
É preciso estar 
atento a alguns 
cuidados durante a 
prática dos 
exercícios para 
garantir a execução 
de movimentos 
seguros

Regras básicas para o exercício seguro:

   Faça aquecimento e alongamentos antes 
de iniciar os exercícios físicos – caminhe, 
estique, balance suavemente os braços e as 
pernas.
   Preste atenção aos sinais do seu corpo. 
Não se exercite quando estiver doente, pois 
o risco de ter lesões durante o treino é 
maior.
   Aumente o nível de intensidade gradual-
mente.
   Aprenda a maneira correta de fazer cada 
um dos movimentos contidos no treino e fa-
ça com atenção.
   Prefira um treino curto e bem executado, 
do que sacrificar a postura para terminar 
mais rapidamente um grande conjunto de 
exercícios.
   Ao ficar semanas ou meses sem praticar 
exercícios, recomece com cautela, levantan-
do pesos mais leves, escolhendo exercícios 
mais simples e fazendo menos repetições.
   Ao sentir dor muscular contínua ou inten-
sa, que começa durante o treino ou logo de-
pois, ou persistir por mais de uma semana, 
procure o seu médico.
   Depois de concluir o treino caminhe sua-
vemente até perceber que a frequência 
cardíaca e a respiração estão regulares.
   Hidrate-se durante a prática, principal-
mente em dias quentes e úmidos.

Fonte: Harvard Medical School
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Gestão itinerante garante fortalecimento na região 

ESTRATÉGIA

São 29 municípios rondonienses que integram a área de 
abrangência da Unimed Ji-Paraná 

Realizada pelos membros do Conselho de Administração da Cooperativa, a agenda gera estímulo aos coopera-
dos, aumenta relacionamento com as unidades de saúde conveniadas. “O objetivo é apresentar as ações da 
nossa Unimed, também ouvir as críticas e sugestões”, sobretudo acreditamos que viver bem e favorecer que 
todos tenham mais qualidade de vida seja a nossa missão”, ratificou o diretor presidente Alcílio de  Souza. 

RELA
CIONA
MENTO

O objetivo é aproximar a cooperativa de seus 
prestadores e cooperados.  A troca de informações 
fortalece boas práticas. 
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Gestão itinerante garante fortalecimento na região 

Mais qualidade de vida aos colaboradores, 
através dos benefícios do plano de saúde 
oferecido pela Unimed Ji-Paraná.
Esta é a proposta das empresas. 

O plano de saúde já era um desejo antigo da 
instituição e a saúde do nosso colaborador sempre 

foi nossa prioridade. Sandra Marques
Mantenedora da Facimed

CON
FIAN

ÇA
“A reformulação de contrato agregou e nos trouxe 

segurança. É diferente contar com atendimento 
aqui, a agilidade conta muito quando realmente 

precisamos.” Jorge Andre Valéri 
Gerente geral da Honda Cometa Moto Center 

AtacadãoGrupo Cometa

Cometa Moto Center

Faculdade Ciências Biomédicas de Cacoal e Instituto Educacional Soma 
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CONSCIENTIZAÇÃO

Distância que aproxima
Um metro e meio faz toda diferença na vida do ciclista

ão é à toa que a lei obriga o motorista passar a 1,5m de uma bicicleta (art. 201 do Código de Trânsito). Essa Ndistância tem seus motivos, embora nem sempre sejam claros para quem ainda não experimentou usar a 
bicicleta no trânsito.

