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A preocupação em começar o ano com mais saúde é algo que bate 
à porta de muitos. Essa deveria ser a preocupação permanente, mas 

início de ano traz a ideia de um novo ciclo e é a chance de colocar a 
determinação à prova. Mudar gradualmente o estilo de vida é a melhor 

forma de atingir as metas. Pequenos hábitos fazem toda a diferen-
ça para viver mais e melhor quando o assunto é saúde, tem que ser 

responsável. Paciência e disciplina são fundamentais. Veja as dicas dos 
profissionais da Medicina Preventiva para se ter qualidade de vida.
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CarO lEItOr

Um ano melhor!

Após a fase de pensar como foi o ano que terminou, che-
ga a hora de encarar as novidades do ano que começa. Es-
pero que todos já tenham seus planos traçados para 2014. 
Objetivos e metas sempre devem fazer parte de nossas 
vidas, senão, vive-se apenas por viver.

Investir em uma vida mais saudável quase sempre apa-
rece nas primeiras linhas da lista, quando não está no topo.
Comece devagar, mas persista e siga no seu ritmo, sempre 
em frente. Inicie uma jornada de mudança. Por isso, nesta 
edição da Bem Viver preparamos uma matéria sobre be-
nefícios de adquirir novos hábitos saudáveis, e isso inclui a 
alimentação e a prática de atividade física.

Neste ano não se esqueça de exercitar o voluntariado. 
Sabemos que a solidariedade não faz bem apenas para 
quem recebe ajuda, mas também para quem a pratica. Para 
isso, basta apenas dar o primeiro passo. Como forma de es-
timular o espírito voluntário dos colaboradores da Unimed 
Ji-Paraná, promovemos, como em anos anteriores, a Ginca-
na Juntos Somos Mais, que arrecadou alimentos e brinque-
dos para instituições de caridade e incentivou a doação de 
sangue, como mostra a matéria nas páginas 12 e 13. É com 
cooperação que se transforma, por isso que buscamos o 
envolvimento em nossa sociedade. Para este ano não será 
diferente, pois o espírito solidário de nossos colaboradores 
vem de forma natural.  

Nossa meta e desejo é ir em frente, oferecendo as me-
lhores condições de saúde a 
todos aqueles que compar-
tilham conosco as difi culda-
des, o trabalho e as vitórias.
Aproveitamos para desejar 
um ano cheio de saúde. 

Boa leitura.

Gilberto Domingues
Diretor Presidente

Que em 2014 todos possam praticar 
o exercício da solidariedade e saúde
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EntrEVIsta

O nosso sistema 
imunológico é 
um verdadeiro 
exército de 
defesa contra 
doenças, sendo 
de grande 
eficiência no 
combate a 
microorganismos 
invasores. Para 
se proteger, 
entenda como 
funciona

O PROFISSIONAL
Israel Alvares é 

especialista em clínica 
médica e pós-graduado 

em Hematologia, coopera-
do da Unimed Ji-Paraná

Mas, afinal, o que faz o 
 sistema imunológico?

N
a maior parte do tempo, 
nosso sistema imunológico 
faz um bom trabalho em 
combater bactérias, vírus e 
fungos. Algumas vezes, ele 

falha e o corpo pode reagir com doenças, 
infecções ou alergias. Nosso sistema imuno-
lógico funciona como um exército, no qual 
os soldados que são as células de defesa te-
rão forças ou não de contra-ataque, depen-
dendo das condições individuais, nutricionais 
e ambientais. A melhor maneira de se armar 
é enriquecer a alimentação com alimentos 
que além de nutrir, também tenham pro-
priedades funcionais que estimulem o sis-
tema de defesa. Para compreender o poder 
do sistema imunológico, o médico especia-
lista em clínica médica e pós-graduado em 
Hematologia, Israel Alvares, explica como fun-
ciona nosso sistema de defesa.

Bem Viver - Afinal o que é o sistema 
de defesa?

Israel Alvares - O Sistema de Defesa 
ou Sistema Imunológico é a barreira que 
todos nós temos que reage diariamente 
aos ataques de bactérias, vírus e outros 
microrganismos invasores. Muito comple-
xa, essa barreira é composta por milhões 
de células de diferentes tipos e com dife-
rentes funções, responsáveis por garantir 
a defesa do organismo e livrar o corpo 
de doenças.

BV- Essa é a única função do Siste-
ma Imunológico?

IA - Felizmente não. Ele também é res-
ponsável pela “limpeza” do organismo, ou 
seja, a retirada de células mortas, a reno-
vação de determinadas estruturas, rejei-
ção de enxertos, e memória imunológica. 
Também é ativo contra células alteradas, 
que diariamente surgem no nosso corpo, 
como resultado de mitoses anormais. Es-
sas células, se não forem destruídas, po-
dem dar origem a tumores.

BV - O nosso corpo sempre parece 
algo muito complexo. Em poucas pala-
vras, como funcionaria nosso Sistema 
de Defesa?

 IA - O organismo possui barreiras na-
turais que são inespecíficas, como a pele, 
a saliva, o ácido clorídrico do estômago, o 
pH da vagina, a cera do ouvido externo, 
muco presente nas mucosas e no trato 
respiratório, cílios do epitélio respiratório, 
peristaltismo, flora normal, entre outros. Se 
as barreiras físicas, químicas e biológicas 
do corpo forem vencidas, o combate ao 
agente infeccioso entra em outra fase. Nos 
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tecidos, existem células que liberam 
substâncias capazes de provocar di-
latação das arteríolas da região, com 
saída de líquido. Isso causa vermelhi-
dão, inchaço, aumento da temperatu-
ra e dor, alterações conhecidas como 
inflamação. Essas substâncias atraem 
mais células de defesa, como neutró-
filos e macrófagos, para a área afe-
tada, passando a englobar e destruir 
(fagocitose) os agentes invasores.

BV - Aumento da temperatura? 
Quer dizer febre?

