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CONECTE-SE COM 
A UNIMED CENTRO RONDÔNIA



Gratidão e Gestão!
Podemos dizer que a palavra de 2021 foi “grati-
dão”, pois apesar de todo o cenário desfavorável 
para os diversos tipos de mercado, nós, com foco 
em uma gestão de saúde, eficaz e assertiva, 
conseguimos registrar que 2021 foi um ano de 
“conquistas e realizações” para Unimed Ji-
Paraná, fizemos história, lançando neste ano, três 
novos serviços próprios. Mas sabemos que ainda 
tem muito a ser feito.

Sabemos que para 2022 teremos novos desafios, 
mas temos a certeza que alcançaremos novos 
resultados, pois acreditamos que, com nosso 
time de diretores, médicos cooperados e colabo-
radores, regados a uma gestão focada em quali-
dade, construiremos novos futuros para nossa 
cooperativa.

Queremos ainda mais, gerar valor e impacto 
positivo aos nossos beneficiários, mantendo 
nossa essência que é o Jeito de Cuidar Unimed Ji-
Paraná, pois acreditamos que ele nos move e nos 
transforma.

Nossa fé nos faz confiar que dias melhores 
sempre virão, pois estamos alinhados ainda mais 
com uma excelente gestão que foi planejada em 
seus mínimos detalhes para os novos desafios de 
2022.

Estamos mais que preparados,
agradecidos a Deus. 

Um excelente ano novo para todos.

Ano 12 - Nº 40
Outubro a Dezembro

Adrielle Tavares de Almeida

Jefferson Paião
Assessor de Comunicação e Marketing
Fernando Pereira - DRT/RO-1309 
Jornalista Responsável 

Rob Alves Teixeira
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A construção de nossa marca ao longo da história
Só foi possível graças a cooperação de pessoas e processos
São vinte e seis anos de dedicação à saúde
Quase três décadas buscando sempre o melhor jeito de 
cuidar das pessoas

Já estamos em vinte e nove municípios
Isso representa mais da metade das cidades do Estado
Somos 193 médicos cooperados,
Somos mais de 200 colaboradores
Mais de 37 mil vidas seguradas

Estamos sempre nos aprimorando…
Inovando…
Evoluindo…
E expandimos
Tudo isso para ir mais longe e ficar mais perto de você

Somos cooperativa
Somos regional
E a partir de AGORA,  temos a honra de nos tornamos
a UNIMED CENTRO RONDÔNIA

Mutum Paraná

VALE DO
ANARÍ

Unimed
Unimed Ji-Paraná, agora é

Unimed
Centro Rondônia

Centro Rondônia
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LGPD: a Unimed 
está empenhada 
em oferecer 
mais segurança 
aos dados 
pessoais dos 
usuários

magine que você está com o celular na mão conversando com amigos quando, de Irepente, você recebe uma mensagem de cunho comercial sobre um produto ou serviço 
que você pode até conhecer, porém não se lembra de ter liberado a que tal empresa 

entrasse em contato com contigo. Para muitos, talvez, isso não seria nada demais. Mas a 
pergunta que fica é: por que, afinal, recebi essa mensagem no meu contato privado?

Muitas empresas, até o último dia 31 de julho deste ano de 2021, acabavam fazendo a 
troca de dados de seus clientes com outras empresas para que pudessem ofertar produtos 
e serviços. Algumas vezes o vazamento e compartilhamento desses dados se dava em 
função de roubos de dados de empresas que tinham seus computadores invadidos.
Contudo, a partir do dia primeiro de agosto, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que impõe punição severa a empresas ou órgãos públicos que vazarem ou 
compartilharem os dados pessoais dos clientes ou usuários.

Em seguimento a esta nova lei, bem como pela preocupação permanente com os 
associados, a Unimed já está treinando seus colaboradores e orientando sobre essas novas 
regras, bem como adotando medidas de segurança para evitar com que os dados dos 
associados sejam expostos ou compartilhados de alguma forma, garantindo assim a 
segurança do cliente e a credibilidade da operadora.

LGPD
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Equipe de TI da Unimed Centro Rondônia

A Unimed está atenta

- Criar um cenário jurídico com regras claras de 
tratamento dos dados pessoais que é válido em 
todo o país.
- Define que Finalidade e Necessidade precisam 
ser informadas a quem vai ceder os dados.
- Para o caso de vazamento de dados, uma 
penalidade bastante rígida.
- Visa dar transparência, pois em caso de 
vazamento a entidade de fiscalização e o indivíduo 
afetado precisa ser informado.
- Define que, para lidar com os dados pessoais de 
alguém,  faz-se necessário contar  com o 
consentimento dessa pessoa. E se for dados 
pessoais de um menor de idade, um responsável 
deve dar o consentimento.
- Permite o compartilhamento de dados com 
outros países que também tenham uma lei de 

É por considerar válida a iniciativa governamental 
em implementar tais regas, que vão garantir ainda 
mais segurança aos dados pessoais das pessoas, é 
que a Unimed Centro Rondônia está imbuída no 
ato de fazer 

“Nós já temos um sistema antivírus que “trabalha o tempo todo com seu grau de 
segurança no máximo, já estamos adotando 

um sistema de senhas de alta complexidade para 
todos os operadores, nosso setor de gestão de 
pessoas já está trabalhando conosco para a 
produção de informativos aos colaboradores a 
respeito desse tema, já estamos também 
revisando toda parte relacionada a relatórios. As 
áreas mais críticas já estão adequadas, como é um 
processo por etapas, outras etapas já estão sendo 
concluídas”, explicou Fredson Palma Lopes, que 
atua na assessoria em Tecnologia da Informação 

Para ampliar a segurança dos dados, a Unimed Ji-
Paraná está trabalhando em parceria com a 
Unimed Nacional, adotando tecnologias, sistemas 
e protocolos. Quais os objetivos principais da 

LGPD brasileira?

Compromisso ético

todas as adequações que se fazem necessárias 
para garantir que os usuários e os associados 
p o s s a m  c o n t i n u a r  c o n fi a n d o  e m  n o s s a 
responsabilidade ao lidar com o sigilo de seus 
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Responsável Técnico:
Dr. Carlos Eduardo Faria Silva - CRM-RO: 5814 RQE: 2087/2088  



Serviço de Remoção: Pacientes são 
transportados com segurança, conforto 
e acompanhamento especializado

 Serviço de Remoção da Unimed Centro Rondônia é mais uma vantagem para os Oconveniados/beneficiários da Unimed. Quando uma remoção é indicada pelo 
médico que está atendendo o paciente, ela ocorre sem custo para esse cliente, uma 

vez que passa a ser coberta pelo convênio.