O movimento 1,5m surgiu para lembrar que respeitar o ciclista faz bem e está na lei. É o que protege os ciclistas contra 
as finas de automóveis e cujo descumprimento já vitimou vários ciclistas. A Lei estabelece que, caso o motorista não 
tenha espaço o suficiente para ultrapassar o ciclista, ele deve aguardar e reduzir a velocidade para, somente então, 
seguir seu caminho sem comprometer a segurança do ciclista.
Existem diversos motivos para que seja respeitada a distância de 1,5m entre ciclistas e veículos: o ciclista pode ter um 
desequilíbrio momentâneo que altere sua trajetória um pouco para o lado (como os ocasionados pelo deslocamento 
de ar, por exemplo), pode ter que desviar de algum buraco na via ou ter o guidão tocado pelo espelho retrovisor dos 
carros.

endo o mês de maio como parâmetro para Televar a conscientização no trânsito através 
das ações do 'Maio Amarelo', a nossa Unimed 

fortaleceu o cronograma desenvolvido pelo Detran 
na região. A nossa marca sempre esteve atrelada ao 
desenvolvimento das cidades, aos eventos realiza-
dos, para atender a sociedade dentro daquilo que 
necessita. Até dezembro, a Unimed apoiará as 
orientações sobre atenção no trânsito feitas pela 
Equipe de Educação no Trânsito do Detran de Ji-
Paraná distribuindo material educativo a respeito.

A Unimed Ji-Paraná
apoia

A sede aderiu em 2018 pela 
primeira vez a fachada da cor 
alusiva a campanha
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"Faça Bonito" 

Unimed Ji-Paraná fortalece a mobilização de proteção às 
crianças e adolescentes

 9ª edição da Campanha de Combate ao AAbuso e Exploração Sexual Contra  
Crianças e Adolescentes “Faça Bonito” no 

município de Ji-Paraná contou novamente com o 
engajamento da Unimed. A mobilização coorde-
nada pelo Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) e Serviço de Proteção 
e Atendimento Especializado as Famílias e Indi-
víduos (PAEFI) teve também o envolvimento de 
entidades, empresas e órgãos públicos.

Segundo dados apresentados pelo Disque 100, a cada 15 
segundos uma criança é abusada sexualmente no mundo, 
e a cada 8 minutos uma criança é abusada sexualmente 
no Brasil. “Essa  realidade precisa ser mudada e só depen-
de de nós. Acreditamos que só com o trabalho da equipe 
multifuncional em favor desta causa não conseguiremos 
avançar”, disse a coordenadora Glécia, ao ratificar a im-
portância do envolvimento de todos.  
A campanha tem como símbolo uma flor, lembrando do 
cuidado e da necessidade de defesa do direito de meni-
nas e meninos crescerem de forma saudável e protegida.

“Essa campanha já está prevista em nosso planejamen-
to anual. Prezamos pela qualidade de vida das pessoas, 
nossa participação efetiva na sociedade ratifica nosso 
compromisso e todos os segmentos precisam assumir 
a sua responsabilidade”, enfatizou o diretor presidente 
Dr. Alcílio Souza. 

“Há anos contamos com apoio da Unimed, somos 
gratos pela parceria que dá exemplo para outras 
empresas aderirem também”. 
Glécia Ranny Alves, coordenadora CREAS/ PAEFI.

Alerta

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
DENUNCIE DISQUE 100
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O Maximus Hotéis é sem dúvida o melhor de Ji-Paraná e região, 
disponibilizando também espaços para a realização de eventos

e reuniões de médio porte!

Rua Doutor Osvaldo,
142, Ji-Paraná - RO

(69) 3422-9033



AIS
Atenção
Integral
à Saúde

Mais importante que tratar doenças é preservar a saúde.
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SBU e Unimed 
com serviços na 
'Tenda da 
próstata e do 
rim', exames da 
próstata e 
orientações 

Novo modelo de ��id��
Com foco no cliente, 
Unimed Ji-Paraná 
traça estratégias para 
transformação do 
modelo assistencial