IA - Às vezes sim. A dilatação dos 

vasos aumenta a temperatura no lo-
cal inflamado, dificultando a prolifera-
ção de microrganismos e estimulan-
do a migração de células de defesa. 
Algumas das substâncias liberadas no 
local da inflamação alcançam o cen-
tro regulador da temperatura localiza-
do no hipotálamo (área especifica do 
cérebro), originando a febre (elevação 
da temperatura corporal). Apesar do 
mal-estar e desconforto, a febre é 
um importante fator no combate às 
infecções, pois além de ser desfavo-
rável para a sobrevivência dos micror-
ganismos invasores, também estimula 

As gripes podem estar relacionadas à baixa imunidade do orga-
nismo, os nutrientes que consumimos são armas no combate a doenças

VÍRUS

muitos dos mecanismos de defesa de 
nosso corpo. A inflamação determina 
o acúmulo de fibrina, que forma um 
envoltório ao redor do local, evitan-
do a progressão da infecção. Caso a 
resposta inflamatória não seja eficaz 
na contenção da infecção, o sistema 
imune passa a depender de mecanis-
mos mais específicos e sofisticados, 
dos quais tomam parte vários tipos 
celulares, o que chamamos resposta 
imune específica.

BV - O que fazer para fortalecer 
o sistema imunológico?

IA - Uma das formas de fortalecer 
as células que fazem parte do sistema 
imunológico é manter um estilo de 
vida saudável, o que inclui a prática 
de atividade física, dormir bem e uma 
alimentação balanceada e variada. 
Todas as coisas que fazem bem para 
o corpo fazem bem para o sistema 
imune.

BV - Como saber se as defesas fun-
cionam bem?

IA - O bom senso é a regra básica 
em qualquer situação. Em termos ge-
rais, se o indivíduo não adoece com 
facilidade ou apresenta episódios es-
parsados de doença simples, que não 
evoluem para quadros mais comple-
xos, pode-se dizer que suas defesas 
estão funcionando bem. Porém, na 
dúvida, sempre procure o seu médico 
de confiança, relate suas incertezas e 
inseguranças e peça orientação.

Na dúvida, 
sempre procure 
o seu médico de 
confiança, relate 
suas incertezas e 
inseguranças e 
peça orientação.



10 Bem Viver Unimed

antEnaDOs

Muitas pessoas acham que o processo de ligar e desli-
gar o computador consome mais energia do que deixar 
o aparelho ligado. Não é verdade. Se você for se ausentar 
por mais de 30 minutos, vale a pena desligar. Por exem-
plo, na hora do almoço. Um computador ligado durante 
1 hora consome 5,0 kwh/mês. Em 1 ano, a economia ao 
desligar seu computador durante esta 1 hora de almo-
ço será de 60 kwh, assim cada pessoa que desligar seu 
computador deixa de jogar na atmosfera 18 quilos de 
CO2. Esse volume corresponde ao emitido por um carro 
movido a gasolina ao percorrer 120 km.

Consumo Consciente

Janeiro/Fevereiro/Março 2014

Barata, resistente, nutritiva e cheia de carboidratos espe-
ciais, a mandioca foi eleita pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) o alimento do século 21. Fonte de fibras e 
isenta de glúten - qualidade que a faz não pesar tanto na 
digestão. Os carboidratos presentes na raiz da mandioca 
são amilose e amilopectina, que têm uma digestibilidade 
muito boa, melhor do que os carboidratos contidos no 
arroz, trigo, milho, por exemplo.

Mandioca e 
suas vantagens

Todo início de ano é a mesma correria para a compra do 
material escolar. E a palavra de ordem é pesquisar, afinal os 
gastos com o início das aulas pesam no orçamento familiar. 

Mas para além da preocupação em economizar, muitos pais 
e até mesmo crianças e adolescentes já estabeleceram outra 

prioridade: respeitar o planeta! Um exemplo da importân-
cia de ser consciente na hora de comprar o material pode 
ser observado nos dados do relatório da Organização Não 

Governamental WWF (World Wildlife Foundation). Segundo o 
documento, para fazer só uma folha de papel de tamanho A4, 
são consumidos cerca de 10 litros de água. Confira o material 

que seu filho utilizou no ano passado e tente reaproveitá-lo 
ao máximo. Compre só o necessário.

Volta às aulas sustentável
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UnIMED sErVIÇO

O lado bom da vida
A vida nem sempre segue 

de acordo com nossos planos. 
Pode-se dizer que esse é o tema 
do fi lme O Lado Bom da Vida, 
indicado a impressionantes 8 
Oscars. A trama gira em torno de 
Pat Solatano (Bradley Cooper), 
um cara que perdeu tudo - casa, 
trabalho e esposa. Ele vive com 
a mãe (Jacki Weaver) e o pai 
(Robert DeNiro), depois de passar 
oito meses preso. O homem está 
determinado a reconstruir sua 
vida e voltar com a esposa. Porém, 
quando Pat conhece Tiffany 
(Jennifer Lawrence – ganhadora 
do Oscar como melhor atriz), uma 
misteriosa e problemática garota, 
as coisas se complicam. Tiffany se 
oferece para ajudar Pat a recon-
quistar sua esposa, mas somente, 
se ele fi zer algo muito importante 
para ela em troca.

DICas

FILMES

Crianças francesas não 
fazem manha

No livro, a jornalista americana 
Pamela Drukerman conta sua 
experiência ao mudar para Paris, 
viver na cidade em seu período 
de gestação e os primeiros anos 
de sua fi lha. A autora teve várias 
difi culdades com a educação 
da pequena, principalmente em 
relação a alimentação e estabele-
cimento de limites. É engraçada a 
passagem em que ela conta um 
passeio pelo litoral da França, em 
que sua fi lha tem uma crise de 
birra em um restaurante, enquanto 
as crianças francesas, mesmo as 
mais novas, comiam alimentos 
saudáveis calmamente. A partir 
daí tem início uma crítica bem 
humorada, que compara o modo 
de criação francês ao americano.

LIVROS

se ele fi zer algo muito importante 

Se por qualquer motivo você não pu-
der comparecer a uma consulta, avise a 
secretária do médico com antecedên-
cia. Isso permite que outros pacientes 
consigam ser encaixados. Se você já 
precisou de uma consulta com urgên-
cia, sabe como isso pode ser importan-
te. Por isso, não fure com o seu doutor. 
Outra pessoa pode estar precisando 
dele naquele mesmo instante.

Agendou, mas 
não vai à consulta?

Você conhece a página da Unimed Ji-Paraná no Facebook? 
https://www.facebook.com/unimedjpr Nela, a Unimed reúne informações so-
bre hábitos de vida saudáveis. Para receber as nossas atualizações, sugerimos 
que vocês direcionem o cursor do mouse sobre o botão curtir/curtiu na parte 
superior da página e marquem as opções ‘OBTER NOTIFICAçÕES e ‘MOS-
TRAR NO FEED DE NOTICIAS’. Acesse. Curta!

