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o objetivo principal é ajudar. A 
Gincana Eu Faço Diferença foi 
criada com a intenção de integrar 
os colaboradores em prol de uma 
causa solidária. A principal tarefa é 
arrecadar alimentos não-perecíveis. 
Os colaboradores mobilizaram 
médicos cooperados, clientes e 
empresas da região para participa-
rem da campanha. Na edição de 
2010, foram arrecadados quase 
800 quilos de alimentos não-pe-
recíveis, além de roupas e brin-
quedos, que foram doados a duas 
instituições do município: Centro 
de Apoio Integral a Família (Caif) e 
Creche Nosso Lar. 
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Com 30 minutos diários de exercícios físicos, a pessoa deixa de ser 
considerada sedentária e elimina um fator de risco importante para 

uma série de doenças. Há quatro meses, Marivaldo Advíncola Roma, 58 
anos, cliente da Unimed Ji-Paraná, resolveu seguir esta receita à risca. 

Diagnosticado como hipertenso, ele foi convidado a fazer parte do pro-
grama de Medicina Preventiva. Desde então, ele faz consultas periódicas 

com a nutricionista e academia cinco vezes por semana.
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vem ter para deixar a casa e a vizinhança protegidas 
do mosquito da dengue.
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CARO LEITOR

Saúde integral

N
o último ano, traçamos metas para 2011 e 
um dos pontos de maior importância foi 
a ratifi cação do nosso compromisso com 
você, nosso cliente, a quem devemos 
oferecer serviços de saúde de qualidade, 

economicamente viáveis e cada vez mais abrangentes.
A concepção de saúde vem sofrendo alterações nos 

últimos tempos e a Unimed Ji-Paraná pode se orgulhar 
de possuir uma visão ampla do tema. Sabemos que hoje 
a saúde do indivíduo está ligada ao equilíbrio de todas 
as dimensões do ser humano: corpo, mente e espírito. 
Sendo assim, nossas ações vão de encontro a busca da 
saúde integral do individuo, como mostra a matéria de 
capa desta edição, na página 18.

Descobrimos, ainda, que informação é vital, e por isso 
queremos aprimorar nossos canais de comunicação com 
você. Queremos fazer parte do seu dia-a-dia, com a opi-
nião de especialistas, dicas de saúde e as novidades que 
possam lhe propiciar bem-estar. 

Buscamos a saúde integral e para todos. Que 2011 seja 
um ano marcado por estes ideais

Boa leitura.

Gilberto Domingues
Diretor Presidente

Que 2011 seja um ano 
marcado por este ideal



6 Bem Viver Unimed Janeiro/Fevereiro 2011

ENTREVISTA

O PROFISSIONAL
Douglas Alexandre de 

Moura Rodrigues é médico 
gastroenterologista, 

cooperado a Unimed.

Veja nesta 
entrevista como 
bons hábitos 
podem 
melhorar a 
saúde do seu 
intestino

Como melhorar a  
  saúde digestiva

É 
raro encontrar uma pessoa que 
não tenha problemas com o 
intestino. Umas se queixam de 
que é preso demais; outras, de 
que seu funcionamento é ab-

solutamente imprevisível. Em alguns casos 
esse problema é físico, mas em outros 
decorre de fatores psicológicos e emocio-
nais. Não se deve encarar o mau funcio-
namento do intestino como algo natural. 
O gastroenterologista Douglas Alexandre 
de Moura Rodrigues tira algumas dúvidas 
sobre o assunto.

Qual a importância da alimentação no 
bom funcionamento do intestino?

Sem dúvida bons hábitos alimentares 
são fundamentais para o adequado fun-
cionamento do intestino. Quando digo 

bons hábitos, quero dizer fazer refeições 
em horários regulares e a ingestão de 
quantidade adequada de fibras vegetais 
e de líquidos. A presença de fibras vege-
tais na dieta acelera o trânsito intestinal, 
aumenta o peso das fezes e a frequência 
das evacuações.

O corre-corre da vida moderna, mui-
tas vezes, obriga as pessoas a fazerem 
refeições rápidas. Qual o problema de 
comer depressa, sem mastigar bem os 
alimentos?

Mastigar mal os alimentos faz o tempo 
de esvaziamento gástrico aumentar, cau-
sando uma sensação de plenitude, o que 
boa parte das pessoas chama de “empa-
chamento”; além disso, refeições rápidas, 
o “fast food”, geralmente contêm grande 
quantidade de gorduras e são muito po-
bres em fibras.

Existe um número ideal de evacua-
ções diárias?

Há grande divergência entre os autores 
em relação ao número ideal de evacua-
ções, no entanto a maioria concorda que 
a freqüência de evacuação deva ser de ao 
menos três vezes por semana (cinco em 
adultos jovens).

O que pode ser considerado um in-
testino preso?

Pode ser estabelecido do ponto de vista 
clínico que o paciente com constipação in-
testinal (“intestino preso”) é aquele que tem 
um número de evacuações menor que três 
por semana, ou quando as evacuações são 
acompanhadas de dificuldade ou esforço.

Em geral, as mulheres afirmam que, 
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dependendo da fase do ciclo mens-
trual, o intestino fica mais preso. 
Qual a importância dos fatores hor-
monais nesse processo?

Todas as publicações mostram que 
a constipação é mais prevalente no 
sexo feminino. Apesar de uma parcela 
das mulheres relatarem melhora das 
evacuações no período pré-menstrual. 
As razões para este fato ainda care-
cem de comprovação científica. Uma 
hipótese é que estaria relacionado a 
secreção de prostaglandinas, que tem 
variação individual, ainda que hormô-
nio-dependente.

Algumas pessoas costumam to-
mar remédios que aceleram o fun-
cionamento do intestino, sem indi-
cação médica. Quais os problemas 
que este hábito pode provocar?

Os chamados laxantes estimulan-
tes são amplamente utilizados pelos 
doentes, sejam através de prescrição 
médica ou por automedicação. Exis-
tem dois grupos principais; os deriva-
dos do difenilmetano e os devivados 
antraquinônicos. No primeiro grupo 
a substância mais utilizada é o Bisa-
codil, presente em medicamentos 
como Lacto-Purga ou Dulcolax. Agem 
impedindo a absorção de água pelo 
intestino. Seu uso prolongado pode 

CORRE-CORRE Refeições rápidas, geralmente, contêm grande 
quantidade de gorduras e são muito pobres em fibras

moscopia digital de última geração. 
Este equipamento produz imagens 
em alta definição, pois possui mais 
1000000 de pixels. A magnifica-
ção de imagem permite aumentos 
de 100 vezes, tendo ainda o recurso 
de Zoom digital. Este equipamento foi 
desenvolvido pela escola japonesa 
de endoscopia e tem grande impor-
tância na diferenciação entre mucosa 
gastrointestinal normal e anormal, na 
identificação de neoplasias (Cânceres) 
precoces, na orientação de biópsias 
ou até mesmo na escolha de con-
dutas adequadas para o tratamento 
endoscópico de lesões do trato diges-
tório. Destaque maior deve ser dado 
para a grande melhora na avaliação 
de pacientes portadores de qualquer 
doença inflamatória intestinal.

trazer vários problemas como perda 
protéica intestinal e diminuição do 
potássio sérico. Raramente, pode levar 
a reações alérgicas graves. Os deriva-
dos antraquinônicos tem como base 
o Sene e a Cáscara sagrada. Atuam 
estimulando as terminações nervosas 
do cólon. Seu uso prolongado pode 
levar a pigmentação da mucosa do 
cólon (reversível com a suspensão) e 
a lesão irreversível das terminações 
nervosas intestinais.