Estar sempre à frente é importante. Pensando na qualidade 
de vida dos clientes e na evolução da cooperativa, a 
Unimed tem investido no cuidado à saúde, com foco na 

prevenção. Um dos destaques são os programas da Medicina 
Preventiva que conta com equipe multidisciplinar composta por 
médicos e profissionais das áreas de enfermagem, nutrição e 
psicologia que trabalham ações integradas de assistência, pro-
moção da saúde e prevenção de doenças. 
Ter esse cuidado faz da Unimed Ji-Paraná a maior operadora de 
plano de saúde do Estado de Rondônia. Entender o futuro da 
saúde permite que ela acompanhe as demandas do mercado e 
com qualidade de vida para quase 50 mil beneficiários.
Ampliar esse modelo de assistência que inspira o cuidado inte-
gral, acompanhamento contínuo e incentivo constante a cultura 
de promoção da saúde é o foco da Unimed Ji-Paraná. Esse é o 
modelo de Atenção Integral à Saúde (AIS). Trata-se de um sis-
tema de gestão em saúde bem sucedido em países como Ingla-
terra, Holanda, Espanha e Canadá, que olha o indivíduo de forma 
integral, tanto aspectos físicos quanto psicossociais. 

A Singular enfrentou muitos obstáculos para chegar à fase de 
aprovação e muitos desafios estão por vir. Um deles será a tran-
sição de uma nova cultura relacionada ao autocuidado, onde 
almeja uma população mais consciente e saudável.

A diretora de Atenção Integral à Saúde da Unimed Ji-Paraná, Magna 
Sueli Ramalho de Lucas, acredita que esse modelo vai além de tratar, e 
sim de cuidar. “Este novo modelo preza pela integração dos serviços 
médicos oferecidos aos pacientes durante todo o ciclo de vida, conside-
rando o contexto social, psicológico e familiar que envolve o paciente. 
Na realidade é uma evolução do programa Medicina Preventiva com 
ampliação das linhas de cuidado”. 
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Para o diretor administrativo da Unimed Ji-Paraná, Rodrigo Zipparro, 
é preciso uma mudança cultural em relação aos cuidados com a saú-
de. “Hoje, a cultura do nosso cliente ainda é a de apresentar queixas 
pontuais e não a de olhar a saúde como um todo. É nesta mudança 
que buscamos. Para a cooperativa, o projeto simboliza um novo dire-
cionamento estratégico com foco na atenção integral e no gerencia-
mento de saúde dos clientes”, afirma.
Na visão do presidente da Unimed Ji-Paraná, Alcílio de Souza, a tran-
sição assistencial é uma tendência debatida mundialmente, pois o 
cenário do setor de saúde apresenta a incidência de doenças crôni-
cas e longevidade da população. “Com o envelhecimento da popula-
ção, é importante investir em um modelo assistencial resolutivo pa-
ra que as pessoas além de viverem mais, vivam melhor”, reforça. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que em 
2020 cerca de 80% da carga total de doença será devido às doenças 
crônicas não transmissíveis, o que aumenta mais ainda a defasagem 
do atual modelo. 

Acompanhamento contínuo

SET/2017
Apresentação do AIS 
ao Conselho de 
Administração

DEZ/2017
Explicação do novo 
modelo assistencial 
pelo Dr. Cloer Vescia, 
Coordenador de 
Atenção Primária à 
Saúde (APS) da Unimed 
do Brasil, durante a  
AGE

MAI/2018
Aprovação para a 
implantação do AIS na 
AGE 

MAI/2018
A Unimed Ji-Paraná 
discute ações para a 
implantação do novo 
sistema de atenção, o 
AIS
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Atenção
Integral
à Saúde
Conheça essa forma 
de cuidar! 