No face

A atualização dos dados cadastrais 
dos clientes também pode ser feita 
pelo portal Unimed http://www.
unimedjpr.com.br/ É importante que 
qualquer alteração, como endereço 
ou telefone seja informada. Atualize 
seus dados para que a Unimed possa 
estar sempre em dia com você. Aces-
se o site ou ligue (69) 3411-3800.

Atualize seu cadastro
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sOlIDarIEDaDE

Gincana Juntos 
Somos Mais 
mobiliza 
colaboradores 
da Unimed 
Ji-Paraná a 
ajudar o 
próximo

  Disposição para 
fazer o bem

M
ovidos pela solidariedade, 
colaboradores da Unimed 
Ji-Paraná se uniram, mais 
uma vez, para fazer mais 
feliz o Natal de muita gen-

te. Desde o mês de outubro, os colaborado-
res se engajaram na participação da gincana 
solidária Juntos Somos Mais em atividades 
de arrecadação de alimentos não-perecíveis, 
brinquedos e doação de sangue. 

A satisfação das equipes em poder ajudar 
o próximo superou as perspectivas. Cinco 
equipes arrecadaram mais de três toneladas 
de alimentos, 1.407 brinquedos e 22 pes-
soas doaram sangue ao Hemocentro de Ji-

Paraná. Os donativos foram entregues a três 
instituições de caridades da cidade, Creche 
Grilo Falante, Casa de Apoio Betel e Casa de 
Nazaré. Além da campanha de arrecadação 
de donativos, os colaboradores finalizaram 
a gincana com uma mega confraternização. 
Muito mais que competir, o bom mesmo é 
colaborar.

Para o diretor da Unimed Ji-Paraná, Gilber-
to Domingues, o esforço das equipes em 
contribuir com a comunidade é incentivador. 
“Acredito que ao despertar o espírito solidá-
rio e aliando a responsabilidade social, pode-
mos transformar a realidade que nos cerca 
num lugar melhor para se viver”, destaca. 

AJUDAR
Alimentos e brinquedos 
foram entregues a três 

instituições de caridade 
de Ji-Paraná. Uma delas, a 

creche Grilo Falante



13Bem Viver UnimedJaneiro/Fevereiro/Março 2014

Doar sangue é uma atitude que reflete o amor e a solidariedade ao próximo. 
Aquele que exerce esse ato uma única vez contribui para que até três pessoas 
possam ser salvas. Por isso, a Unimed Ji-Paraná abraçou essa causa. Para estimu-
lar as pessoas a contribuir com o Hemocentro, a cooperativa desenvolveu uma 
campanha de sensibilização. Foram realizadas palestras de conscientização sobre 
a doação de sangue e seus mitos. E incentivos quanto a horário para que volun-
tários pudessem realizar a doação.

EM PROL DA VIDA

Conheça as instituições benefi ciadas:

Grilo Falante
A Creche Grilo Falante atende integralmente cerca de 100 crianças com idades 

entre 4 e 5 anos. Os interessados em conhecer a creche ou fazer doações devem 
procurar a Rua José da Paz, nº 2569, no bairro Novo Ji-Paraná, ou ligar para o nú-
mero 3423-4346/8471-7048.

Casa da Nazaré
A Casa Nazaré é uma instituição-creche que atende diariamente mais de 250 

crianças dos bairros Boa Esperança, JK e Val Paraíso (2º distrito). Implantado há 
sete anos, oferece cursos de alfabetização gratuitos às crianças de 4 a 6 de idade 
além de aulas de música, práticas esportivas e informática para adolescentes e 
adultos. A administração é realizada pelas irmãs Maristas, mantida por doações da 
população. A casa recebe apoio de quatro voluntários e precisa de mais gente. O 
endereço: Rua Porto Rico, nº 3222, bairro Boa Esperança. Telefone: 3411-9300.

Casa de Apoio Betel
A Casa de Apoio Betel realiza um importante trabalho de reintegração social 

de ex-dependentes químicos e ex-presidiários. Eles fi cam por alguns meses na 
casa para reorganizar a vida, voltar a estudar, procurar emprego e reconstruir 
os vínculos familiares. A casa tem apoio de algumas igrejas. Endereço: Rua Rio 
Mamoré, nº 1419, bairro Bela Vista. Telefone: 9291-6673/8462-8762. 

Impacto Academia
Euromed
Sport Fitness
Az contabilidade
Biomed
Agedi Corretora de Seguros
Lacmed
Ortotrauma
Abelha Taxi Aéreo e Manutenção Ltda
Amapil Taxi Aéreo Ltda EPP 
Total Implantes
Laticínio Tradição
Prótese Norte
Mundial Magazine
Fábio Trajano da Silva

Sapience Consultoria
Silas Neiva 
Drª. Marilene Carvalho
Hospital das Clínicas 6 de Maio
Taí Max
Dr. MarceloSerrão 
Dr. Alisson Darlan da Costa
Unicred
Mercado Gama
ReiCar
Implemaq
Escola Lauro Benno Prediger
Auto Escola Rota
Agência de Viagens Transcontinental
CDL

Quem colaborou com a Gincana:



Xô gastrite!
Uma alimentação 
adequada 
pode amenizar 
os sintomas 
da gastrite
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nUtrIÇÃO
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U
ma alimentação adequada 
é fundamental para saú-
de e para uma duradoura 
sensação de bem-estar, em 
especial entre as pessoas 

que sofrem de doenças estomacais como 
a gastrite. Nestes casos, seguir uma dieta 
específica ou trocar certos alimentos por 
outros, além de diminuir os incômodos sin-
tomas, pode aumentar e muito a qualida-
de de vida.

A doença é caracterizada pela inflama-
ção do tecido que reveste o estômago e 
pode ser agravada pela falta de uma dieta 
balanceada ou por hábitos de vida ruins – 
como fumar e beber em excesso.

Por vezes, adequar o cardápio do dia a 
dia pode ajudar a amenizar e a até fazer 
desaparecerem os sintomas da gastrite. 
Mas é importante lembrar que, em alguns 
casos, ela precisa vir acompanhada de me-
dicamentos prescritos. Antes de iniciar qual-
quer reeducação alimentar, é fundamental 
consultar um médico para avaliar o quadro 
geral de saúde. 