Em todo o território do Estado de Rondônia, os pacientes, sejam eles conveniados à 
Unimed ou não, podem optar pelo uso do Serviço de Remoção da Unimed. 

O serviço está equipado para conduzir pacientes nas modalidades de complexidade baixa, 
média e alta. Nas remoções de baixa e média complexidades, os pacientes contam com o 
suporte de um enfermeiro/a. Já nos traslados de complexidade maior, os pacientes são 
acompanhados também por um médico.

O serviço de remoção de pacientes também contempla o setor de pediatria.

Jeito de Cuidar
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O acesso a este serviço pode ser feito via agenda-
mento, pelo (69) 9 9995-9433, seja por ligação ou 
mensagens de WhatsApp.

“Esse serviço auxilia e serve de suporte para o 
usuário Unimed ou para os contratantes desse 
serviço. Ele proporciona maior conforto e 
tranquilidade aos seus usuários, pois garante 
atendimento eficiente. Atendemos 24 horas por 
dia. Contamos com uma assistência médica 
qualificada e experiente, com enfermeiros bem 
preparados e com um serviço diferenciado nos 
transportes e serviços de saúde”, explicou 
Fernanda da Silva Araújo, analista e chefe do 
Sistema de Remoção.

A vantagem de ser conveniado Unimed, quanto ao 
uso desse serviço, é que se a remoção for indicada 
pelo médico, ela ocorre sem aumento de despesa 
ao paciente, uma vez que passa a ser coberta pelo 
convênio.
Caso não haja resolutividade ao paciente dentro do 
estado, o Sistema de Remoção o transporta para 
onde for necessário, seja por meio terrestre ou 
aéreo.

Conveniado

Acesso

Normas

O transporte de pacientes pelo Sistema de 
Remoção Unimed orienta-se pela condição de 
saúde da pessoa e é feito com a máxima segurança, 
aliando eficácia e conforto e segue também todo o 
sistema normativo que rege o setor, cujas designa-
ções constam da resolução da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar Nº 347, de abril de 2014.              
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Indicou
fechou,
ganhou!

R$ 100 de desconto em uma
mensalidade + CARÊNCIA ZERO*

para seu indicado

+ carência zero em consultas e exames simples* para o seu amigo



A Ação também contou com a participação de parceiros como SICOOB Credip, SICOOB 
UniRondônia e Supermercado JEEDÁ  que também se engajaram nesta ação. 

 Unimed  se preocupa com responsabilidade social, A Centro Rondônia
e em 2021 não será diferente dos anos anteriores, seus médicos 
cooperados unidos ao pedido da Diretoria e empresas parceiras 

doaram cestas básicas totalizando mais de 8 toneladas em alimentos, 376 
que foram destinados as instituições sociais de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de 
Moura, Pimenta Bueno, Ouro Preto e Jaru.
Para o Diretor-presidente Dr. Alcilio Souza, essa ação representa o 
cooperativismo, pois por unanimidade todos médicos cooperados da 
Unimed Ji-Paraná se uniram em prol dos mais necessitados, isso nos enche 
de orgulho, afirmou Dr Alcilio.

Campanha 
Natal Feliz

DA UNIMED 
A união entre médicos(as) cooperados(as)da Unimed 

Campanha
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Outubro 
Rosa

Benificiárias são prestigiada 
por ações de incentivo à saúde

elo quarto ano consecutivo a Unimed Centro Rondônia realizou ações da campanha Outubro Rosa, tanto Pem Ji-Paraná quanto em Cacoal. Ao longo do mês, diversas ações foram desenvolvidas com o intuito de 
divulgar informações que promovem saúde e prevenção em relação ao tema do Câncer de Mama.

Para iniciar, foram ofertados exames de Mamografia Digital Bilateral gratuitamente às beneficiarias da 
Unimed, residentes em Ji-Paraná e Cacoal, com idades acima dos 40 anos e que não haviam feito o exame de 
mamografia nos últimos dois anos.

Além da radiografia das mamas feitas na para detectar o câncer de mama, foi realizado o dia D.

O “Dia D” é um dia planejado e realizado especialmente para essas mulheres, com direito a coffe break, 
orientações, distribuição de brindes, coleta de exame Papanicolau e consulta com o médico mastologista.

Foram também realizadas palestras de educação em saúde nas empresas Atacadão e Unimed Ji-Paraná.

“O objetivo do projeto é conscientizar e alertar nossos beneficiários e a população em geral a respeito do 
câncer de mama e do câncer de próstata e da importância da prevenção e do diagnóstico precoce, além de cada 
vez mais fortalecer a Unimed como promotora de saúde”, explicou a enfermeira Yasmim Crislaine Figueiredo 
Almeida, coordenadora do Centro de Atenção Personalizada à Saúde - Unimed Mais.

Há o que fazer sobre o câncer de mama?

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 13% dos casos de câncer de mama poderiam 
ser evitados caso as mulheres melhorassem seus hábitos relacionados ao estilo de vida, principalmente saindo 
da inatividade física. 

A maioria dos casos estão relacionados a fatores que fogem ao controle das pessoas, pois surgem da genética, 
questões hormonais entre outros.

“O mais sábio, em relação ao câncer de mama, é fazer o exame de mamografia de rotina uma vez a cada dois 
anos, pois é o diagnóstico precoce é quem tem salvado vidas”, pontuou a coordenadora da campanha.

Cuidado
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Novembro
Azul

Unimed promove ações de incentivo
ao cuidado com a saúde do homem

Visando dar mais ênfase à saúde dos homens, a Unimed, tanto em Ji-Paraná quanto em Cacoal, promoveu, 
neste ano, várias ações relacionadas ao “Novembro Azul”. Aos beneficiários, foram ofertados e 
disponibilizados, gratuitamente, aos homens de 50 a 75 anos, consultadas com urologista bem como 

exames de PSA para a verificação do estado de saúde da próstata. Os contemplados com a ação, foram todos 
aqueles que ainda não haviam feito o exame da próstata em 2021.