Fale um pouco do novo aparelho 
adquirido pelo senhor, como ele au-
xilia no diagnóstico e quais os be-
nefícios.

Acabamos de receber novo conjun-
to de Endoscopia alta e Colonoscopia 
com magnificação de imagens e cro-

“Fazer refeições 
em horários 
regulares e ingerir 
uma quantidade 
adequada de fibras 
vegetais e líquidos 
são fundamentais 
para o adequado 
funcionamento 
do intestino”
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VOLTA ÀS AULAS

 O mundo nas costas
O Ministério 
da Saúde 
recomenda que 
o conteúdo da 
mochila não 
ultrapasse 10% 
do peso da 
criança

N
ão é de hoje que o peso 
das mochilas é discutido 
entre médicos e peda-
gogos. O fato é que as 
crianças precisam estu-

dar e, para isso, usar todo o aparato ne-
cessário. Mas existem formas de prevenir 
e não permitir que isso afete a saúde dos 

pequenos. 
O Ministério da Saúde recomenda que 

o conteúdo da mochila não ultrapasse 
10% do peso da criança, ou seja, uma pes-
soa de 30 quilos não pode carregar mais 
do que três quilos de material. Segundo 
o educador físico Pablo Braga Viana, res-
ponsável pelo programa de ergonomia 

CERTO
As mochilas de carregar 

nas costas devem ter duas 
alças largas e curtas, para 
que fiquem bem próxima 

às costas
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da Unimed Ji-Paraná, muitas mochilas 
não respeitam as regras. “É frequente 
o número de crianças que carregam 
quase a metade do próprio peso”, la-
menta. 

O resultado, segundo ele, são dores 
na coluna, cansaço e problemas de 
postura. Para evitar problemas como 
esses, o educador físico recomenda 
o uso correto da mochila. “Se ela for 
de carregar nas costas, o ideal é que 
tenha duas alças largas e curtas. Ain-
da é recomendável a presença do 
cinto abdominal, regulado à altura 
da criança, para que a mochila fique 
bem próxima às costas”, diz. 

De acordo com ele, a melhor es-
colha são as mochilas de rodinha, 
mas é preciso ter cuidado para que 
a alça fique proporcional à altura dos 
pequenos. Uma boa opção é o uso 

de fichários para quem quer diminuir 
a quantidade de material, sem deixar 
de usar a mochila. “Pode-se também 
retirar alguns livros da bolsa e levá-los 
nas mãos”, explica.

O educador físico aconselha dis-
tribuir bem o peso na hora de co-
locar o material na mochila. “O mais 
pesado deve ficar próximo às costas, 
o mais leve afastado do corpo”, diz. 
Segundo ele, os pais devem instruir 
as crianças a sempre fazerem limpe-
zas na bolsa para retirar papéis des-
necessários e diminuir o peso. “Dê 
preferência às mochilas mais leves e 
com mais compartimentos para que 
a criança possa distribuir neles pe-
quenos objetos.” E avisa: “Adolescen-
tes que gostam de carregar a mo-
chila em um ombro estão correndo 
risco de saúde”.

ERRADO
Adolescentes que gostam 
de carregar a mochila em 
um ombro estão correndo 

risco de saúde
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ANTENADOS

Pais e mães sabem como é difícil montar a lancheira dos 
filhos. Qual alimento colocar? Será que aquela combinação 
é a melhor? Uma lancheira saudável deve conter um ali-
mento de cada grupo alimentar. Entram os pães, requeijão, 
peito de peru, e bebidas como leite, iogurte, leite fermenta-
do e achocolatados, além de frutas secas ou naturais. Outra 
dica importante é: deixe a criança participar da montagem 
da lancheira. Essa é uma ótima oportunidade para vocês 
conversarem sobre alimentos saudáveis. Evite alimentos in-
dustrializados, que são ricos em açúcar e gordura.

Lanche saudável

Janeiro/Fevereiro 2011

O colírio fica esquecido por tempos no armário até que, 
um belo dia, uma irritação nos olhos aparece. Para aplacar 
o incômodo, você simplesmente abre a portinha do armá-
rio e aplica a solução nos olhos. Esse hábito simples pode 
causar sérios problemas. Em vez de aliviar os sintomas, o 
mau uso do colírio pode desencadear desde problemas 
como dilatação da pupila e perda temporária da visão de 
perto até doenças como glaucoma e catarata. Tempo seco, 
ar condicionado e poluição aumentam a sensibilidade e 
os casos de irritação e olho seco. A dica para quem quiser 
“limpar” os olhos ou aliviar uma irritação é lavar abundan-
temente os olhos com água e soro fisiológico e buscar 
orientação de um especialista o mais rápido possível.

Saúde ocular

Se você tem entre 30 e 40 anos e se deparou com 
espinhas e cravos, saiba que isso não é só coisa de ado-

lescente. Estima-se que 80% das pessoas que tiveram 
acne quando jovens voltam a tê-la, principalmente as 

mulheres. Em vez de pontos amarelados, os adultos têm 
lesões maiores e mais difíceis de cicatrizar. Por isso, espre-
mer ou tapear com maquiagem continuam não sendo a 

solução. A saída é procurar um dermatologista.

Espinha, agora?
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UNIMED SERVIÇO

Léo e Bia 
Músico e compositor, Oswal-

do Montenegro estreia como 
cineasta com o fi lme Léo e 
Bia. Com trilha sonora, com-
posta pelo próprio Oswaldo 
Montenegro, o longa traz para 
as telas do cinema o musical 
homônimo assistido por mais 
de 500 mil pessoas nos anos 
1980. A história, autobiográfi ca, 
apresenta um grupo de jovens 
atores em meio à Ditadura 
Militar. No ano de 1973 - época 
do movimento hippie, auge da 
repressão, momento em que 
todos acreditavam que pode-
riam mudar o mundo - sete 
amigos que vivem em Brasília 
se unem em torno do mesmo 
sonho: viver de teatro..

DICAS

FILMES

Cadê seu peito, 
mamãe? 

Como falar de uma doença 
grave para as pessoas que 
mais amamos? Como contar 
para um fi lho que a mãe está 
com câncer de mama – uma 
das doenças que ainda mais 
mata mulheres no mundo? 
Existem caminhos para des-
mistifi carmos a possibilidade 
de morte para uma criança? 
Foi pensando em tudo isso 
que a jornalista Ivna Chedier 
Maluly escreveu o livro infantil 
Cadê seu peito, mamãe? (ed. 
Escrita Fina). Ivna se baseou 
em sua própria experiência 
para falar com delicadeza e 
simplicidade sobre uma situa-
ção tão difícil.