   Invista em comidas leves, preparadas sem muito 
óleo e temperos e não fique sem comer por mais de três horas

PREVENçãO

• Priorize hortaliças, como couve, 
alface e hortelã

• Aposte em chás, como o de 
capim santo e de camomila

• Consuma vegetais e frutas cruas

• Beba bastante água nos intervalos 
entre as refeições

• Não coma rapidamente. Mastigue 
bem o alimento

• Evite permanecer longos períodos 
de estômago vazio. Procure ingerir 
alguma coisa a cada três horas

• Beba leite de forma moderada, 
até mesmo o desnatado. Substâncias 
alcalinas como esta fazem o estômago 
produzir mais ácido - piorando a gastrite

• Substitua a laranja pêra por laranja 
lima, que é menos ácida

• Procure tomar café descafeinado. 
Isso porque a cafeína induz a produ-
ção de ácido no estômago

• Evite frituras, opte pelas versões 
grelhadas dos alimentos.

O que ajuda a 
controlar a gastrite 



É 
bem provável que já tenha visto 
em algum programa de televisão 
ou em alguma praça da cidade 
uma fita elástica amarrada em 
duas árvores e uma pessoa pu-

lando sobre essa fita, não é mesmo? O que 
parece uma brincadeira, na verdade é um 
esporte, o slackline, que trabalha o equilíbrio 
e a coordenação motora dos adeptos. 

A graça da prática é justamente tentar se 
equilibrar na fita esticada entre dois pontos 
fixos. É preciso ter persistência, paciência e 
não desistir logo nas primeiras vezes que 
cair da corda ao se desequilibrar.  A ati-
vidade também exige uma boa dose de 
coragem. 

Para deixar o corpo centrado e se manter 
em pé na fita é preciso concentração para 

Na corda bamba
Slackline 
incentiva 
atividade ao 
ar livre e 
desenvolve 
equilíbrio, 
destreza e 
concentração

MEXa-sE
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deixar os pensamentos livres dos problemas. 
Com isso, o esporte contribui para diminuir o 
estresse, além de trabalhar a parte psicomo-
tora e muscular, exigindo esforços principal-
mente no abdome, pernas e braços.

Segundo especialistas, o esporte não 
apresenta contraindicação e inclusive é pra-
ticado por deficientes visuais e portadores 
de síndrome de down, por exemplo. A 
ideia é que essas pessoas percam o medo 
e ganhem mais confiança, além de desen-
volver a musculatura e ganhar força física. 
Aos iniciantes, é aconselhável manter uma 
ou duas pessoas ao lado, caminhando pelo 
chão, próximo de quem está sobre a cor-
da. Aos poucos, as pessoas que estão aju-
dando vão se afastando, dando autonomia 
para o praticante.

MENTE Para deixar o corpo centrado e se manter em pé na fita é preciso concentração 
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COMpOrtaMEntO

Criar uma boa 
relação entre 
o médico e 
o paciente 
demanda uma 
série de atitudes 
dos dois lados. 
De sua parte, 
veja o que 
pode fazer

para uma boa   
    consulta

N
enhuma relação pode dar 
certo se não existir confian-
ça. Entre médico e paciente, 
na hora de uma consulta, 
ela se torna ainda mais im-

portante, pois ajuda a construir um diag-
nóstico e tratamento mais preciso. Nestas 
horas a troca de informações, sinceridade 
e respeito são alguns dos elementos fun-
damentais.

Não falar sobre dores, medicamento que 
está tomando ou qualquer outra alteração 
da saúde pode dificultar o próprio trabalho 
do médico. Para tentar evitar esses transtor-
nos e otimizar a consulta médica é melhor 
se preparar. Estar bem-informado é o pri-

meiro passo para quem deseja ter qualida-
de de vida.

Antes da consulta
Preparar com antecedência para a mar-

cação da consulta é importante. Determina-
dos períodos do ano são mais procurados 
para a realização de tratamentos médicos 
de rotina e podem sofrer uma redução do 
número de vagas para curto prazo.

Não sentir vergonha de fazer uma lista 
com todos os sintomas que o fizeram mar-
car a consulta. Em caso de dor, por exemplo, 
vale anotar qual a intensidade, há quanto 
tempo existe, como e se desaparece. 

Descubra o histórico de doenças da fa-

CONFIANçA
Leve queixas para o mé-

dico de forma organizada 
pode melhor atendimentos 

e diagnóstico
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mília, como diabetes, hipertensão etc. 
O mais importante são os parentes di-
retos: pai, mãe e irmãos. Mas, se outros 
familiares, como avós ou primos de 
primeiro grau, tiveram alguma doen-
ça significativa, busque também essas 
informações.

Durante a consulta
Cabe ao médico ser claro em sua 

explicação e ao paciente, questionar 
e esclarecer todos os pontos que 
não tenha entendido. Acreditar que 
o médico fala e o paciente apenas 
ouve é uma atitude que já faz parte 
do passado. Não se pode ser passivo 
na consulta, afinal, é a saúde que está 
em discussão.

Não ter medo nem vergonha de 
mostrar que não entendeu algo. O 
mais importante é não sair com dúvi-
das do consultório.

Durante a consulta, muitas vezes os 
profissionais da saúde utilizam ter-
mos técnicos difíceis de entender. 
Se isso ocorrer, não hesite em pedir 
explicações.

É importante responder a todas as 
perguntas de forma honesta e com-
pletamente, dessa forma o diagnostico 
é mais rápido. 

Leve os exames realizados e em 
ordem cronológica parar facilitar o 
entendimento do médico. Carregue 
também todas as medicações que 
usa ou a prescrição delas com você 
para a consulta. Informe também a 
seu médico a quanto tempo você as 
utiliza.

Sobre as medicações recomenda-
das pergunte sobre dose, intervalo 
de tomada, duração de tratamento 
e efeitos colaterais. Tenha paciência 
com o tempo de ação de alguns me-
dicamentos, por exemplo os antibió-
ticos são eficazes em um tempo de 
7 a 10 dias e só devem ser mudados 
pelo seu médico. Seguir as recomen-
dações à risca é fundamental para o 
sucesso do tratamento.

É importante responder 
a todas as perguntas 
de forma honesta e 
completamente, dessa 
forma o diagnostico 
é mais rápido. 

EFICAz Anotar todos os medicamentos que toma habitualmente ou 
tomou durante o período em que esteve adoentado é importamnte
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HáBItO DE VIDa

 Coloque a saúde em  
primeiro lugar
Aproveite 
para adquirir 
novos hábitos 
e curtir 2014 
com qualidade 
de vida

Janeiro/Fevereiro/Março 2014

A 
preocupação em começar 
o ano com mais saúde é 
algo que bate à porta de 
muitos. Essa deveria ser uma 
preocupação permanente, 

mas início de ano traz a ideia de um novo 
ciclo e é a chance de colocar a determi-
nação à prova. Mudar gradualmente o es-
tilo de vida é a melhor forma de atingir 
as metas. Promessas mirabolantes não é 
a solução, pois na grande maioria, ficam 
abandonadas. Pequenos hábitos fazem toda 
a diferença para viver mais e melhor e 
quando o assunto é saúde, tem que ser 
responsável. Paciência e disciplina são fun-
damentais.