Em Ji-Paraná, a ação do “Dia D” da saúde dos homens, foi realizada no dia 30 de novembro, no período da noite, na 
Unimed Mais. Já em Cacoal, o dia de ação foi realizado em 4 de dezembro, no período da manhã, no HGO.

Em Ji-Paraná, os atendimentos aos beneficiários foram feitos pelos médicos Dr. Misack Bagon Júnior e Dr. 
Rodrigo Zipparro. O Dr. Rodrigo também foi o responsável pelos atendimentos dos colaboradores também em 
Cacoal.

“É muito importante essa iniciativa da Unimed, que é realizada já pelo quarto ano consecutivo. O exame 
preventivo é realizado pelos urologistas cooperados, nos seus consultórios, durante o ano todo e como 
novembro é o mês mundial para o combate ao câncer da próstata e promoção à saúde do homem, é importante 
que a Unimed matenha essa iniciativa para contemplar aqueles que ao logo do ano acabaram esquecendo, ou 
devido a correria, não fizeram o exame, possam ter essa oportunidade através desse atendimento facilitado. O 
diferencial é que esses atendimentos são feitos em horários alternativos para que eles possam realmente 
aproveitar a oportunidade, já que o horário não se choca com o período de trabalho. Assim, todos podem cuidar de 
sua saúde e ter mais qualidade de vida”, pontuou o médico Dr. Rodrigo Zipparro.

Câncer de Próstata

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, ficando atrás somente do câncer 
de pele, e ocasiona a morte de 28,6% da população masculina.

Segundo levantamentos do Instituto Nacional do Câncer (Inca), um homem morre a cada 38 minutos devido a 
essa doença. O Câncer de Próstata, quando apresenta sinais de que acometeu um paciente, em 95% das vezes, os 
tumores já estarão em fase adiantada, o que dificulta muito a cura. Por isso, é importante fazer o exame todo ano, a 
partir dos 50 anos de vida, para detecção precoce da doença.

Os sintomas, quando começam a se manifestar, são: dor óssea, desconforto ao urinar, aumento exacerbado da 
vontade de urinar e até mesmo a presença de sangue no esperma ou na urina. Os fatores de risco relacionados à 
doença podem estar ligados ao histórico familiar de pessoas com câncer, sendo no pai, irmão ou tio. A obesidade 
também é um fator relevante. Indivíduos negros também têm grande propensão.

Felizmente, nos últimos anos, devido a toda gama de informações que têm sido levadas ao conhecimento das 
pessoas sobre o tema do câncer de próstata, bem como o apoio da família, aquele preconceito que havia por parte 
dos homens quanto ao exame de toque retal tem reduzido bastante e os homens estão procurando se submeter 
ao exame. E isso é importante para que se detecte o câncer e evite complicações maiores ou até mesmo a morte 
do paciente.
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levou conscientização sobre o
câncer de próstata

e acordo com o Instituto Nacional do DCâncer (INCA), um em cada seis homens 
brasileiros vão desenvolver o câncer de 

próstata ao longo da vida.  Por ter noção do peso 
que tem essa perspectiva alarmante em relação à 
doença é que a Unimed Centro Rondônia promove, 
já há vários anos, eventos e ações alusivas ao tema, 
com vistas a transmitir informações para gerar 
conscientização.

No mês de novembro, a Unimed reuniu alguns 
médicos cooperados e, numa live, falou durante 
uma hora  a  respeito  do  tema ,  t razendo 
esclarecimentos aos expectadores. Participaram 
do evento virtual, a médica Dra. Magna Sueli, 
diretora de atenção integral à saúde, que foi quem 
mediou a conversa, o Dr. Rodrigo Zipparro, o Dr. 
Válter Ângelo e o Dr. Misack Bagon, todos da 
especialidade de urologia.

Na live, além explicar o que é a próstata e quais as 
suas funções, os médicos também expuseram 
conteúdos informativos a respeito dos fatores de 
risco, das ações para prevenção e falaram sobre os 
modos de se tratar a patologia.

Live no

‘‘Novembro 
Azul ‘‘

O foco principal da conversa foi em torno de os 
homens se conscientizarem e fazer o exame 
preventivo da próstata para uma detecção precoce 
da patologia e evitar que ela se agrave, se espalhe e 
acabe comprometendo o paciente ou até mesmo 
tirando sua vida.

Salvo por questões relacionadas à genética, a 
patologia surge com mais frequência em homens 
com 50 anos ou mais. 

Em suas fases iniciais, o câncer de próstata não 
apresenta sintomas. Quando os sintomas 
aparecem, pode ser que a doença já esteja em um 
estágio avançado. Os principais sintomas são os 
seguintes: micção frequente (urinar com muita 
frequência), fluxo urinário fraco ou interrompido, 
vontade de urinar frequentemente à noite, 
presença de sangue na urina ou no sêmen, 
disfunção erétil, dor no quadril, costas, coxas.

“É importante não deixar para procurar ajuda 
especializada mesmo que não tenha sintomas, 
pois pode ser um indicativo que o câncer já está em 
metástases, ou seja, já se espalhou pelo corpo”, 
alertou o Dr. Válter Ângelo durante sua fala.

Tendo em vista a seriedade do tema e os riscos da 
patologia, a Unimed incentiva a que todos os 
homens, a partir dos 50 anos, façam o exame da 
próstata pelo menos uma vez ao ano.

J��t� de ��id��
UNIMED
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Recentemente a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) foi interpelada a respeito de 
sua posição sobre a termografia mamária. Constitui-se em um exame de imagem que, 
utilizando os raios infravermelhos emitidos pelo corpo, cria imagens para fins de 

diagnóstico de possíveis doenças de nosso corpo. Sua utilidade em diagnóstico de câncer de 
mama não foi provada, não servindo, portanto, como substituta para os métodos convencionais 
utilizados atualmente.
  A ciência avança a cada dia, com a previsão de desenvolvimento de métodos cada vez mais 
modernos e melhores para o diagnóstico das doenças, inclusive o câncer. Mas tudo deve ser 
valido por estudos científicos sérios que provem a acurácia (índice de acerto) do exame, de forma 
que este possa ser utilizado como opção adicional e, até mesmo, substitutiva dos exames que 
existem hoje.
  Caso surjam dúvidas a respeito de como proceder a investigação de doenças mamárias, não se 
deixem guiar por opiniões leigas ou de Fake News (notícias falsas) de internet. Procure um 
especialista, procure seu mastologista.