LIVROS

Antes da data de validade expirar é 
enviado um novo cartão para o ende-
reço cadastrado do cliente. Se o plano 
for empresarial, o cartão será enviado 
para o endereço comercial da empre-
sa. Caso não receba o cartão ou queira 
se antecipar, entre em contato com o 
Setor de Cadastro da Unimed Ji-Para-
ná pelo telefone 3411-3800.

Cartão Unimed

Os clientes que necessitarem de 
atendimento com especialistas das 
áreas de neurologia, psiquiatria, reu-
matologia ou endocrinologia, devem 
se dirigir a uma unidade da Unimed 
Ji-Paraná, na sede ou escritórios, ou li-
gar para (69) 3411-3820, para que as 
atendentes viabilizem a consulta. 

Fique atento

Os clientes da Unimed Ji-Paraná podem obter a segunda via do boleto ban-
cário e atualizar os dados também pela internet. Mais comodidade, transparência 
e agilidade. O usuário deve acessar no portal www.unimedjpr.com.br o menu 
“Serviços ao Cliente”, localizado  no alto da página, e escolher a opção. 

Atendimento on-line

Na Farmácia Unimed você sempre 
encontra medicamentos com garantia 
de procedência e preço baixo. Além de 
ser um espaço totalmente dedicado ao 
cliente Unimed, com descontos exclusi-
vos, a Farmácia Unimed ampliou a linha 
de perfumaria e produtos de higiene 
pessoal. Unidades em Ji-Paraná, Cacoal, 
Ouro Preto e Rolim de Moura.

Novos produtos
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SOLIDARIEDADE

   Fazer   o bem faz bem
Uma vez 
por ano, os 
colaboradores 
da Cooperativa 
dividem as 
atenções entre 
as atividades 
profissionais 
e a Gincana 
Solidária

É 
da natureza do sistema co-
operativista criar negócios 
não apenas para gerar renda 
e emprego, mas para buscar 
o desenvolvimento social da 

comunidade onde atua. E, por enxergar 
que solidariedade é fundamental nos dias 
de hoje, tanto quanto a saúde, a Unimed 
Ji-Paraná criou em 2008 a Gincana Eu 
Faço Diferença.

Uma vez por ano, os colaboradores da 
Cooperativa dividem as atenções entre 
as atividades profissionais e a Gincana 
Solidária. Durante um mês, a Coopera-
tiva respira solidariedade dentro e fora 
do horário comercial. A Gincana Eu Faço 
Diferença, promovida há três anos, vem 

conquistando cada vez mais participantes 
e arrecadações. 

Uma competição diferente, onde o 
objetivo principal é ajudar. A Gincana 
foi criada com a intenção de integrar os 
colaboradores em prol de uma causa so-
lidária. A principal tarefa é arrecadar ali-
mentos não-perecíveis. Os colaboradores 
mobilizam médicos cooperados, clientes 
e empresas da região para participarem 
da campanha. 

Mobilização
Na edição de 2010, foram arrecadados 

quase 800 quilos de alimentos não-pere-
cíveis, além de roupas e brinquedos, que 
foram doados a duas instituições do mu-

UNIÃO
Os colaboradores mobili-
zaram médicos, clientes e 

empresas da região na cam-
panha de arrecadação
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nicípio: Centro de Apoio Integral a Fa-
mília (Caif) e Creche Nosso Lar. Além 
das instituições, seis famílias indicadas 
pelos colaboradores receberam ces-
tas de alimentos. Ao todo, foram be-
neficiadas cerca de 150 pessoas.

Somadas as três edições, foram 
arrecadadas mais de sete toneladas 
de alimentos. Responsável pelo Caif, 
que abriga nove crianças, Rosângela 
conta que, os alimentos doados pela 

Unimed em 2009, foram suficientes 
para alimentar as crianças do abrigo 
durante todo o ano.  

Para o diretor da Unimed Ji-Paraná, 
Gilberto Domingues, é importante 
destacar que a Gincana é um evento 
que reúne as pessoas em torno de 
uma única causa: fazer o bem. “Tão 
importante quanto as arrecadações, é 
a oportunidade que temos de mobi-
lizar e conscientizar a todos da res-
ponsabilidade de contribuir com a 
construção de uma sociedade mais 
justa”, afirma.

DOAÇÃO
Os alimentos doados em 
2009, foram suficientes 
para alimentar as crian-

ças do abrigo durante 
todo o ano  

Na edição de 2010, 
foram arrecadados 
quase 800 quilos 
de alimentos não-
perecíveis, além de 
roupas e brinquedos

PARTICIPAÇÃO
Nesta edição, foram arrecadados 
quase 800 quilos de alimentos 
não-perecíveis
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NUTRIÇÃO
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Cada tipo de 
alimento tem 
uma maneira 
específi ca e 
um tempo de 
congelamento

Sem perder o sabor
C

ongelar os alimentos é a 
forma mais popular de pre-
servá-los. Mas, não basta 
apenas colocá-los no fre-
ezer. Cada tipo de alimento 

tem uma maneira específi ca e um tempo 
de congelamento. Em casa, é indispensá-
vel manter limpos e secos os ambientes 
em que são guardados, além de lavar e 

acondicionar corretamente os produtos 
colocados na geladeira ou no freezer. 
Deixar de observar algumas regras pode 
favorecer a ocorrência de intoxicações ali-
mentares, que podem provocar vômitos, 
diarréias e cólicas.

Saiba como congelar alguns alimentos 
e quanto tempo eles duram no freezer.

Embale em plásticos 
atóxicos e sem nenhum 
ar. Não lave nem tempe-
re as carnes antes do 
congelamento. Duram 
oito meses. Depois de descongelada, ela só deve voltar 
ao freezer depois de passar pelo fogão. Seu tempo de 
conservação no freezer é normalmente menor do que os 
produtos in natura: três meses.

Embale em plásticos 
atóxicos e sem nenhum ar. 
Jamais devem ser reconge-
lados. Duram seis meses.

14 Bem Viver Unimed

conservação no freezer é normalmente menor do que os 
produtos in natura: três meses.

Carnes

Peixes

Devem ser congelados 
ainda frescos e depois de 
lavados. Seque-os bem e 
embale-os. Cada vegetal 
tem um tempo próprio, 
mas duram, em média, três 
meses.

Vegetais
Embale em plásticos 
atóxicos e sem nenhum ar. 
Duram seis meses.

Aves

Há diferenças no congelamento 
dos tipos de pães. O francês 
deve ser embalado em sacos 
plásticos sem ar. Os de fôrma 
também devem ser embalados 
assim, mas em porções individu-
ais. Pães recheados, bolos, tortas, 
sopas, massas e doces devem ser 
colocados em recipientes de plástico, etiquetados com a 
data de congelamento. Duram quatro meses.

Pães

Acondicionar corretamente os produtos colocados no freezer ajuda a manter o sabor dos alimentosSABOROSO
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     Antibiótico, 
só com receita

E
stá decretado o fim de um há-
bito perigoso para o Brasil: a 
comercialização de antibióticos 
sem receita médica. Entrou em 
vigor no final de 2010 a proibi-

ção de venda desses medicamentos sem 
prescrição médica, seguindo resolução da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), publicada em outubro.