O resultado? Qualidade de vida, saúde em dia e poder estar bem melhor do que 
no ano anterior. A Bem Viver consultou 
profissionais do Programa Medicina Pre-
ventiva para saber quais são as atitudes 
que você pode ter em favor da sua saúde. 
Em primeiro lugar, é preciso estabelecer 
objetivos realistas e saber que as mudan-
ças mais importantes e duradouras são 
aquelas que acontecem aos poucos. Mas 
para isso, é preciso planejar e estabelecer 
metas.

O cuidado começa pela boca
Uma alimentação saudável não tem 

grandes segredos, apenas se deve ter em 
mente que precisa ser completa, equilibra-
da e variada. Para começar, é muito im-
portante comer pelo menos cinco vezes 
ao dia (café da manhã, meio da manhã, 
almoço, meio da tarde e jantar) e nunca 
ultrapassar mais de três horas entre uma 

INDISPENSÁVEL
Verduras, frutas e legu-

mes são os pilares de 
uma alimentação saudá-

vel e capaz de proporcio-
nar bem estar físico

Em primeiro lugar, é 
preciso estabelecer 
objetivos realistas e 
saber que as mudanças 
mais importantes e 
duradouras são aquelas 
que acontecem 
aos poucos. 



  A nutricionista Tatiane Ferracini lembra que planejar as refeições 
que farão parte do dia é um passo importante para organizar a alimentação

    Avaliar a condição física antes de começar a se exerci-
tar é o primeiro passo na orientação do educador físico Pablo Braga Viana
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DICA

PREPARAçãO

refeição da outra. 
Mas comer direito não é comer de-

mais - pelo contrário, é comer pouco 
e com qualidade. “Jejuns prolonga-
dos obrigam o corpo a trabalhar em 
marcha lenta, diminuindo o ritmo de 
todas as funções com o objetivo de 
economizar energia. Com essa queda 
do metabolismo, é possível engordar 
até comendo menos, pois o corpo en-
tende que há necessidade de formar 
uma reserva energética, o que acaba 
dificultando a perda de peso”, explica 
a nutricionista Tatiane Maris Ferracini.

Outra atitude importante é comer 
bem devagar, sem pensar em com-
promissos e mastigar muito bem os 
alimentos. Isso dá a sensação de sa-
ciado mesmo ingerindo uma menor 
quantidade de comida.

Dê cor a sua alimentação, quanto 
mais colorido for o prato que você 
ingerir, maior será o benefício para a 
saúde. Cada cor de alimento traz uma 
vitamina diferente. Frutas e vegetais 
são ricos em minerais e antioxidantes. 
As frutas, aliadas aos grãos e cereais 
integrais são repletos de fibras. Elas 
baixam o colesterol e ajudam a man-
ter o intestino funcionando bem.

Evite o consumo de alimentos in-
dustrializados como temperos prontos, 
enlatados e embutidos, pois eles con-
têm muito sódio e aumentam a pres-
são arterial. Tome muita água, cerca de 
2 litros por dia, ela ajuda a eliminar as 
toxinas através da urina e da transpi-
ração, estimula o trânsito intestinal, ou 
seja, beber bastante água equilibra o 

organismo, fazendo com que ele fique 
mais resistente e funcione melhor. 

Corpo em movimento
Se a expectativa de vida está au-

mentando naturalmente, para quem 
pratica exercícios ela pode aumentar 
em sete anos, segundo indica estudo 
feito por pesquisadores da Universi-
dade de Harvard dos Estados Unidos. 
E não precisa ser um atleta. Caminhar 
pelo bairro, correr, andar de bicicleta, 
nadar, dançar ou passear com o ca-
chorro vale e muito.

O educador físico da Medicina Pre-
ventiva da Unimed Ji-Paraná, Pablo Braga 
Viana, recomenda prática regular de 
exercícios. “O ideal é a realização de 

Caminhar pelo 
bairro, correr, andar 
de bicicleta, nadar, 
dançar ou passear 

com o cachorro 
vale e muito.



20 Bem Viver Unimed Janeiro/Fevereiro/Março 2014

atividades físicas diárias por pelo me-
nos 30 minutos. Ou então três vezes 
por semana durante uma hora. Esse 
hábito contribui significativamente para 
uma boa qualidade de vida, pode me-
lhorar a condição física, o raciocínio, a 
capacidade de concentração e tantas 
outras coisas. Quem não tem o hábito 
deve começar aos poucos, sem exa-
geros”, orienta.

Tal como se medicar sem a devida 
prescrição de um médico, o exercí-
cio físico sem a orientação de um 
educador físico pode ser perigoso. 
Cada biótipo, idade, resistência física 
e objetivo demanda um tipo de in-
tensidade e de exercício específico. 
O treino de uma pessoa não cabe 
a outra. Outro perigo é a postura, o 
exercício pode parecer simples, mas 
quando se faz sozinho pode não 
perceber erros na posição da colu-
na, quadril e outras articulações, desta 
forma, surgem problemas articulares 
e musculares.

Outra dica importante para come-
çar a se movimentar é escolher a ativi-
dade que mais combine com os seus 
gostos, é possível sim achar um tipo 
de exercício que goste, mas para isso, 
é necessário experimentar.

COMPANHIA
Amigos ajudam a tornar a 
caminhada bem divertida

Tal como se 
medicar sem a 
devida prescrição 
de um médico, o 
exercício físico sem 
a orientação de 
um educador físico 
pode ser perigoso. 

Dicas para tornar o seu dia a dia mais saudável

Xô preguiça!

Trace metas e objetivos. E inclua-os na rotina. Assim você consegue 
planejar seu dia a dia.

Crie métodos que o obriguem a atingir os objetivos. Para conseguir beber água, 
deixei uma garrafa na mesa, outra dentro da bolsa e coloque alarme no celular 
para avisar da tarefa. Invente o seu jeito para conseguir o que é mais difícil.

Escolha uma atividade física de que você goste. Fazer um exercício obri-
gado é o melhor caminho para desistir rápido.

Monte um cardápio variado para não enjoar. Comida igual todos os dias 
nos leva a desistir da reeducação alimentar.