Termografia Mamária



18 Outubro - Dia do Médico

GRATIDÃO
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CENTRO DE
FISIOTERAPIA

é no centro de Fisioterapia Unimed

Terapia
OCUPACIONAL

o Centro de Fisioterapia da Unimed Centro Rondônia o profissional de Terapia Ocupacional Nestimula atividades cotidianas (ocupações) que contribuem na melhoria da execução das 
tarefas diárias. Essas atividades incluem tarefas de autocuidado (higiene, alimentação e 

vestuário); produtividade (trabalhar ou estudar); momentos de lazer (esportes, dança e pintura) e 
atividades sociais em geral.
Uma das indicações para a Terapia Ocupacional é a criança com atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor. O Terapeuta Ocupacional estuda o desenvolvimento infantil e os marcos do 
desenvolvimento. Com o brincar, ele pode estimular as áreas motora, sensorial e neurológica da 
criança.
O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) define a Terapia Ocupacional como 
uma "profissão de nível superior voltada ao estudo, à prevenção e ao tratamento de indivíduos com 
alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios 
genéticos, traumáticos e/ou de doenças adquiridas".

Centro Rondônia



Dr Patrick Perutti
Responsável Técnico
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Dr Patrick Perutti
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CÁLCULO
RENAL

O QUE PRECISAMOS SABER
s mudanças no estilo de vida nos últimos anos, caracterizadas por uma dieta mais calórica, Acom maior consumo de proteínas de origem animal, maior consumo de sódio e 
sedentarismo, levou a um aumento da incidência dos cálculos renais. Em 1.980 cerca de 

3,8% da população apresentava cálculos renais, já em 2.010, essa doença atingiu 9% da população. 
Em regiões de clima mais quente, essa incidência é ainda maior.

Os pacientes podem permanecer sem sintomas por um período, mas 50% deles vai apresentar 
crises de dor aguda na região lombar, que pode vir acompanhada de vômitos, febre e presença de 
sangue na urina. Geralmente essas crises ocorrem quando um cálculo se desloca do rim para o 
ureter, que é o tubo muscular, que leva a urina para a bexiga. Nesse trajeto existem pontos mais 
estreitos, onde os cálculos podem impactar e causar dor intensa.

Depois do controle da dor e a realização de exames como ultrasson e tomografia, para avaliar o 
tamanho e a posição do cálculo, o médico urologista vai definir qual o tratamento a ser seguido.

Os cálculos pequenos, menores que 5mm, podem ser eliminados com o uso de medicamentos. 
Quando os cálculos são maiores ou a dor é persistente o tratamento cirúrgico pode ser indicado.

Atualmente as técnicas endourológicas são as mais indicadas, elas são realizadas por 
microcâmeras introduzidas pela uretra, sem a necessidade de incisões cirúrgicas. Essas técnicas 
têm uma taxa de sucesso para eliminação de cálculos acima de 90%.

Alguns cuidados podem ajudar a prevenir a formação dos cálculos renais. A ingestão adequada de 
líquidos, como água, chás e sucos naturais, sendo o volume mínimo indicado 2 litros por dia. 
Refrigerantes e sucos com conservantes devem ser evitados.

Evitar consumo excessivo de sal, carnes vermelhas, leite e derivados.

Incluir legumes, frutas e verduras na dieta, ricos em fibras.

CÁLCULO
RENAL

Dr Rodrigo Zipparro
Médico Urologista

CRM/RO 2142  /  RQE 476 | 475

Cooperado Unimed

Informação
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O que é Craving
na alimentação?

-Só vontade de comer doces
ou algo mais sério?

ontade incontrolável ou um desejo muito Vintenso por uma comida – geralmente, um doce 
ou algo rico em açúcar. Não importa se você 

acabou de comer e está satisfeito, a vontade vem de 
repente e a urgência de satisfazê-la é muito grande 
para ser ignorada.
Este é o craving. A expressão é da língua inglesa, quer 
dizer “fissura ou desejo intenso” e vem sendo cada vez 
mais usada por nutricionistas para definir  a 
necessidade ou até mesmo o vício em consumir certos 
alimentos açucarados.
O termo já é usado há anos pelas áreas que tratam 
dependentes químicos para explicar a busca pelas 
sensações proporcionadas pelas drogas. Mas então por 
que associá-lo à alimentação? O craving é uma doença? 
Um distúrbio alimentar? Como saber a diferença entre 
craving e vontade de comer?

Para entender melhor como o craving funciona, 
primeiro precisamos compreender que sentir prazer 
através da alimentação e gostar de comer não é o 
problema. O entendimento e a aceitação de nossos 
hábitos alimentares também faz parte de uma vida 
saudável e equilibrada.
O craving se diferencia de gostar de comer e de sentir 
prazer em comer porque se trata de um mecanismo de 
superestimulação: a procura pelo alimento é repetitiva, 
incontrolável e busca, mesmo que inconscientemente, 
a liberação de serotonina e endorfina, que causa 
sensação de relaxamento e bem-estar.
É por isso que o craving é um transtorno mais associado 
aos alimentos doces. Em indivíduos predispostos, os 
açúcares são responsáveis por uma alta liberação de 
dopamina, um dos hormônios da felicidade, que atua 
diretamente no nosso ciclo de recompensa, 
estimulando o cérebro a completar tarefas – que depois 
são recompensadas com a sensação de prazer.

Foi assim que a nutrição pegou emprestado o termo 
craving para se referir a esse ciclo. Tal qual no caso de 
uso de drogas, o craving na alimentação também se 
trata de uma série de reações químicas no cérebro que 
indicam um desequilíbrio voltado para mecanismos de 
dependência.
Já a vontade de comer se diferencia do craving por não 
se restringir somente a sabores doces – responsáveis 
pela maior sensação de prazer – e por não ser resultado 
das mesmas reações químicas hormonais. A principal 
causa da vontade de comer é a associação a uma 
lembrança ou emoção de forma isolada. É, muitas 
vezes, um impulso que pode ser controlado, e saciá-la 
pode esperar até um momento mais apropriado.
A fome, por outro lado, é uma reação química 
completamente diferente.
Quando o estômago e o intestino estão vazios, células 
presentes nesses órgãos produzem a grelina, um 
hormônio que gera a sensação de fome. Enquanto isso, 
caem os níveis de leptina, outro hormônio, produzido 
pelas células de gordura e responsável por controlar o 
apetite.
A grelina se comunica com o hipotálamo, e isso gera 
uma reação em cadeia: o nervo vago envia sinais para o 
cérebro para confirmar se o estômago está vazio e 
neurotransmissores são liberados para várias áreas 
diferentes do Sistema Nervoso Central, começando a 
estimular o apetite e a avisar que é hora de comer.
A fome fisiológica é uma reação natural do corpo e, uma 
vez saciada, pode ter como resposta, tanto psicológica 
quanto química, a sensação de prazer. Fisicamente, ela é 
a responsável por nutrir o corpo. No craving, não há essa 
comunicação entre os órgãos nem uma produção de 
hormônios que avisa o corpo que ele precisa ser 
alimentado; a busca é somente pela sensação de 
prazer..