rata-se de um conceito amplo que reflete uma Testratégia frente à necessidade de concepção de 
um novo modelo para a saúde, tendo como um 

dos segmentos fortes a atenção primária e a ênfase na 
Medicina Preventiva, que se afirma como opção para 
reestruturação dos sistemas de saúde com base na 
atenção integral, articulando-se com as modernas prá-
ticas de gestão, utilizando a epidemiologia clínica como 
ferramenta e voltando-se à informação em saúde, a par-
tir da vigilância, alicerçando-se na promoção da saúde e 
na prevenção de riscos e doenças.
Dentro do Sistema Unimed acreditamos que o indivíduo 
deve ser cuidado integralmente. Muitos falam de visão 
360 graus e da pessoa no centro de toda a atenção. É 
assim que estamos nos organizando. Para que ela venha 
em primeiro lugar, independentemente do que sinta e 
de que enfermidade tenha.
Por isso, nosso foco se volta, neste momento, para a 
Atenção Integral à Saúde. Estamos agindo para que o 
beneficiário Unimed seja cuidado estando enfermo ou 
até mesmo saudável.
Assim, abrangemos cuidados preventivos, que vão des-
de educar a todos sobre a melhor forma de cuidar da 
saúde até o acompanhamento contínuo de um médico e 
equipe multidisciplinar, quando necessário, sempre ba-
seado nos princípios da APS (atenção primária à saúde).

Como funciona? 
Atenção personalizada, com plano de cuidado 
individualizado.

Acompanhamento da vida clínica para um cuidado 
com ainda mais qualidade (no tempo correto, 
apropriado, seguro, eficiente, centrado na pessoa). 

O atendimento oferecido prima pelo acesso fácil ao 
seu médico de atenção primária, sendo resolutivo, 
além da longitudinalidade que permite a manuten-
ção do acompanhamento ao longo da vida, priori-
zando a qualidade do atendimento. 

Quais os diferenciais 
do Atendimento 

Integral à Saúde?

Trabalho em 
equipe

Medicina 
centrada na 
pessoa

Todo o seu 
histórico de saúde 
é arquivado 
eletronicamente

Integralidade - avalia aspectos biológicos, 
psicológicos e sociais que envolvem os cuidados 
com a saúde em benefício de uma vida saudável

Busca ativa do paciente, procurando saber se o seu 
problema de saúde foi solucionado

Foco na prevenção e não apenas no tratamento de 
doenças

Veja aqui o vídeo
que explica a

Atenção Integral à
Saúde no

Sistema Unimed
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Equilíbrio alimentar
O que você come diz muito sobre o estilo de vida que você leva.

Então, se você deseja ser uma pessoa mais saudável, pode
começar mudando sua alimentação. 

Acesse www.mude1habito.com.br  
 e escolha o hábito que deseja mudar.  
 



GIRO

Presente na primeira edição 
do ‘Bem Estar Global’
em Porto Velho

SBU e Unimed 
com serviços na 

'Tenda da 
próstata e do 

rim', exames da 
próstata e 

orientações 

o Espaço Alternativo em Porto Velho, a progra-Nmação de iniciativa da Rede Globo em parceria 
com o Sesi, teve urologistas com atendimentos 

gratuitos motivados pela Sociedade Brasileira de Urolo-
gia (SBU) e Unimed.  “Foram consultas em pessoas com 
problemas na próstata e cálculo renal. Os encaminha-
mentos pelo SUS feitos através do sistema de regula-
ção, para a Policlínica Oswaldo Cruz”, explicou o presi-
dente da SBU em Rondônia - Dr. Rodrigo Zipparro, que 
também compõe a conselho administrativo da Unimed 
Ji-Paraná.  

Realizado no dia 20 de abril, Porto Velho foi a segunda 
cidade no país a receber o Bem Estar Global em 2018. 
‘Como vai a saúde da sua próstata?' e 'Como evitar a 
pedra nos rins?' foram conteúdos em material distribuí-
do pelos parceiros SBU e Unimed. Além do presidente 
da SBU/RO Dr. Rodrigo, Dr. Carlos Gley Bezerra Costa e 
Dr. Cid Scarpa participaram voluntariamente  e contribu-
íram com a sociedade positivamente. Centenas de aten-
dimentos por meio das consultas urológicas na tenda 
diagnosticaram e encaminharam pessoas com proble-
mas na próstata (câncer ou hiperplasia prostática benig-
na) e cálculo renal.