Desacelere antes de dormir. Isso ajuda a chamar o sono e a dormir com 
mais tranquilidade.





 Prevenção 
não tira férias

trÂnsItO

Vai pegar a estrada? Não importa se é para um bate-e-volta de fi nal de semana ou uma viagem de férias 
longa, é importante estar prevenido, pois a maior parte dos acidentes acontece por falha do motorista. 
Confi ra o checklist abaixo e pegue a estrada tranquilo!
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Documentos: tenha com você a 
Carteira Nacional de Habilitação e o 
documento do veículo. Verifi que se o 
licenciamento do veículo e o seguro 
obrigatório estão em dia.

Freios e pneus: deve-se checar 
nível de fluido dos freios, pastilhas e discos, 
principalmente se for descer uma serra. Os 
pneus não podem estar gastos (carecas) e 
devem ser alinhados e balanceados.

Sistema elétrico: regule os faróis 
e confi ra se todas as lanternas estão fun-
cionando. Uma lanterna queimada pode 
causar acidentes, um farol desregulado 
não permite que o motorista enxergue, 
por exemplo, um pedestre cruzando a 
pista. A bateria é mais solicitada no inver-
no, mas é importante que esteja sempre 
em boas condições.

Bagagem: acomode malas e bolsas 
adequadamente no carro, respeitando os li-
mites da área destinada a estes itens. Jamais 
leve bagagem na cabine e não obstrua os 
retrovisores. Malas soltas podem causar sé-
rios danos aos passageiros em um acidente 
ou até mesmo em uma freada brusca.

Cinto de segurança: todos os 
passageiros devem usar, inclusive os do 
banco de trás. Em caso de acidente, o 
cinto segura o corpo, impededindo que 
seja lançado para fora do veículo.

Planejamento: planeje sua 
viagem. Busque conhecer a estrada 
com antecedência, consulte mapas 
antes de viajar. Estabeleça horários para 
sair de casa, para paradas na estrada e 
para chegada ao destino. Não programe 
sua viagem para depois do trabalho, por 
exemplo. É fundamental dirigir 
descansado.

Horário da viagem: dê preferên-
cia às viagens diurnas. Não é aconselhável 
viajar no horário de transição do dia para 

Fenômenos da natureza: em 
caso de chuva ou neblina, é fundamental 
que o motorista reduza a velocidade e 
dirija com cautela. Isso permite antecipar 
suas reações. Ao atravessar áreas com 
neblina, ligue o farol baixo, não o alto. Se 
o seu carro dispuser de faróis e lanterna 
traseira de neblina, acione-os.

a noite, o crepúsculo. A luz do dia não é 
tão forte e as luzes artifi ciais dos faróis 
ainda não fazem tanto efeito, é considera-
do um momento crítico.

Antes de sair, faça um check-up no carro e certifi que-se de 
que o motor, os freios, os pneus e o nível de óleo estão em boas condições

CUIDADO



Reflexo da vida 
   em família
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Criança que vive em 
um ambiente de 
desrespeito pode passar 
de vítima em casa para 
agressora na escola
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FaMÍlIa

A 
prática começa desde cedo, e 
muitas vezes dentro da pró-
pria família. Sofrer bullying é 
sempre uma experiência de-

sagradável e se a prática acontece em 
casa, por pessoas que deveriam prote-
ger, as consequências podem ser mais 

situação. “No caso dos pais das vítimas, 
é necessário que estes abram espaço 
para que o filho fale sobre a angústia 
de estar sendo humilhado. A partir daí, 
os pais devem apoiá-lo e demonstrar 
compreensão e disponibilidade para 
ouvi-lo sempre. Nunca devem aconse-
lhá-lo a revidar a agressão. No caso dos 
pais de agressores, é preciso que eles 
demonstrem compreensão e firme-
za. Mas, também deixe claro que não 
aprova esse comportamento. Também 
procure saber o motivo de ele estar 
agindo dessa maneira e o encoraje a 
pedir desculpas a quem ele cometeu 
a agressão. Em todos os casos, se a 
orientação dos pais não surtir efeito, a 
melhor opção é procurar ajuda de um 
profissional”, aconselha Debora.

graves do que as praticadas na escola, 
por exemplo, e acarretam em grandes 
prejuízos para o desenvolvimento pes-
soal e estimulam sentimentos de inse-
gurança, ansiedade e agressividade. 

Nem sempre as situações são evi-
dentes, mas a criança percebe o des-
prezo em casa. A psicóloga Debora 
Fernanda, explica que o resultado, na 
maioria dos casos, é visto no ambien-
te escolar através do comportamento 
problemático e agressivo, reflexo da 
vivencia em casa. “De vítimas passam a 
agressoras, se unindo a um grupo para 
ter maior sensação de poder”. 

O papel dos pais, tanto dos agresso-
res quanto dos agredidos, é fundamen-
tal para combater a violência moral nas 
escolas. Eles precisam saber lidar com a 

Bullying não deve 
se visto como brincadeira

ATENçãO

Que as vítimas devem fazer?
Evitar a companhia de quem pratica o bullying;
Jamais falar com o agressor sozinho. 
Não responder às provocações;
Não manter a agressão em segredo. Não se deixar intimidar. 

Como a família pode ajudar
Mostre-se sempre aberto a ouvir e a conversar com seus filhos.
Fique atento às bruscas mudanças de comportamento.
É importante que as crianças e os jovens se sintam confiantes e segu-

ros de que podem trazer esse tipo de denúncia.
Comente o que é o bullying e os oriente que esse tipo de situação não 

é normal. 
Se precisar de ajuda, entre imediatamente em contato com a direção 

da escola e procure profissionais especializados.
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PReSTADOReS QUe INGReSSARAm 
NA COOPeRATIVA NO PeRÍODO De 

(02/09 à 19/12/2013)

PReSTADOReS QUe Se DeSLIGARAm 
DA COOPeRATIVA NO PeRIODO De 

(02/09 à 19/12/2013)