A diferença entre Craving,
vontade de comer e fome

O que desencadeia o Craving?
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O craving pode nascer de fatores psicológicos e 
emocionais, como o estresse e a ansiedade, ou 
hormonais, que podem influenciar diretamente no 
consumo excessivo de doces.
Mulheres, pessoas sedentárias, obesas e indivíduos 
com estresse crônico estão mais propensos a 
desenvolver o craving.
Alimentação muito monótona, sem variedade ou rica 
e m  a ç ú c a re s ,  d i e t a s  m u i t o  re s t r i t i v a s  s e m 
acompanhamento nutricional, o hábito de pular 
refeições ou de passar longos períodos em jejum 
t a m b é m  p o d e  d e s e n c a d e a r  o  c r a v i n g  o u 
comportamentos de compulsão. Isso porque a 
restrição alimentar priva o corpo de nutrientes, criando 
um desequilíbrio, muitas vezes associado à rápida 
perda de peso, e estimulando a ansiedade.
Aqui também entra um alerta para o ambiente 
alimentar: estamos sempre expostos a alimentos com 
alto teor de açúcar em supermercados, padarias, 
restaurantes, shoppings e até em drogarias. A 
combinação de dietas muito restritivas com um 
ambiente alimentar muito estimulante pode 
influenciar diretamente o craving.
A l é m  d e  s e r  i m p o r t a n t e  n ã o  a b r i r  m ã o  d o 
acompanhamento de um médico ou nutricionista 
quando se opta por mudar os hábitos alimentares, é 
preciso ter em mente que a alimentação pode e deve 
ser prazerosa e que existem mais mecanismos além da 
dieta que contribuem para a reeducação alimentar.

interpreta de forma incorreta a sensação de fome e 
saciedade, fazendo com que esses episódios sejam 
possíveis.
O tratamento deve ser multidisciplinar, com ajuda de 
nutricionista, psicólogo, psiquiatra e endocrinologista.
O craving pode evoluir para uma compulsão alimentar 
quando a necessidade por doces se estende para 
qualquer outro tipo de comida. Por isso é preciso 
prestar atenção aos sintomas e procurar ajuda de um 
profissional assim que começar a notá-los.

O craving tem consequências que podem ser 
c o n s t a n t e s  e  v a r i a m  d e s d e  m u d a n ç a s 
comportamentais e emocionais até alterações 
hormonais e deficiência de vitaminas e nutrientes.
A compulsão alimentar é diferente, vem em episódios. 
Isto é, a pessoa não fica o tempo inteiro comendo sem 
parar, mas tem esses momentos desencadeados por 
algum gatilho pessoal.
Os sintomas podem envolver o sentimento da falta de 
controle em relação à comida, comer muito mais rápido 
que o normal até se sentir desconfortável, ou em 
grandes quantidades, mesmo quando sem fome. Após 
o episódio, enjoos, tristeza e culpa são comuns.
Pessoas com ansiedade e depressão que buscam pelo 
prazer imediato para aplacar as próprias emoções, 
estão mais propensas a desenvolver a compulsão 
alimentar. Fisiologicamente, o cérebro das pessoas 
com o distúrbio 

D e  fo r m a  i n d i v i d u a l ,  é  n o r m a l  q u e  a l g u n s 
c o m p o r t a m e n t o s  a l i m e n t a re s  t e n h a m  s i d o 
influenciados de forma negativa pelo isolamento social 
da pandemia, principalmente em pessoas predispostas.
A mudança de hábitos – tanto os alimentares, quanto os 
de rotina como os cuidados com a casa até as 
frequentes reuniões do trabalho – somada à constante 
sensação de medo e insegurança também afetam a 
bioquímica do nosso organismo. O aumento do 
estresse e da ansiedade refletem também de forma 
física, não apenas psicológica e/ou mental.
Durante esse período, sua forma de se alimentar 
mudou? Você passou a incluir muitos doces e/ou 
comidas ultra processadas no seu dia a dia? O ato de se 
alimentar vem acompanhado de angústia e ansiedade? 
Chegou a hora de procurar ajuda.

O tratamento para o craving também deve ser feito de 
forma multidisciplinar: nutricionistas e psicólogos 
podem te ajudar nesse momento para que o transtorno 
não evolua para algo mais grave.

Fonte: Unimed do Brasil
www.unimed.coop.br/

Craving X Compulsão alimentar

Quando procurar ajuda
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reocupada em promover informações sobre Pdiversos temas relacionados à saúde, visando 
levar esclarecimentos e gerar cuidados, a 

Unimed Ji-Paraná, através da Revista Bem Viver,  fala, 
nesta edição, sobre uma doença bastante preocupante 
e que atinge parcela significativa das populações 
mundial e brasileira. A Osteoporose é uma desordem 
esquelética caracterizada pelo comprometimento da 
resistência óssea, predispondo a pessoa a um risco 
aumentado de fraturas em sua estrutura óssea. 

A osteoporose é uma doença de instalação silenciosa. O 
primeiro sinal pode aparecer quando ela está numa fase 
mais avançada e costuma ser a fratura espontânea de 
um osso que ficou poroso e muito fraco, a ponto de não 
suportar nenhum trauma ou esforço por menor que 
sejam.

 

O estudo The burden of osteoporosis in four Latin 
American, feito em 2019, mostrou que a Osteoporose 
afeta cerca de 200 milhões de pessoas em todo o 
mundo, destas, cerca de 10 milhões estão  no Brasil, o 
que gera, ao país, R$ 1,2 bilhão em custo provenientes 
da doença, entre custos com tratamentos e perda da 
produtividade.