O urologista presidente explicou que houve muita pro-
cura pelo serviço e que as pessoas chegaram bem cedo. 
“Para a maior parte deles essa oportunidade foi a pri-
meira para cuidar da saúde nessa área, mas teve tam-
bém os que levaram seus exames. Atendimento eficaz 
para quem aproveitou o serviço”, disse emocionado dr. 
Rodrigo,  comemorando o resultado da parceria. 

Inédito em RO

Resultado positivo  

Próstata - cerca de 50% dos homens têm algum grau da doença 
após os 50 anos e que mais de 30% necessitam de tratamento 
durante a vida
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Cirurgia de Catarata
(Facoemulsificação)

Lentes de Contato

Glaucoma

Cirurgia Plástica Ocular

Clínica Oftalmológica Geral

69 3443-1353
Av. Dois de Junho, 2892

Centro - Cacoal/RO

69 3451-8606
Rua Alcinda R. de Souza - 743
Centro - Pimenta Bueno/RO

DIA DA IMPRENSA

JUNTOS

UNIMED E A IMPRENSA
SOMOS MAIS

nspirada pelo dia em que o país celebra o Dia da Imprensa, conside-Irando a importância e seu valor no desenvolvimento da sociedade é 
que a Unimed de Ji-Paraná realizou a primeira edição do 'Café com a 

Imprensa'.

A homenagem ocorrida no dia 01 de junho, também motivou o lança-
mento da campanha 'Juntos Somos Mais, edição Imprensa' que consiste 
na arrecadação de brinquedos, alimentos em toda área de abrangência 
da nossa cooperativa. 

“Faremos a recepção destes 
gêneros e ser a entidade arrecadadora. 
Depois, deixaremos que a imprensa se 
encarregue de executar a logística para 
fazer chegar tudo às entidades filantrópi-
cas”, salientou o diretor presidente Alcílio 
de Souza.  

O convite foi estendido a todos os 
profissionais de comunicação

CAFÉ COM A
IMPRENSA

REPERCUSSÃO 



Ji-Paraná sedia a
1ª Corrida do Coração
do interior de Rondônia
Promover
bem-estar e 
qualidade de 
vida 

muitas cidades rondonienses para o percurso de 5km. 
“A diretoria visionária ofereceu estrutura de apoio, com 
ambulância e equipe para atendimentos.’’ Disse o vice-
presidente da Soceron, o cardiologista Daniel Mugrabi.
Eventos assim resumem muito bem um dos grandes 
objetivos da Unimed, que é o de incentivar uma vida 
mais saudável.  O evento ocorrido em 27 de maio, pre-
miou a todos com medalha pela participação que teve 
concentração, em frente ao Máximus Hotéis, onde di-
versas entidades e empresas parceiras, promoveram 
integração.

om o objetivo de conscientizar sobre a necessidade da prática de Chábitos saudáveis, incentivar a prática regular de atividade física e 
conscientizar a população sobre os fatores de risco cardiovascula-

res é que a Sociedade Rondoniense de Cardiologia (SOCERON) realizou a 
1ª Corrida do Coração de Ji-Paraná. 
Patrocinada pela Cooperativa, a competição foi organizada pela OAF 
SPORTS, que reuniu 250 atletas participantes de diversas categorias de 

Entre os competidores, estiveram três co-
laboradores que foram inscritos após uma 
ação de endomarketing da cooperativa. 
Luiz Andrade do departamento de Tecno-
logia da Informação, Thiago Petronílio e 
José Cláudio – ambos do setor de Contas 
Médicas da Gerência de Atenção à Saúde. 

Apesar de não ficar 
entre os primeiros, 
ter competido foi 
muito bom,
disse Luiz. 