Os consumidores ainda estão se adap-
tando às mudanças. Quem não sabe da 
nova regra, ao procurar nas farmácias an-
tibiótico sem receita, tem de voltar para 
casa. Os pacientes com receita médica 
devem entregar o documento original e 
levar uma cópia. 

Especialistas aprovam a medida. Como 
os medicamentos de tarja preta, os antibió-
ticos agora só serão vendidos com receita 
médica retida e carimbada. O procedimen-

to tem de ser cumprido à risca pelas far-
mácias e drogarias, que, se não respeitarem 
a norma, podem ser multadas em até R$ 
1 milhão. O objetivo da Anvisa é reduzir 
o uso indiscriminado da medicação, dimi-
nuindo o aparecimento de bactérias resis-
tentes a medicamentos.

Com a mudança, a prescrição médica terá 
10 dias de validade e deverá estar em le-
tra legível e sem rasuras. Além disso, precisa 
informar o nome do medicamento ou da 
substância prescrita sob a forma de Deno-
minação Comum Brasileira (DCB), dosagem 
ou concentração, forma farmacêutica, quan-
tidade e posologia; nome completo do pa-
ciente; nome do médico, registro profissio-
nal, endereço completo, telefone, assinatura 
e marcação gráfica (carimbo); identificação 
de quem comprou o remédio, com nome, 
identidade, endereço e telefone e data de 
emissão. No verso da receita, a farmácia deve 
anotar a data, quantidade e número do lote 
do remédio. As embalagens e bulas também 
terão que mudar e incluir a seguinte frase: 
“Venda sob prescrição médica – só pode ser 
vendido com retenção da receita”.

Dados da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) apontam que mais de 50% das 
prescrições de antibióticos no mundo são 
inadequadas. O uso indiscriminado desses 
medicamentos gera uma série de compli-
cações para a população, como o fortaleci-
mento das bactérias super-resistentes. 

Desde o final do 
ano, antibióticos 
só podem ser 
vendidos com 
receita médica 
retida e carimbada

RISCO
O objetivo é reduzir o uso 
indiscriminado da medicação, 
diminuindo o aparecimento de 
bactérias resistentes a medicamentos
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MEXA-SE

Ao pôr o corpo 
em movimento 
com frequência, 
o primeiro 
ganho é uma 
sensação de 
bem-estar

Pausa para esticar
H

oras e horas sentado à frente 
do computador, e o princi-
pal movimento é a digitação. 
Em médio e longo prazos, a 
falta de alongamento e mo-

vimento podem resultar em prejuízos para 
o corpo, como dores de coluna e limita-
ções em articulações como joelhos, quadril, 
ombros e braços. 

Por exemplo: o corpo sentado à fren-
te do computador busca uma adaptação 
com uma posição que facilite a leitura na 
tela, para maior eficiência e menor consu-

mo de energia do sistema visual. Mas essa 
adaptação pode ter uma consequência 
ruim para o sistema muscular e ósseo, se 
o computador estiver mal posicionado. 

Por isso, há necessidade de curvar a 
coluna de forma inadequada, projetar 
os ombros à frente e posicionar mal os 
membros inferiores. Como a concentração 
é total à atividade de trabalho, você só vai 
notar a postura inadequada se sentir dor 
ou desconforto em algum momento de 
seu dia.

Preste atenção às mensagens que seu 
corpo lhe dá. A falta de movimentos por 
cerca de duas horas gera certa rigidez, 
que pode se refletir em dor ou descon-
forto. É como se o corpo reclamasse da 
imobilidade prolongada. Ouvir a sua quei-
xa é ter consciência corporal. 

Além de melhorar a posição de seus 
equipamentos de trabalho, toda e qual-
quer ideia que estimula o movimento é 
bem-vinda. Bolinhas debaixo da mesa 
para massagear os pés, bolas de plástico 
para fazer exercícios e elásticos para for-
talecer os braços. 

Ao pôr o corpo em movimento com 
frequência, o primeiro ganho é uma sen-
sação de bem-estar – o que já é uma 
motivação para seguir adiante. O sono 
também melhora. Aos poucos, você ga-
nha condicionamento aeróbico e maior 
força muscular.

Movimentar o pescoço e os ombros, 
esticar as pernas e alongar os braços e 
as mãos são movimentos que qualquer 
pessoa pode fazer enquanto está senta-
da e que não exigem mais do que cin-
co minutos. Para um melhor efeito, esses 
movimentos precisam ser repetidos várias 
vezes ao dia. Quando for ao banheiro, 
aproveite para alongar o corpo todo em 
pé. Outra dica é propor que as conversas 
de trabalho sejam realizadas durante uma 
caminhada pela própria empresa. 

QUEIXA A falta de movimentos por cerca de duas horas gera 
certa rigidez, que pode se refletir em dor ou desconforto
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ESPREGUICE Movimentar o pescoço e os ombros, alongar os braços 
são movimentos que qualquer pessoa pode fazer

Comece espreguiçando estican-
do braços, pernas e costas.

Alongue o pescoço para frente, 
para trás e para os lados. Gire de-
pois o pescoço sobre os ombros 
de forma lenta e o mais acentuado 
possível, invertendo os sentidos.

Separe as duas pernas, flexione 
levemente os joelhos e solte o cor-
po para frente. Relaxe os ombros e 
o pescoço tentando chegar com as 
mãos o mais próximo possível do 
chão. Volte devagar à posição inicial.

Eleve os braços na lateral da cabe-
ça e segure-o na região do cotove-

Movimente-se

lo. Repita o exercício do outro lado. 
Cruze a frente do tórax com um dos 
braços e pressione o cotovelo junto 
ao peito. Repita do outro lado. Faça 
uma rotação simultânea nos dois 
ombros nos dois sentidos.

Estique um dos braços para frente 
e puxe o dorso da mão no sentido 
do antebraço. Em seguida puxe a 
palma da mão em direção ao ante-
braço. Repita com o outro braço.

Entrelace os dedos atrás das cos-
tas, palmas das mãos voltadas para 
dentro. Lentamente eleve-as de 
modo que sinta os ombros alon-
gados.
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PROJETOS

N
ove em cada dez listas de 
resoluções para o ano novo 
incluem a meta de ema-
grecer - ou manter o corpo 
em forma. A promessa, no 

entanto, é uma das mais quebradas ao lon-
go dos 365 dias que se seguem ao réveillon. 
Menos por falta de força de vontade, muito 
pela falta de planejamento. 

As facilidades da vida moderna, como 
carro, elevador e controle remoto, estão 
alterando o ritmo de vida das pessoas e, 
praticamente, eliminaram do cotidiano o 
exercício físico feito de forma natural. Este 
quadro levou as populações de todo o 
mundo a um estágio preocupante de se-
dentarismo. A questão deixou de ser me-
ramente uma promessa de ano novo não 
cumprida e se tornou um grave problema 
de saúde pública.