Afora o fato de afetar as pessoas no fator econômico, 
gera prejuízos à qualidade de vida, pois elas reduzem 
drasticamente as atividades que necessitam de um 
esforço físico.

“Há pessoas que, por pegarem uma criança no colo, 
acabam fraturando a coluna”, lembra o médico 
ortopedista cooperado da Unimed Ji-Paraná, Dr. Sergio 
Arantes, que há 30 anos trabalha nessa especialidade 
médica. 

Um estudo sobre a Prevalência da osteoporose mostra 
que ela acomete 22% das mulheres brancas, 10% das 
hispânicas, 5% das mulheres negras e 6% dos homens 
(NHANES III: EUA 97).

Segundo o Dr. Sérgio Arantes, entre os fatores de risco 
que podem levar à Osteoporose destacam-se: História 
familiar da doença (genética), pessoas de pele branca, 
baixas e magras, asiáticos, deficiência na produção de 
hormônios, medicamentos à base de cortisona, 
heparina e no tratamento da epilepsia, alimentação 
deficiente em cálcio e vitamina D, baixa exposição à luz 
solar ,  imobi l ização e  repouso prolongados , 
sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, certos 
tipos de câncer, algumas doenças reumatológicas, 
endócrinas e hepáticas.

“A cada ciclo de dez anos o nosso organismo promove a 
absorção e substituição completa de nossa estrutura 
óssea. Isso se dá de forma natural, através das células 
Osteoclastos, responsáveis pela reabsorção do tecido 
ósseo velho, e das Osteoblastos, que são responsáveis 
pela formação do tecido ósseo novo. Quando há um 
equilíbrio entre produção e absorção, a pessoa passa a 
vida sem desenvolver Osteoporose, caso outros fatores 
também não influenciem provocando a doença”, 
explicou o ortopedista.

 

OSTEOPOROSE 
entenda as causas e

quais os farotes de risco 

FATOR ECONÔMICO E QUALIDADE DE VIDA

CAUSAS

Osteoporose
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Vale lembrar que, embora a pessoa possa não 
desenvolver Osteoporose, quando há um desgaste 
menos acentuado na estrutura óssea ela pode vir a ter 
Osteopenia, que é verificada pela densitometria óssea 
por raios X, que é um exame não invasivo fundamental 
para o diagnóstico da osteoporose. Ele possibilita 
medir a densidade mineral do osso na coluna lombar e 
no fêmur para compará-la com valores de referência 
pré-estabelecidos. Os resultados são classificados em 
três faixas de densidade decrescente: normal, 
osteopenia e osteoporose.

“É considerada com Osteopenia, a pessoa que possui 
massa ósseas entre 1,0 e 2,5 DP. A Osteoporose grave é 
quando há um desvio padrão menor ou igual a 2,5 e com 
fraturas por fragilidade. Uma pessoa com Osteoporose, 
com frequência, corre o risco de sofrer fratura por 
compressão, que é quando se pega um peso e o osso da 
coluna comprime-se”, explicou o médico.

A medida da massa óssea é feita nas clínicas de imagem 
por um aparelho de nome Densitômetro.  Essa medida 
pode ser feita em: mulheres de idade igual ou superior a 
65 anos, mulheres na pós-menopausa, ainda que 
abaixo de 65 anos, e homens entre 50 e 70 anos, com 
fatores de risco, homens com idade igual ou superior a 
70 anos, adultos com história de fratura por fragilidade 
(Ex. queda da própria altura) e  em adultos com doenças 
ou condição associada à baixa massa óssea ou à perda 
óssea (Ex. hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, etc).

 

Como até os 20 anos, 90% do esqueleto humano está 
pronto, por isso, medidas de prevenção contra a 
osteoporose devem ser tomadas desde a infância e 
especialmente na adolescência para garantir a 
formação da maior massa óssea possível. 

Para tanto, segundo o médico, “é preciso pôr em prática 
três medidas básicas: ingerir cálcio, tomar sol para fixar 
a vitamina D no organismo e fazer exercícios físicos. Na 
verdade, essas regras devem ser mantidas durante toda 
a vida. Principalmente, a atividade física tem efeito 
protetor sobre o tônus e a massa muscular, que se 
reflete na melhora do equilíbrio e ajuda a evitar as 
quedas ao longo da vida”, pondera o doutor.

Como a osteoporose pode ter diferentes causas, é 
indispensável determinar o que provocou a condição, 
antes de propor o tratamento, que deve ter por objetivo 
evitar fraturas, diminuir a dor, quando existe, e manter a 
função.

“Existem várias classes de medicamentos que podem 
ser utilizadas de acordo com o quadro de cada paciente. 
As duas principais são hormônios e reguladores da 
absorção óssea”, explica o Dr. Sérgio Arantes.

A Unimed orienta a que as pessoas sempre busquem 
ajuda profissional para que possam de fato saber se 
têm um problema, qual a dimensão desse problema de 
saúde e, sobretudo, para enteder, junto com o médico, 
qual a forma de tratamento mais adequada para que 
possam recuper, ainda que de modo parcial, a qualidade 
de vida.

Para tanto, segundo o médico, “é preciso pôr em prática 
três medidas básicas: ingerir cálcio, tomar sol para fixar 
a vitamina D no organismo e fazer exercícios físicos. Na 
verdade, essas regras devem ser mantidas durante toda 
a vida. Principalmente, a atividade física tem efeito 
protetor sobre o tônus e a massa muscular, que se 
reflete na melhora do equilíbrio e ajuda a evitar as 
quedas ao longo da vida”, pondera o doutor.

MEDIDA

PREVENÇÃO

TRATAMENTO

EXERCÍCIOS E UMA ALIMENTAÇÃO
RICA EM CÁLCIO FAZEM TODA A DIFERENÇA 
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Setembro
Vermelho 

Unimed Centro Rondônia realiza live para
levar sobre doenças cardiovasculares

m alusão ao “setembro Vermelho” a Unimed EJi-Paraná promoveu uma live em seu canal do 
Youtube para falar sobre a conscientização e 

prevenção das doenças cardiovasculares. O evento 
online reuniu oito médicos cooperados para tratar 
do tema e prover os espectadores com informações 
e cuidados.