‘‘ ‘‘
QUALIDADE DE VIDA
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“Ao longo destes 23 
anos de fundação da 
nossa Unimed, sem-
pre promovemos o 
bem-estar e incenti-
vamos a prática de 
atividades físicas. 
Nessa específica, 
além de provocar a 
mudança de hábito 
garantiu superação”. 
Diretor presidente
Alcílio de Souza 



ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Importante
Pesquisadores da Universidade de São Paulo 
(USP) evidenciaram os benefícios da prática 
da atividade física para o coração. No estudo 
eles descobriram que o exercício aeróbico faz 
uma “limpeza” nas células cardíacas, livran-
do-as de estruturas que não funcionam bem. 
Com isso, a prática de exercícios está cada 
vez mais se confirmando como um impor-
tante aliado da saúde do coração.
Procure o médico para avaliar qual atividade, 
tempo e intensidade é indicada para você.

Fonte: Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo/ 
Universidade de São Paulo/ Hospital Albert Einstein.
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Os 23 anos de 
Fundação da 
Cooperativa são 
celebrados

Com o tema 'Uma noite em Paris', a 
festa relembrou momentos marcantes 
da história, envolveu e emocionou a 
todos por reconhecerem os avanços e 
conquistas.                                 

ANOS
23
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A cooperativa é referência entre os planos de saúde na região, comprometida 
com a saúde e vem desenvolvendo com o Estado de Rondônia. Com quase 

200 médicos cooperados, Unimed Ji-Paraná têm o privilégio de 

comemorar a confiança de quase 50 mil vidas e o crescimento da marca 

em 29 cidades rondonienses, gerando oportunidades para mais de 
160 colaboradores.

A diretoria celebra, com satisfação, realizada  e com sensação de dever cumpri-
do por promover o evento aos que vivem empenhados em continuar com a 
missão de promover qualidade de vida aos beneficiários, viver bem, em busca de 
alcançar através do Programa de Atenção Integral à Saúde pela Unimed Ji-
Paraná.

O diretor presidente enalteceu a visão dos cooperados por acredita-
rem no projeto alicerçado pela união e que alcança cada vez mais os 
objetivos traçados. Alcílio de Souza discursou ladeado pelos 
integrantes da diretoria executiva e conselheiros de administração 

Representantes das coirmãs do Estado Elcio Rossi 
Unimed Vilhena, Robson Bezerra Unimed Rondônia, 
Alcílio de Souza Unimed Ji-Paraná e Gil Ney Unimed 
Ariquemes
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Apoiadores:
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Diversas áreas atendidas através do 
Sistema OCB/SESCOOP-RO com capa-
citações aos colaboradores da Unimed 
Ji-Paraná e outras cooperativas 

Ação reforça 
importância de 
mudança de hábitos 
para longevidade

Fortalecimento do sistema Unimed em 
Rondônia

Curso de Técnicas e Negociação realiza-
do na sede da Unimed Ji-Paraná, con-
templou cooperativas de saúde para 
melhorar e padronizar os processos com 
técnicas e habilidades indispensáveis 
para o sucesso da negociação. 

Elaboração de documentos oficiais – Foi 
aberto para cooperados e colaboradores.

O diretores presidentes das Singulares 
rondonienses, Gil Ney Eloi Stabelini 
(Unimed Ariquemes), Alcílio de Souza 
(Unimed Ji-Paraná), Robson Jorge Bezerra 
(Unimed Rondônia) e Élcio Carlos Rossi 
(Unimed Vilhena), proporcionou momen-
tos de intercâmbio durante o encontro 
com as Unimeds realizado em junho na 
sede da Unimed Ji-Paraná.