De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), 70% das pessoas prati-
cam pouquíssimo ou nenhum exercício e 
estão mais sujeitas a desenvolver doen-
ças cardíacas, diabetes e obesidade. O se-
dentarismo está associado a 54% do risco 
de morte por infarto, 50% por derrame 
cerebral e 37% por câncer.

Para quem não quer fazer parte dessas 
estatísticas, a receita da própria OMS é sim-
ples. Com 30 minutos diários de exercícios 
físicos, a pessoa deixa de ser considerada 
sedentária e elimina um fator de risco im-
portante para uma série de doenças.

Disposição
Há, quatro meses, Marivaldo Advíncola 

Com 30 
minutos diários 
de exercícios 
físicos, a pessoa 
deixa de ser 
sedentária e 
elimina um 
fator de risco 
importante 
para uma série 
de doenças

Ano novo, 
  vida nova

Roma, 58 anos, cliente da Unimed Ji-Paraná, 
resolveu seguir esta receita à risca. Diagnos-
ticado como hipertenso, ele foi convidado 
para fazer parte do programa de Medicina 
Preventiva. Desde então, ele faz consultas 
periódicas com a nutricionista e academia 
cinco vezes por semana. “Depois que eu 
fui para academia, mudou tudo na minha 
vida. Perdi oito quilos, durmo bem e tenho 
muito mais disposição”, diz.

Todos os clientes que participam do 
programa têm desconto de 15% na men-
salidade da academia Sport Fitness, no 
bairro Jardim dos Migrantes, em Ji-Paraná, 
e fazem as avaliações físicas gratuitamen-
te. Além disso, são acompanhados pela 
equipe multidisciplinar, com enfermeira, 
nutricionista, psicóloga e educador físico.

Embora seja importante fazer exercícios, 
a prática mal orientada pode esconder ris-
cos, comprometendo não só o aparelho 

“Depois que eu 
fui para academia, 
mudou tudo na 
minha vida. Perdi 
oito quilos, durmo 
bem e tenho muito 
mais disposição”
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motor, como reduzindo ou eliminan-
do os benefícios esperados.

Se a preocupação é justamente ga-
rantir saúde e bem-estar, o ideal é pas-
sar por uma avaliação médica antes do 
início. Essa avaliação é importante em 
qualquer idade, especialmente para eli-
minar distúrbios como doenças ocultas 
do coração, que só aparecem durante 
o esforço físico, entre elas a arritmia e a 
malformação coronariana.

Suspeitas de problemas ortopédi-
cos também devem ser investigadas 
para que a melhor modalidade de 
exercícios seja escolhida. O especia-
lista pode ser importante, inclusive, 
para determinar o tênis ideal. O calça-
do deve se adequar, por exemplo, ao 
tipo de pisada da pessoa.

Além disso, para praticar exercícios 
com segurança e prazer, as pessoas 
precisam ficar atentas a questões como 
hidratação, tipo de roupa, horário, prote-
ção da pele, respiração correta, regulari-

dade e alongamento (veja quadro).

Desculpa
Para quem usa a falta de tempo 

como desculpa para fugir do seden-
tarismo, especialistas dão a dica. Esta-
beleça um horário para a atividade fí-
sica, assim como você faz para tomar 
café, almoçar ou trabalhar. No início, a 
pessoa pode até encarar como uma 
obrigação, mas, depois, ela passa a ser 
uma necessidade.

É essa sensação que motiva Mari-
valdo. Todos dos dias, faça chuva ou 
faça sol, ele sai do sítio onde mora, 
no Km Oito, perto de Nova Londrina, 
para malhar. “Desde que o médico 
aconselhou uma atividade física, eu 
levo com seriedade”, afirma.

GANHO Depois que começou a fazer academia, Marivaldo perdeu oito quilos e tem muito mais disposição

Se a preocupação 
é justamente 
garantir saúde e 
bem-estar, o ideal 
é passar por uma 
avaliação médica 
antes do início.
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Deve incluir exames como eletro-
cardiograma e hemograma. Atenção 
especial para diabéticos e hiperten-
sos, que precisam de uma série de 
cuidados extras.

Escolher de acordo com o que 
você gosta de fazer é fundamen-
tal para manter a motivação e não 
abandonar a atividade física um mês 
depois de ter iniciado um programa. 

A pessoa deve analisar seu estilo de 
vida e avaliar se tem mais aptidão 
para exercícios aeróbicos, muscula-
ção ou se é melhor iniciar com uma 
caminhada. Na prática, o exercício 
deve ser um momento de lazer.

A ingestão de líquidos deve ser 
prioridade antes, durante e depois 
da prática de atividades físicas. Com 
a alta temperatura, típica de Ron-
dônia, o corpo perde mais água e 
sais minerais, o que eleva o risco de 

tonturas e mal-estar.

Na hora de praticar exercícios, o 
que vale é a elegância da simplici-
dade. Portanto, o ideal é optar por 
tecidos que facilitam a secagem do 
suor e roupas que não apertam. O 
calçado deve ser sempre o tênis.

Se você optar por exercícios ao 
ar livre, preste atenção no horário. 

Escolher exercício de acordo com o que gosta de fazer é fundamental para não abandonar a atividade física

Avaliação médica

Escolha do exercício
Hidratação

Roupas

Antes de começar

Horário
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Os mais adequados são início da 
manhã, até as 10 horas e depois das 
16 horas, pois o risco de doenças 
decorrentes da exposição excessi-
va ao sol é menor. Além disso, você 
evita o envelhecimento precoce.

Um bom protetor solar é um dos 
principais aliados da prática de ati-
vidades físicas ao ar livre. Na com-
pra, priorize um bom produto, com 
fator 30. 

A sensação de falta de ar, tão 
comum à prática de exercícios no 
calor, pode ser evitada se a pessoa 
respirar corretamente. As dicas são: 
inspirar pelo nariz, que tem mecanis-
mos para filtrar o ar e permite uma 
ventilação mais eficiente e segura. 
Para expirar, o melhor é usar a boca, 
o que torna a troca de ar mais rápi-
da, já que a boca é bem maior do 
que as duas narinas. Quando o es-
forço é grande, a tendência é inspi-
rar também pela boca. Quando isso 
ocorre, o ideal é diminuir o ritmo e 
respirar profundamente, contando 
até cinco, para voltar a inspirar pelo 
nariz e expirar pela boca.

Essa é a palavra-chave para a práti-
ca de exercícios físicos. Vale lembrar 
que é o alongamento que torna a 
prática de exercícios mais segura e 
eficiente, por reduzir o risco de le-
sões e cãibras. Procure orientações 
sobre como fazê-lo.

A prática de exercícios físicos 
deve ser regular e durar, no mínimo, 
30 minutos.

Sem regularidade é muito difícil 
conquistar condicionamento físico. 

Três vezes por semana, com inter-
valos entre 24 e 48 horas, é um ex-
celente começo. Para pessoas com 
mais de 60 anos, o exercício mais 
indicado, no caso de prevenção da 
osteoporose, é a caminhada, que 
deve ser realizada por aproxima-
damente 40 minutos, antecedidos 
por aquecimento e finalizados com 
um alongamento muscular.