Nº

Nº

Cooperado

Cooperado

Fone 1

Fone 1

Fone 2

Fone 2

Local de Atendimento

Local de Atendimento

Cidade

Cidade

Especialidade

Especialidade

1

1

Dr. Ivair Minoru 
Ikeziri

Dra. Gislaine 
Ribeiro Chaves

3471-1812

3441-5166

Policlinica Medice

Hospital dos Acidentados

Presidente 
Médici

Ji-Paraná

Clinica Médica

Ginecologia e 
Obstetricia

2

2

Dra. Lais 
Persoona 

Dr. Celso 
Jandir

3416-93970

3441-5166

Center Clinica / Centro 
Cardiologico

Hospital dos Acidentados

Ji-Paraná

Cacoal

Clinica Médica / 
Cardiologia

Cirurgia Plastica/
Clinica Médica

3

3

Milca Bragança

FISIO CENTER

3412-3999

3451-2490

Consumed

Fisiocenter

Alvorada do 
Oeste

Pimenta 
Bueno

Psicologia

Fisioterapia

4

5

Viguini & Ltda - 
Bioanalises Lab. 
De Analises 
Clinicas

Valeria 
Marzagão

 3448-2251

3442-2393

Bioanalises Lab. De 
Analises Clinicas

Hospital e Maternidade 
São José

Ministro 
Andreazza

Rolim de 
Moura

Analises Clinicas

Psicologia

Total de Prestadores que ingressaram: 5

Total de Prestadores que se desligaram: 3
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Para quem é 
fumante, a boa 
notícia é que a 
Unimed Ji-Paraná 
oferece para 
todos os clientes 
um tratamento 
para cessar o 
hábito de fumar

Adeus, fumaça

apOIO

P
arar de fumar não é apenas 
uma questão de força de von-
tade. Muitas vezes, as pessoas 
precisam de uma ajuda profis-
sional para largar o vício. Pen-

sando nisso, a Unimed Ji-Paraná, por meio 
da Medicina Preventiva, oferece aos clientes 
o Programa Antitabagismo, que conta com 
o trabalho de uma equipe multidisciplinar 
composta por médico pneumologista, enfer-
meira, nutricionista e psicóloga.

O programa, iniciado no final de 2013, 
é implementado através de atividades em 
grupo de autoajuda, com base na abor-
dagem cognitivo-comportamental e com 
atendimento individual, quando necessário. 

Razões
O fumo é a maior causa de morte evi-

tável, segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS)e é responsável por uma em 
cada oito mortes no mundo, mata mais que 
a AIDS, acidentes, drogas, suicídios e homicí-
dios juntos. Além das consequências à saú-
de, o tabagismo provoca enormes custos 
sociais, econômicos e ambientais. 

Deixar de fumar pode proporcionar mui-
tos benefícios à saúde nas primeiras se-
manas. Em pouco tempo, após a cessação 
do tabagismo, o corpo inicia uma série 
de mudanças: melhora da pressão arte-
rial, dos batimentos cardíacos e da função 
pulmonar, aumento da capacidade respi-
ratória e diminuição do risco de ataque 
cardíaco.

Os interessados em deixar de fumar já 
podem se inscrever na Clínica Medicina Pre-
ventiva ou pelo telefone 3422-9552.

MUDANçA Para auxiliar aqueles que querem parar de fumar, a Unimed lançou o Programa Antitabagismo



Á
gua cristalina que lembra o 
azul do céu. Um paraíso com 
águas claras que encanta e 
é logo ali, a 20 quilômetros 
de Cacoal, sentido Rolim de 

Moura. Um balneário que tem uma lagoa 
com características especiais chamado de 
Lagoa Azul. Devido às algas e à pigmen-
tação da argila, a cor da água faz jus ao 
nome do local e forma um espetáculo na-
tural, um convite à contemplação. 

O cenário perfeito para um belo álbum 
de fotos. O local é bastante requisitado 
por casais para eternizar momentos fe-
lizes. As imagens são extraordinárias e 
fazem desse passeio momentos marcan-
tes. 

Mas para quem realmente quer apro-

A natureza foi 
caprichosa na 
região de 
Cacoal, que foi 
presenteada 
com uma 
lagoa azul

Um paraíso azul
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tUrIsMO

veitar para ter momentos divertidos de 
lazer, o balneário pode ser visitado em 
apenas um dia ou para quem prefere 
passar a noite, há espaço reservado para 
acampar, possui lanchonete e churras-
queiras. O trampolim é uma boa opção 
para gosta de um pouco de adrenalina. 
O lago possui cerca de quatro metros de 
profundidade. Para quem gota de mergu-
lho é uma boa escolha. O local sempre 
recebe visitantes, principalmente nos fins 
de semana e feriados.

CRISTALINA
O azul está no nome 

não é à toa. Águas 
cristalinas e calmas 

atraem turistas

COmO CHeGAR: 
Fica Localizado a 20 km da cidade 
de Cacoal, sentido rolim de Moura.





Lixo nutritivo
Fazer o 
reaproveitamento 
de alimentos para 
compostagem é 
bem simples e 
não necessita de 
muito espaço
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FaÇa sUa partE
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Fazer compostagem doméstica é um passo significativo 
para a sustentabilidade, já que evita desperdiçar um recurso reutilizável

ADUBO 

M
uito melhor que jogar as 
sobras dos alimentos no 
lixo comum, é dar a eles 
uma destinação ecológi-
ca conhecida como com-

postagem, técnica que transforma resíduos 
em adubos para jardins e hortas. 

Com um pouquinho de boa vontade é 
possível separar casca de fruta, resto de 
verduras e legumes e até iogurte com pou-
co esforço e custos mínimos. Mesmo em 
um pequeno quintal ou varanda, é possível 
preparar o composto.

Como fazer:
É necessário um espaço de, no mínimo, 

um metro cúbico para se fazer uma com-
posteira doméstica. Em caso de espaços 
menores como apartamentos, a composta-
gem pode ser feita em caixas. Ao contrário 
do que muitos pensam, na compostagem 
não é indicado colocar terra, as camadas 
são feitas de lixo orgânico e outra de serra-
gem ou folhas secas.

O tempo de decomposição depende do 
tipo de lixo e pode demorar de 9 a 16 se-
manas para decomposição total do lixo or-
gânico, que em forma de adubo, pode ser 
usado em hortas, jardins. 

Quem tem espaço com chão de 
terra no quintal pode separar um 

canteiro para fazer a compostagem. Quem 
não tem, pode improvisar usando um reci-
piente grande, lembrando de fazer alguns 
furos laterais para a saída de ar.

 
Os resíduos podem ser colocados 
em camadas e não precisam ser se-

parados por tipo, mas é interessante colocar 
em camadas alternadas de resíduos (cascas 
de frutas, legumes, ovos e outros), com ca-
madas de folhas, palha, serragem ou mesmo 
terra. Para acelerar a decomposição e evitar 
o aparecimento de moscas, recomenda-se 
cobrir tudo com uma lona.