Diretores e gestores responsáveis pela 
qualidade dos processos e operação da 
cooperativa, souberam como implantar 
Liderança da ISO 9001:2015 E ISO 
14001:2015

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, os clien-
tes foram recepcionados com uma maçã e receberam informações so-
bre a importância de manter alimentação saudável. A ação fortalece o 
encorajamento a respeito de hábitos saudáveis como alimentação e 
atividade física, incentivada através da campanha alinhada ao Sistema 
Unimed 'Mude 1 Hábito'.
Práticas de vida mais saudáveis por meio de pequenas mudanças no 
cotidiano. #esseéoplano

Para celebrar o Dia Internacional 
da Mulher, a UNIMED JI-PARANÁ 
promoveu um momento especial 
entre suas colaboradoras. 
A ação foi organizada pela Comis-
são Interna de Comunicação junto 
ao Gestão de Pessoas.
Valorizar o talento e dedicação de 
todas as 43 médicas cooperadas e 
um total de 108 colaboradoras, 
pelo comprometimento e fazer 
parte desta história.

EVENTOS

JUNHO

FEVEREIRO

No dia, as colaboradoras foram 
recepcionadas na entrada da 
cooperativa com um mimo
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SUA UNIMED

Beneficiários com 
atendimento facilitado 

Além da sede, a 
Unimed Ji-Paraná 

possui cinco 
escritórios regionais

oi uma boa solução encontrada para disponibilizar esses serviços, segundo a diretora de Atenção à Saúde, FMagna Suely Ramalho de Lucas. “Para a Unimed Ji-Paraná, a iniciativa vem consolidar a importância do 
Sistema Unimed junto ao mercado e, principalmente, oferecer atendimento próximo e de qualidade, do jeito 

que nossos clientes merecem. Isso permite a desburocratização no processo operacional”, destaca a diretora. 

Ji-Paraná
Av. Transcontinental, 1019, Centro
Telefone: (69) 3411-3800

Cacoal
Rua Amazonas, 2208  Centro
Telefone: (69) 3441-5489

Sede administrativa

Escritórios regionais
Ouro Preto
Av. Daniel Comboni, 1282- Centro
Telefone: (69) 3461-2108/8424-8021

Rolim de Moura
Rua Corumbiara, 4485 - Centro
Telefone: (69) 3442-1240

Jaru 
Av. Rio Branco, 2154 – Centro 
Telefone: (69) 3521- 6730

"É importante reconhecer o trabalho de quem 
cuida da gente com tanto carinho.

Em tratamento em São Paulo, desde 2008 
contra o câncer, só tenho a agradecer o bom 

atendimento realizado por essa unidade. A 
cada ano que passa, sou grata por ser tão bem 

atendida por todos da Unimed Ji-Paraná. 
Nessas idas e vindas, e de lá para cá, meu 

relacionamento se fortalece.
Ser bem tratada não tem preço!" 

Erzi Dias Souza – Cacoal 

Porto Velho
Rua Benjamin Constant, 308 
Arigolândia
Telefone: (69) 3229-9386/3221-5707

Conheça
nossos

pontos de
atendimento:
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Escritórios que atendem das
8h às 12h e das 14h às 18h



Para oferecer atendimento cada vez melhor, a 
Cooperativa de Trabalho Médico disponibiliza para 
você mais um canal de relacionamento em que 
seus questionamentos são tratados com imparcia-
lidade, transparência e autonomia.
Se eventualmente, você não obteve sucesso ao 
buscar solução para seu pedido ou reclamação 
através das áreas convencionais de atendimento ao 
cliente, recorra à Ouvidoria Unimed. 

Este canal de atendimento não é apto para solicitação de 
esclarecimentos referente à cobertura assistencial ou pedido 
de autorização. 

Foco na solução

A Unimed
Ji-Paraná valoriza 
o relacionamento 
e a proximidade 
com os clientes

ATENDIMENTO
Seg à Sex
(das 08h às 12h e
das 14h às 18h)
ouvidoria@unimedjpr.com.br
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PERGUNTAS
FREQUENTES

Esclareça algumas dúvidas sobre seu plano de saúde

Diariamente, a Unimed Ji-Paraná recebe centenas de ligações de beneficiários com algumas dúvidas sobre o uso 
do plano, principalmente em relação aos processos de autorização e rede credenciada.