Quando sair para caminhar ou 
para realizar outros exercícios, deixe 
as preocupações de lado. A práti-
ca de atividades físicas precisa ser 
encarada como um momento de 
lazer, de cuidado com a mente e o 

Proteção da pele

Respire corretamente

Alongamento

Regularidade

Livre-se de 
preocupações

corpo. O risco de lesões, resultado 
de erros cometidos por distração, 
é muito grande. Tente cultivar bons 
pensamentos.

Unimed Ji-Paraná - 
Programa de Medicina 
Preventiva

Fone: (69) 3411-3840

Sport Fitness
Rua Menezes Filho, 2865, 

bairro Jardim dos Migrantes, 
Ji-Paraná/RO

Fone: (69) 3421-0994

Mais informações

REGULARIDADE A prática de exercícios físicos deve ser regu-
lar e durar, no mínimo, 30 minutos
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    Viaje tranquilo
Cuidados 
garantem 
segurança. 
Confira quais 
itens checar 
antes de pegar 
a estrada

C
om a chegada das férias de 
verão e do carnaval é im-
portante se prevenir antes 
de pegar a estrada. Além de 
estarem muito cheias, chove 

bastante. Por isso, quem vai viajar de carro 
deve tomar cuidados especiais. 

É preciso fazer uma revisão completa 
antes de preparar as malas. Ao todo, seis 
partes do carro devem ser checadas - os 
pneus, freios, parte elétrica, faróis e lanter-
nas, motor e câmbio e suspensão e dire-

ção. A revisão deve ser feita por completo, 
para garantir a segurança da família. Por 
isso, é importante que o carro seja levado 
a uma oficina de confiança. 

Além de estar com o carro em dia, quem 
pretende viajar de carro pelas estradas do 
Brasil deve fazer planejamento prévio do 
itinerário, com locais de parada para abas-
tecimento, comida e descanso. Não é reco-
mendado dirigir por mais de 400 quilôme-
tros diários, ingerir comidas pesadas, beber 
muito líquido ou dirigir durante a noite. 
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Além do 
diagnóstico de 
problemas em 
fase precoce, 
a avaliação 
preventiva 
é uma 
oportunidade 
para melhorar 
o estilo de vida
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FAMÍLIA

Controle antecipado 

N
ovo ano começando, é o 
momento de fazer um ba-
lanço e começar a traçar 
as metas para os próximos 
365 dias, tanto na área 

profissional e pessoal, sem esquecer tam-
bém dos cuidados com a saúde. Providen-
ciar um check-up pode fazer a diferença 
na hora de garantir saúde e bem-estar ao 
longo do ano. 

A possibilidade de detectar problemas 
de saúde antes que os sintomas apare-
çam é o principal objetivo do check-up. 
Essa avaliação preventiva periódica se apli-
ca a várias fases da vida. Mas é importante 
notar que ao longo dos anos as pessoas 

são incluídas em alguns grupos de risco e 
excluídas de outros.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
preconiza alguns exames com base nas 
maiores causas de mortalidade e morbi-
dade (causas de morte e de adoecimento) 
da população em geral. Entre as principais 
causas, estão as doenças cardiovasculares, 
que somam 30% das mortes e os cânce-
res, com 10%. 

Por isso, se submeter a check-ups anu-
almente é uma das melhores maneiras de 
entender o corpo, prevenir uma série de 
doenças e obter uma melhora na qualida-
de de vida. É por meio da análise dos re-
sultados dos exames que os médicos são 
capazes de identificar a origem de sinto-
mas e também antecipar a descoberta de 
eventuais problemas de saúde. 

A consulta médica periódica deve ocor-
rer desde a infância, mas, de maneira geral, 
a recomendação é que se comece a reali-
zação de check-ups anuais a partir dos 40 
anos, época propícia para aparecimento 
de algumas doenças como pressão alta, 
colesterol aumentado, hipertensão e dia-
betes. Pessoas com histórico familiar de al-
guma doença que possa ser prevenida ou 
pessoas que já tenham doenças crônicas 
devem antecipar esse início. 

O fato de se submeter a uma série de 
exames e ter seus resultados avaliados por 
um médico pode ajudar também numa 
mudança de estilo de vida: um obeso 
pode ser estimulado a iniciar uma ativida-
de física, um tabagista pode abandonar o 
cigarro, um executivo submetido a muito 
estresse diário pode procurar uma ativida-
de de lazer ou repensar a rotina.

CHECK-UP 
A avaliação preventiva 
anual é uma das melhores 
maneiras de prevenir uma 
série de doenças
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A Unimed Ji-Paraná investe na estruturação de uma rede credencia-
da, que contempla unidades e serviços diferenciados. Para realizar um 
atendimento com a excelência que você merece, está à sua disposição 
profi ssionais capacitados e infraestrutura de qualidade.

Pronto-Atendimento 

S
eu plano de saúde Unimed Ji-Paraná tem qualidade e benefícios úni-
cos. Mas, para que você possa utilizá-lo da melhor forma, é importante 
observar sempre as dicas e orientações a seguir. Usar seu plano com 
consciência só traz benefícios - para você, para sua família e para 
todas as outras pessoas que também têm Unimed Ji-Paraná. 

Use seu plano 
  da melhor forma 

eu plano de saúde Unimed Ji-Paraná tem qualidade e benefícios úni-
cos. Mas, para que você possa utilizá-lo da melhor forma, é importante 
observar sempre as dicas e orientações a seguir. Usar seu plano com 
consciência só traz benefícios - para você, para sua família e para 

Você pode acessar o guia médico pelo celular e buscar as informações de um prestador de qualquer lugar do país
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Você também pode acessar 
o guia médico pelo celular, por 
meio do endereço m.unimed.
com.br/guiamedico. A versão 
mobile permite a busca direta 
de um prestador – de qualquer 
lugar do país – na internet, sem 
a necessidade de baixar o arqui-
vo completo no celular. O uso 
da ferramenta é gratuito, há ape-
nas o custo do acesso à internet 
pelo celular.

Pelo celular

As autorizações serão conce-
didas de acordo com a cober-
tura do contrato fi rmado com o 
cliente.

Autorizações

Antes de assinar uma guia 
médica ou qualquer outro do-
cumento, leia-o atentamente.

Guia médica

Não deixe para depois. Se 
precisar retornar ao médico, 
agende seu dia e horário ime-
diatamente após a consulta. O 
retorno é gratuito somente se 
for agendado para até 30 dias 
após a primeira ida ao consul-
tório. Esse prazo é sufi ciente 
para agendar e fazer exames, 
portanto, não há necessidade 
de esperar para marcar o re-
torno.

Retorno 

Para que você possa conhe-
cer a Unimed Ji-Paraná mais 
de perto, saber qual a melhor 
forma de utilizar o seu plano e 
aproveitar os diferenciais dispo-
níveis, a cada dois meses você 
recebe esta revista – Bem Viver 
gratuitamente. É aqui, também, 
que você se informa sobre al-
guns hábitos de vida saudáveis. 
Se você perdeu alguma edição 
da revista, no site http://bemvi-
ver.unimedjpr.com.br/ você tem 
acesso a todas as edições ante-
riores.