Os médicos participantes,  além da médica 
mediadora da live, Dra. Magna Sueli, foram o Dr. 
Paulo Cesar, o Dr. Everton Alexandre, o Dr. Hamilton 
Giovanini, o Dr. Marcelo Solani, a Dra. Leisle Diniz, a 
Dra.  Carla Liberato e o Dr.  César Augusto, 
especializados em doenças cardiológicas e 
vasculares.

“No mundo todo, estima-se que cerca de 4 milhões 
de pessoas morrem anualmente por conta das 
doenças cardiovasculares. Já no Brasil, segundo a 
S o c i e d a d e  Bra s i l e i ra  d e  Ca rdi ol o g i a ,  s ã o 
computadas, anualmente, cerca de 380 mil mortes, o 
que significa mais de mil óbitos por mês”, alertou a 
Dra. Magna Sueli, mediadora da live, antes de passar 
a palavras aos colegas para que pudessem dissertar 
sobre o tema.

Como segundo a receber a palavra para versar sobre 
o tema, coube ao Dr. Paulo Cesar falar sobre os 
f a t o re s  d e  r i s c o ,  q u e  s e g u n d o  o  m é d i c o 
cardiologista, estão postos em duas classes: o 
modificáveis e os não modificáveis.

“Os modificáveis estão ligados aos hábitos de vida e 
de alimentação de cada pessoa. Os não modificáveis 
estão ligados às questões hereditárias. Para cada 
uma das classes, adota-se um procedimento para 
com o paciente, seja o que está buscando o 
tratamento para um problema já em curso, seja para 
aquele que busca a prevenção”, explicou o médico.

Todos os médicos participantes da live foram 
unânimes em apregoar a necessidade da 
cooperação do paciente para que os tratamentos 
sejam eficazes, sobretudo para que as pessoas 
adotem melhores hábitos de vida para que evitem a 
doença a partir da ordem dos fatores modificáveis e 
para que evitem agravamentos ou antecipação do 
problema a partir da ordem dos fatores não 
modificáveis.

“Preocupar-se com a saúde e o bem-estar das 
pessoas é uma máxima de nossa instituição. Por 
isso, para além de oferecer uma cobertura ampla, 
profissionais super qualificados, também 
realizamos ações de natureza instrutiva para que, 
através das informações, as pessoas passam 
entender a gravidade dos problemas que afetam a 
saúde e possam também saber como evitar tais 
problemas através da adoção de hábitos salutares”, 
finalizou a Dra. Magna Sueli.

Setembro Vermelho

A instituição do mês de setembro para tratar do 
tema das doenças cardiovasculares foi feita pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em parceria 
com a Sociedade Americana de Cardiologia. O 
slogan de 2021 foi “A Prevenção Bate Forte em 
Nosso Peito”.

Cuide-se
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AGE - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Unimed realiza AGE – 
Assembleia Geral Extraordinária 

com 86% de participação de 
seus médicos cooperados.

Na noite do dia 15 de dezembro de 2021, aconteceu na sede administrativa da Unimed a AGE com 
transmissão online para seus médicos cooperados, para deliberar sobre assuntos estratégicos para a 
Cooperativa. A reunião foi conduzida pelo Diretor-presidente Dr. Alcilio de Souza, onde teve a 
apresentação do DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício até outubro de 2021 pelo Diretor 
Financeiro Dr. Rodrigo Zipparro. Houveram também as aprovações de importantes propostas para o 
desenvolvimento e ações estratégicas da Cooperativa para o ano de 2022, como a proposta de alteração 
do nome da Unimed Ji-Paraná, apresentada pelo Conselheiro Dr. Stenio Emanuel, que emocionou a todos. 
Ao final da assembléia os diretores: Dr. Alcilio Souza, Dr. Rodrigo Zipparro e Dra. Magna Sueli, externaram 
seus agradecimentos pelos resultados e conquistas de 2021 e desejaram votos de um feliz natal e um 
excelente 2022 para todos médicos(as) Cooperados.

AGE

AGE Assembléia Geral 
Extraordinária
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Bem viver

A lentilha é importante fonte de proteínas, vitaminas e 
minerais, como cálcio e ferro. Ela também é rica em 
fibras o que ajuda no bom funcionamento do trato 
digestivo e pode contribuir positivamente para a perda 
de peso.
Além de seus muitos nutrientes, a leguminosa tem 
poucas calorias: são 93 para cada 100 g de lentilha 
cozida.
Quando combinada a uma alimentação saudável e bons 
hábitos, ela pode ser uma excelente aliada do 
emagrecimento.

 

Multivitamínica, a lentilha é fonte de antioxidantes, 
zinco, potássio e fósforo. Apesar dos valores 
nutricionais muito próximos ao do feijão carioca, 
quando comparados, a lentilha ainda é uma fonte maior 
de ferro e ácido fólico.
E os benefícios não param por aí:

Ajuda no combate de doenças cardiovasculares e a 
manter a saúde do coração em dia: a presença de 
magnésio e potássio auxilia no controle da pressão 
arterial e diminuição das arritmias cardíacas.

Auxilia  no controle  do colesterol :  as  fibras 
desempenham um papel muito importante. São elas 
que diminuem a absorção de gordura, refletindo em um 
colesterol sob controle.

Contribui para o bom desenvolvimento do feto: o ácido 
fólico, quando aliado aos outros tantos nutrientes da 
lentilha, faz com que essa leguminosa seja uma opção 
incrível para o cardápio das grávidas.

Ajuda no bom-humor: a combinação de suas muitas 
vitaminas com o ácido fólico, o manganês, o ferro e o 
fósforo, atua como estabilizadora de humor no sistema 
nervoso central. A lentilha também tem o aminoácido 
triptofano, que, aliado ao manganês, é precursor da 
serotonina, o hormônio neurotransmissor conhecido 
como hormônio da felicidade.

Previne e trata anemia: o combo de ácido fólico e da 
alta concentração de ferro contribuem tanto para a 
prevenção quanto para o tratamento da anemia. Para 
aumentar a absorção do ferro, o ideal é comer a lentilha 
sempre acompanhada de alimentos ricos em vitamina 
C.

Ajuda no controle da diabetes: a digestão mais lenta da 
lentilha, que acontece por causa  do tipo de fibras 
solúveis presentes nela, também contribui para reter a 
glicose dos carboidratos e, por consequência, 
estabilizar e normalizar os níveis de concentração de 
açúcar no sangue. Além de ajudar a prevenir a diabetes, 
ela também ajuda no controle da doença.