Assim, para esclarecer essas e outras questões, confira as Perguntas Frequentes da revista Bem Viver, que traz um guia 
prático com algumas das principais dúvidas.

Caso eu mude de endereço preciso 
avisar a Unimed?

Sim, quando ocorrer alguma mudança 
nas informações do cadastro do clien-
te, tais como mudança de endereço, 
telefone, por exemplo, a Unimed Ji-
Paraná deve ser informada. Nos casos 
de planos empresariais, informe sua 
empresa sobre as mudanças para que 
ela possa encaminhar à Unimed. 

Ainda não recebi a minha carteirinha. 
Como faço para ser atendido?

Contate a nossa Central de Atendi-
mento ao Cliente SAC pelo 3411-3800 
para obter o número do seu cartão ou 
procure a Unimed de sua cidade para 
saber quais os procedimentos neces-
sários para ser atendido sem a cartei-
rinha. 

Como encontrar um médico/consul-
tório/hospital que tenho direito?

Por meio do site da Unimed Ji-Paraná 
na aba ‘Guia Médico’ você pode pes-
quisar sua rede de atendimento para 
clínicas, laboratórios e hospitais. Caso 
não encontre a especialidade que 
procura no guia, entre em contato 
com o SAC pelo 69 3411-3800.

O que é carência?

Carência é período que deve ser aguar-
dado para ser atendido pelo plano de 
saúde em um determinado procedi-
mento, de acordo com o início de vi-
gência do contrato.

Quais são as carências dos planos?
 
·  24 horas para acidentes pessoais;
·  30 dias para consultas e exames 
simples;
·  180 dias para exames especiais;
·  180 dias para internação clinica ou 
cirúrgica;
·  300 dias para parto.

O que é Rol de procedimento ANS?

É uma listagem elaborada pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, na qual constam os procedimen-
tos que obrigatoriamente deverão ser 
cobertos pelas operadoras de planos 
de saúde. O mesmo é aplicado apenas 
aos contratos novos, ou seja, aqueles 
assinados a partir de janeiro de 1999, 
quando entrou em vigor a lei de plano 
de saúde (Lei 9656/98).

Posso ser atendido pelo plano de 
saúde em qualquer lugar do país?

O atendimento é garantido na área de 
abrangência geográfica prevista no 
contrato. Por exemplo, se o plano de 
saúde for de cobertura nacional, o 
atendimento será obrigatório em todo 
o território nacional, desde que seja 
rede credenciada. Com cobertura re-
gional está limitada a área de atuação 
da Unimed Ji-Paraná.

Como devo proceder se eu perder 
meu cartão de identificação Unimed?

Você deve entrar em contato imedia-
tamente com o Setor Relacionamen-
to com o Cliente, através do telefone 
(69) 3411-3800, para impedir o uso 
do cartão por terceiros. Em seguida, 
deve solicitar a impressão da 2ª via e 
apresentar o Boletim de Ocorrência, 
para que não ocorra cobrança refe-
rente à emissão do novo cartão. Caso 
o mesmo tenha apenas quebrado, o 
cliente deve solicitar uma 2ª via.

O Plano Regional dá atendimento de 
urgência/emergência em nível nacio-
nal?
 
Sim. Em caso de urgência/emergência 
fora da área de abrangência do Plano 
Regional, o cliente poderá ser atendi-
do hospital/rede credenciada, desde 
que seja caracterizado pelo médico 
assistente.

UNIMED INFORMA
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Data de início
do direito ao

plano

Define a amplitude de cobertura
assistencial do plano de Saúde.

Código do
Produto ANS
na Unimed 
contratada e
número de
registro da
operadora
na ANS



Use seu plano
com consciência.
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