Revista Bem Viver 

Para internações de urgência 
e emergência, o atendimento é 
feito mediante a apresentação 
do cartão de cliente Unimed 
Ji-Paraná e do documento de 
identidade. Na área de atuação 
da Unimed Ji-Paraná, o cliente 
solicita a autorização do proce-
dimento. Já para os clientes aten-
didos fora da área de atuação da 
Unimed Ji-Paraná, a solicitação é 
feita na Unimed local.

Internações

No site da Unimed Ji-Para-
ná, você pode consultar a lista 
completa e atualizada de médi-
cos, unidades de pronto- aten-
dimento, hospitais, laboratórios 
e clínicas especializadas que 
você precisa. Acesse www.uni-
medjpr.com.br. 

Online

Quando precisar de aten-
dimento, procure primeiro o 
seu médico de confi ança ou 
marque uma consulta em uma 
das unidades ambulatoriais. Di-
rija-se ao pronto-atendimento 
somente em casos de urgên-
cia e emergência. Assim, você 
fi ca mais tranquilo e garante o 
atendimento a quem realmente 
precisa.

Médico de confi ança

URGÊNCIA
Dirija-se ao pronto-atendimento 
somente em casos de urgência 
e emergência
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TURISMO

Pesca esportiva
O município 
de Cabixi, 
localizado no 
Sul do Estado, 
é a porta de 
entrada do Vale 
do Guaporé em 
Rondônia

P
escar é, antes de tudo, um exercí-
cio de paciência, capaz de trans-
mitir sentimentos de paz, tranqui-
lidade e momentos de reflexão. 
Isso ocorre principalmente com 

quem pratica a pesca esportiva, que não de-
pende do fruto da atividade para o sustento. 
Seja como for, pescar é sinônimo de aventura, 
de desafios e de muita emoção. E se a busca 
pelo sonhado peixe envolve o mágico Vale 
do Guaporé, então toda essa emoção tem 
tudo para se mostrar infinitamente melhor.

O município de Cabixi é a porta de en-
trada do Vale do Guaporé em Rondônia. 
Localizada no Sul do Estado a cerca de 
120 km de Vilhena, a região é privilegiada 
pela beleza natural. Lá, o pescador espor-
tivo encontra belos adversários, nadando 
em grande quantidade nas águas do Rio 
Guaporé. Tucunarés, matrinchãs, cachorras, 
apapás e principalmente valentes surubins 

NATUREZA Pescaria garantida o ano todo são características da região onde a natureza permanece preservada

são os peixes que garantem emoções. 
Pescaria garantida o ano todo, com 

abundância de peixes e grandes exempla-
res, são características desta região onde a 
natureza permanece preservada.

Pesca esportiva, praia fluvial e passeio fluvial.

Guaporé, Cabixi, Escondido, Piolho e Baia 
Boliviana

Dourada, Cachara, Cachorra, Pacu, Palmito, 
Barbado, Jurupensem, Piau, Jaú, Jurupoca, 
Piavuçu, Curimbatá, Bicuda, Tucunaré, Pira-
rara, Filhote e Piraíba.

Atrações turísticas:

Rios para pescaria:

Peixes da região:



Consulte 
um médico 
para montar 
um kit 
básico de 
emergência
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CRIANÇA SEGURA

Principais riscos que   
  as crianças correm

Janeiro/Fevereiro 2011

EM VIAGENS

CARRO
Use sempre equipamentos 
de retenção para transportar 
crianças em automóveis (bebê 
conforto, cadeirinha, etc)

PRAIA
A criança deve estar 

sempre acompanhada de 
um responsável para não 

ser levada pela maré

Fique de olho para que 
a criança não se perca 
e, se a praia estiver 
cheia, marque pontos 
de referência

Não se esqueça de aplicar 
fi ltro solar e hidratar a criança

AVIÃO
O bebê conforto 
reduz o risco de 

acidentes em viagens 
de avião. Consulte 
a companhia aérea 
sobre condições

VACINAS
É importante que as 

doses estejam em 
dia. Vacinas como 

a de febre amarela 
devem ser tomadas 
com dias de antece-

dência

FARMÁCIA 
BÁSICA

ALIMENTAÇÃO
Não compre comidas prontas 

fora de casa. O risco de de-
terioração é maior no calor, o 
que pode causar intoxicação.

EM CASA

PISCINAS
Afogamentos são acidentes co-
muns entre crianças no verão. 
Esvazie as piscinas de plástico 
na ausência de adultos

SUFOCAMENTO
Não dê brinquedos com partes 
pequenas para crianças de até 
um ano de idade

À NOITE
Remova travesseiros e brin-
quedos do berço quando 
o bebê estiver dormindo. 
Coloque-o para dormir de 
barriga para cima

SOBRE RODAS
Crianças devem usar sempre 
equipamentos de segurança, 
como joelheiras, capacetes, etc

QUEIMADURAS
Não deixe panelas no 
fogão com o cabo virado 
para fora

QUEDAS
Proteja janelas com telas e redes

INTOXICAÇÃO
Coloque remédios 

e produtos de 
limpeza fora de 

alcance
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FAÇA SUA PARTE
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UNIMED EM DIA

Unimed abraça

ODM 
As metas definidas pela ONU têm o objetivo 
de diminuir as desigualdades sociais no mundo

A 
Unimed Ji-Paraná junto com 
Unimeds de todo o País 
aderiram ao Programa Uni-
med Abraça ODM, iniciativa 
da Unimed do Brasil que 

tem a finalidade de incentivar as coope-
rativas a desenvolverem ações voltadas 
para atingir os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (ODM). 

Os ODM são um conjunto de oito dire-
trizes estabelecidas por países membros 
da Organização das Nações Unidas (ONU), 
e que devem ser alcançadas até 2015 por 
191 países, com o objetivo de diminuir as 
desigualdades sociais no mundo.

A união das Unimeds reforça o com-
promisso firmado entre a Unimed do Bra-
sil e o Programa das Nações Unidas pelo 
Desenvolvimento (PNUD) firmado em 
maio de 2009.

O Sistema Unimed é responsável por 

mais de 1,5 mil projetos desenvolvidos 
pelas singulares que estão ligados aos 
Objetivos do Milênio. Em 2009, a marca 
investiu R$ 27,7 milhões em ações rela-
cionadas aos Objetivos do Milênio, que 
abrangeram 2,2 milhões de pessoas. Os 
números são do Balanço Social Unimed, 
que consolida informações de 225 co-
operativas médicas (60% do total), que 
representam 77% do universo de clientes 
do Sistema e 85% dos 109,4 mil médicos 
cooperados. 

“Resolvemos abraçar esta causa, pois 
temos uma grande capacidade de ser 
um agente transformador na comuni-
dade onde atuamos. A Unimed possui 
em sua essência o desenvolvimento de 
projetos de responsabilidade social, que 
é um dos princípios do cooperativismo”, 
afirma Gilberto Domingues, presidente da 
Unimed Ji-Paraná. 