Outras combinações de seus nutrientes também têm 
impacto positivo na  e no saúde dos ossos sistema 
imunológico.

Os benefícios da lentilha
para a saúde

Lentilha engorda?

Lentilha:
conheça tudo sobre
essa leguminosa
Não podemos garantir que ela traz sorte, mas os benefícios
para a saúde são uma certeza para o ano inteiro
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Sede Administrativa

Horário de Atendimento - presencial
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Telefone: (69) 3411-3820
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UNIMED CENTRO RONDÔNIA EM NÚMEROS 

Rua Natal (Dr. Fiel), 260  |  Vila Jotão 
Fone: (69) 3411-3840
Whatsapp: (69) 9.9282-1998

Horário de Atendimento
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Horário de Atendimento
-Segunda à sexta - 08h às 18h

Centro de Fisioterapia

Centro de Oncologia

Escritórios Regionais

Horário de Atendimento
-Segunda à sexta - 08h às 18h

Horário de Atendimento
-Segunda à sexta - 08h às 12h e das 14h às 18h

Horário de Atendimento
-Segunda à sexta - 08h às 12h e das 14h às 18h

Horário de Atendimento
-Segunda à sexta - 08h às 12h e das 14h às 18h

193

205 171
04
SERVIÇOS
PRÓPRIOS

Centro Rondônia



S�j�m ���t� b�m-��nd��! Centro Rondônia

No dia 08 de dezembro de 2021 a Unimed Centro Rondônia realizou a integração de mais duas 
médicas cooperadas, Dra. Clelia Margarete Trindade Borralho e Dra. Aline Silva Ferraz Lopes, 
ambas na especialidade Pneumologistas
A Acolhida foi conduzida pela responsável do relacionamento com o cooperado, Hosana Sodré, 
sendo finalizado a acolhida no CONAD com a presença do Diretor-presidente Dr Alcilio Souza, 
Diretor Administrativo Dr. Rodrigo Zipparro e os Conselheiros, Dr Osmar, dr Edson, Dr Maxwelle Dr 
Stênio
Na ocasião o Dr Alcilio deu as boas-vindas e falou sobre a importância do cooperativismo e da 
Unimed.
Para a pneumologistas Clelia Borralho, nova cooperada, "entrar para a Unimed é um salto 
importante para a carreira do médico e espera acrescentar sempre na qualidade dos serviços da 
cooperativa".
As cooperadas receberam brindes de boas-vindas e após assinaram o livro de Registro do Capital 
Social

Dra. Aline Silva 
Ferraz Lopes

CRM 5824-RO
Penumologista - RQE 2099

Atendimento:
Radioclin

Rua Paraná, 1210 - Casa Preta
Ji-Paraná - RO

Contato
T. (69) 3411-5900

Dra. Clelia Margarete 
Trindade Borralho

CRM 102624-RO
Penumologista - RQE 23090

Atendimento:

Ji-Paraná - RO
Cacoal - RO

Jaru - RO

Contato
T. (69) 3461-3517 / (69) 3461-1700
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ATENDEMOS 
PARTICULARES

UNIMEDConheça !

Kenedi José

Allan Cristian

Dayane Amorim

Débora Pereira

(69) 99287-6427

(69) 99237-1789

(69) 99219-6047

(69) 99397-8497



ENTRETENIMENTO

A lentilha é um dos alimentos mais antigos da humanidade e é cultivada desde 7000 a.C. no Sudoeste da Ásia. De 
importante valor nutricional, essa leguminosa é fonte de vitaminas, proteínas e minerais, como ferro e cálcio, além 
de possuir os aminoácidos essenciais isoleucina e lisina, encontrados nas proteínas.

Mesmo que a lentilha tenha várias propriedades importantes para a base alimentar, podemos dizer que se trata de 
um grão pouco consumido no Brasil. Boa parte das pessoas preferem usá-la em algumas datas específicas, como o 
Réveillon. A crença é de que o alimento preparado no Ano Novo trará prosperidade, já que o seu grão possui formato 
de disco semelhante ao de uma moeda.

Por ter boa quantidade de fibras, as lentilhas ajudam na perda de peso, além disso, melhoram o processo digestivo 
pois proporcionam sensação de saciedade.

À mesa, é um alimento bem versátil e pode compor pratos quentes como sopas e frios como uma boa salada. 
Hummm, que tal uma receita dessas para passar a consumir mais lentilha durante o ano?

IGREDIENTES

2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 dente de alho picado
1 cebola média picada
1 talo de alho-poró picado
2 tomates picados (sem pele e sem sementes)
1 cenoura grande cozida e picada
500g de camarão cozido
500g de lentilha cozida
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Cebolinha picada a gosto

MODO DE PREPARO

Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola e o alho. 
Acrescente o alho-poró e refogue-o por 3 minutos em fogo 
médio.

Em seguida, abaixe o fogo e acrescente os tomates, a 
cenoura e misture. Refogue por 1 minuto.

Retire a panela do fogo, acrescente o camarão, a lentilha, o 
sal, a pimenta-do-reino e misture.

Deixe esfriar e salpique a cebolinha.

Lentilha: do Ano
Novo para o ano
inteiro

Saiba mais sobre este alimento
nutritivo e aprenda ma receita nova!

Bem viver Unimed
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Quem indica
amigo é!

1 indicação efetivada = R$ 100
de desconto em uma mensalidade

+ carência zero em consultas e exames simples* para o seu amigo

Promoção válida para planos ativos, disponíveis na modalidade Individual/familiar, coletivo por adesão e coletivo empresarial (acima de 3 (três) vidas), acomodação tipo enfermaria 
ou apartamento, com coparticipação. O beneficiário que indicar a Unimed Ji-Paraná terá R$ 100,00 de desconto em 01 (uma) mensalidade de seu plano (não cumulativo), caso o 
indicado fechar contrato. Já o cliente indicado terá carência zero para consultas e *exames simples no plano contratado. * Exames simples: EPF e EAS, hemograma, colesterol, sódio, 
potássio, uréia, creatinina, tipagem sanguínea, mtriglicerideos e ECG Convencional de 12 Derivações (eletrocardiograma), dentre outros. Raio X simples: perna, braço, antebraço, 
cotovelo, tórax, seios da face, dentre outros. Validade da promoção: de 17/12/2021 a 31/01/2022
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