31Bem Viver UnimedJaneiro/Fevereiro 2011

UNIMED EM DIA

 Parceiros 
campeões
O patrocínio do 
esporte reforça a 
posição da Cooperativa 
como incentivadora 
de práticas saudáveis

E
m dezembro, a Impacto Aca-
demia realizou, com apoio da 
Unimed Ji-Paraná, a segunda 
edição do Unimed Open de 
Karatê. A competição, aberta 

a todos praticantes de Karatê do Estado, 
é realizada a cada dois anos. Dezenas 
de atletas de dez municípios rondo-
nienses se reuniram no Ginásio Gerival-
dão, em Ji-Paraná.

Alinhado à política da Unimed Ji-Pa-
raná de promover bem estar e quali-
dade de vida, o patrocínio do espor-
te reforça a posição da Cooperativa 
como incentivadora de práticas sau-

VITÓRIA A equipe patrocinada pela Unimed Ji-Paraná trouxe 
nove medalhas de ouro

dáveis, estreitando ainda mais a sua 
relação com o esporte e a cidade.

Talento de sobra
Além de patrocinar o campeonato, 

a Unimed Ji-Paraná patrocina também 
os atletas da academia, que trouxeram 
nove medalhas de ouro. De acordo 
com o Sensei Marcio Rogério, res-
ponsável pela organização do even-
to, o patrocínio dá a elas o equilíbrio 
de que precisam para treinar com 
tranquilidade. “É também um grande 
reconhecimento do nosso trabalho. 
Nosso objetivo agora é fortalecer o 
esporte no Estado”, afirma.

O presidente da Unimed Ji-Paraná, 
Gilberto Domingues, diz que “esporte 
e Unimed tem tudo a ver. A prática 
de esportes vivencia conceitos como 
saúde, superação, cooperação e feli-
cidade, que também fazem parte do 
dia a dia do cooperativismo médico 
que praticamos”. 
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TESTE

Lá vem o sol...
uem mora em Rondônia, não 
precisa esperar o ano inteiro 
para pegar um bronze com a 
chegada do verão. Quase to-
dos os dias do ano faz sol e 
calor suficientes para tomar 

banho de piscina, ficar com a pele bronzeada e 
passar um dia num parque aquático com a crian-
çada. Mas, alguns cuidados são necessários para 
aproveitar o calor sem prejuízos para a saúde e 
contratempos desagradáveis. Faça o teste e veja 
se você está em dia com alguns assuntos relacio-
nados à região mais quente do país.

1. Em relação ao uso de protetor solar, assinale a alternativa 
correta:

a) Para prevenir o envelhecimento precoce e diminuir o risco 
de câncer de pele, deve conter ação contra os raios UVA e UVB.

b) Deve ser utilizado apenas nas férias de verão e nos dias em 
que se vai à piscina.

c) Não há necessidade de ser aplicado em dias nublados, pois 
sem o sol forte não há riscos para a pele.

2. Falta de ar, dor de cabeça, tontura, pele quente e averme-
lhada, febre e extremidades arroxeadas são sintomas caracte-

Alguns cuidados são necessários para aproveitar o calor sem prejuízos para a saúdeCALOR
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Você vai precisar de:

1 pão sírio 
 15 g / 1 colher de sopa de 

cream cheese light 
40 g / 4 fatias de peito de 

peru light 
2 folhas de alface america-

na 
1/4 de pepino 
1 colher de chá de shoyu

Preparo:
Com uma faca, abra o pão 

sírio ao meio e passe o cre-
am cheese em uma das fatias. 
Sobre ela, coloque o peito de 
peru e as folhas de alface, re-
gue com o molho shoyu. Lave 
o pepino e corte em rodelas 
fi nas. Distribua as rodelas so-
bre as folhas de alface e feche 
com a outra metade do pão. 
Sirva a seguir.

Recorte e colecione

Receita 10

Beirute 
Light

Janeiro/Fevereiro 2011

rísticos do seguinte problema co-
mum de verão:

a) Conjuntivite
b) Brotoeja
c) Insolação

3. Sobre o câncer de pele, pode-
se afi rmar que:

a) É o tipo de câncer mais co-
mum no Brasil e caracteriza-se pelo 
crescimento anormal e descontro-
lado das células que compõem a 
pele.

b) A exposição prolongada e re-
petida ao sol na infância e adoles-
cência não chega a ser um fator de 
risco para desenvolver câncer de 
pele na vida adulta.

c) Os tipos de sinais na pele mais 
perigosos são simétricos e possuem 
um único tom de cor e bordas re-
gulares.

4. Em relação aos raios ultravio-
letas do tipo A (UVA) e B (UVB), é 
INCORRETO afi rmar que:

a) Os raios UVA e UVB são raios 
não visíveis a olho nu e ambos po-
dem estimular o desenvolvimento 
de tumores cutâneos.

b) Os raios UVB atingem a epider-
me do homem, ou seja, a parte mais 
externa da pele e podem provocar 
lesões nos olhos e câncer de pele.

c) Os raios UVA são inofensivos à 
pele e o máximo que podem cau-
sar é o aumento da quantidade de 
rugas.

5. Sobre a hepatite A, cujo vírus 
é mais frequente no verão, é cor-
reto afi rmar que:

a) A doença atinge apenas os 
idosos, pois eles têm o sistema imu-
nológico mais frágil.

b) O vírus da hepatite A se es-
conde tanto na água doce quanto 
na salgada.

c) Não existe prevenção para a 

hepatite A, a única atitude que se 
pode tomar é cuidar da higiene no 
verão.

6. Para manter o organismo hi-
dratado de forma saudável e evi-
tar as consequências do aumento 
da perda de líquido e sais minerais 
comum no verão, é importante:

a) Consumir boa quantidade de 
água, líquido que está presente em 
cerca de 70% do nosso corpo.

b) Ingerir a maior quantidade de 
líquidos que puder, seja através de 
sucos, vitaminas, picolés, refrigeran-
tes ou bebidas alcoólicas.  

c) Trocar a água por bebidas 
isotônicas, que são mais bem ab-
sorvidas pelo organismo do que a 
água.

7. Óculos solares são essenciais 
para quem fi ca muito exposto ao 
sol e à claridade, pois os raios ul-
travioletas também podem pre-
judicar a visão. Assinale a afi rma-
tiva correta:

a) Lentes coloridas (verdes, cinzas 
e castanhas), mesmo se tiverem os 
fi ltros necessários, não são sufi cien-
tes para protegerem os olhos.

b) Bons óculos de sol devem ter 
as lentes espelhadas, pois do con-
trário podem causar alterações no 
globo ocular.

c) Uma lente muito escura de 
má qualidade pode causar distor-
ções que comprometem a visão, 
além de piorar os efeitos dos raios 
ultravioletas.

8. O melhor horário para se ex-
por ao sol e diminuir o riscos à 
saúde, é?

a) Entre 10 e 13 horas.
b) Antes de 10 e depois das 16 

horas.
c) Qualquer horário, desde que 

seja embaixo do guarda-sol.

1.a); 2. c); 3. a); 4. c); 5. b); 6. a); 7. c); 8. b). 

Fonte: Sociedade Brasileira de Dermatologia, Ministério da Saúde.

Resultado: 
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DIVIRTA-SE COM AS CRIANÇAS 