Regar o conteúdo de dois em dois 
dias e revirar o recipiente com al-

guma ferramenta de jardim é importante 
para arejar o material em decomposição. 
No caso da composteira feita no chão, ela 
deve ter mais ou menos 60 cm de altura e 
1 metro de largura. A cada 15 dias é impor-
tante virar o monte, revolvendo os materiais 
para facilitar a decomposicão. Em razão da 
ação de bactérias e fungos, o monte pode 
esquentar em até 60 graus, por isso deve-
mos molhar de vez em quando, para di-
minuir a temperatura e manter a umidade, 
porém sem encharcar.

A dica para evitar o mau cheiro é utilizar 
a borra do café, que também serve para es-
pantar formigas e outros insetos. Após se-
rem feitas as diversas camadas, a caixa deve 
ser fechada e é preciso revirar o composto 
a cada três dias. 





E
quipes de Karatê de Rondônia 
vêm se destacando em com-
petições nacionais. Atletas que 
representaram o estado parti-
ciparam no mês de novembro 

do Campeonato Nacional de Karatê Espor-
tivo que aconteceu em Jaraguá do Sul (SC) 
e conquistaram 26 medalhas, classificando 
em 8º lugar no resultado geral entre as 18 
federações participantes. Eles conquistaram 
seis medalhas de ouro, seis de prata e 14 de 
bronze. A delegação foi composta por 27 
atletas representantes da Associação Stillu’s 
de Karatê dos municípios de Ji-Paraná, Pres. 
Médici, Ouro Preto, Cacoal, São Francisco 
do Guaporé e São Miguel do Guaporé.

A Unimed Ji-Paraná é patrocinadora da 
equipe Impacto Unimed que teve uma bri-
lhante participação no evento. Alinhado à 
política da Unimed de promover bem-estar 
e qualidade de vida, o patrocínio de es-
portistas reforça a posição da Cooperativa 
como incentivadora de práticas saudáveis. 

O evento contou com a participação 
de todos os estados brasileiros e cerca de 

Excelente 
atuação em 
Campeonato 
Nacional de 
Karatê rendeu 
26 medalhas 
para atletas de 
Rondônia

Bem no ranking nacional
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COMPETIçãO Os atletas de Rondônia conquistaram seis medalhas de ouro, seis de prata e 14 de bronze

960 atletas com idades a partir de 4 anos 
nas disputas de kata (apresentação técni-
ca de luta contra adversários imaginários) 
e ShiaiKumitê (combate de competição 
com golpes controlados em áreas pré-de-
terminadas). Os atletas que se destacaram 
com ouro foram: Agnaldo Souza (2 ouros) 
Amanda Santos, Adrieli Dias, Guilherme As-
sis e Jayne Alves.

Depois da boa participação no Cam-
peonato Brasileiro, a Equipe Impacto Uni-
med se prepara o Campeonato Mundial 
que será realizado em maio em Foz do 
Iguaçu (PR).

A Unimed Ji-Paraná é 
patrocinadora da equipe 
Impacto Unimed que 
teve uma brilhante 
participação no evento.



Dia        especial
Colaboradores da 
Unimed promoveram 
atividades especiais 
para crianças e 
adolescentes
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B
rincadeiras, esporte, diversão e 
sem faltar é claro, guloseimas. 
Um dia mais que especial. Foi 
assim que funcionários da Uni-

med trabalharam voluntariamente para 
proporcionar alegria para as crianças e 
adolescentes que vivem no Abrigo Mu-
nicipal de Ji-Paraná, além dos filhos dos 
colaboradores da Cooperativa.  

Intitulada “Dia + Especial”, a ação foi 
diferente. Ao invés de levar as crian-
ças para algum clube ou cinema, 

como sempre faz, a Unimed levou as 
mais de 30 crianças para dentro da 
empresa. Dezoito voluntários partici-
param da ação. No auditório e no es-
paço social elas puderam participar 
de várias atividades, como pintura ar-
tística no rosto, apresentação e mini 
aula de Jiu-Jitsu, assistiram filme e um 
fantoche apresentado pelos colabo-
radores.

Para o presidente da Unimed Ji-Pa-
raná, Gilberto Domingues, desenvolver 
ações práticas que contribuam para 
o voluntariado é uma das bandeiras 
da Unimed Ji-Paraná. “Como empresa, 
temos que dar suporte para que os co-
laboradores possam desenvolver pro-
jetos que beneficiam a comunidade. 
Eles têm a chance de vivenciar ex-
periências diferentes e o gratificante 
exercício do voluntariado”, disse.

VOLUNTARIADO Colaboradores da Unimed fizeram a alegria das 
crianças do Abrigo e dos filhos dos colaboradores da Cooperativa



Alimentação saudável
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tEstE

1 - As proteínas são chamadas 
também de alimentos construtores. 
Elas são responsáveis pela renova-
ção e construção de tecidos, mús-
culos, cabelos, unhas e produção de 
hormônios. Por isso, são essenciais 
para uma alimentação saudável. 
Dentre os alimentos abaixo, qual 
constitui maior fonte de proteínas?

a) massa
b) leite e derivados
c) pimentão verde
d) frutas

2. Entende-se por gorduratrans.:
a) o tipo de gordura encontrada 

nos alimentos de origem animal, 
como manteiga e queijo

b) aquela encontrada em alimen-
tos de origem vegetal, como óleos 
de milho, soja e canola

c) um tipo de gordura formada 
por um processo de hidrogenação 
natural ou industrial, portanto, que 
está presente em alimentos indus-
trializados

d) aquela considerada a gordura 
que faz bem à saúde

3. A vitamina A tem como funções 
fortalecer a visão, manter a pele, os 
cabelos e as unhas saudáveis, contri-
buir para a prevenção de doenças e 
promover o crescimento ósseo. Ela 

   Pratos coloridos 
são mais saudáveis, cores diferentes 
indicam nutrientes diferentes

ESCOLHA

Quando o assunto é alimentação saudável, todo mundo tem uma 
receita para indicar ou uma recomendação a fazer. Uma dieta equilibrada 

ajuda na prevenção de doenças e faz com que o organismo funcione 
corretamente. a maioria das pessoas sabe disso, mas colocar em prática 

já é o mais difícil. E você, sabe quais alimentos fazem bem à saúde? teste 
seus conhecimentos respondendo às perguntas abaixo.

é encontrada em maior quantidade 
em quais alimentos?

a) fígado, peixes, cenoura, tomate, 
espinafre.

b) vegetais folhosos, abacaxi, mo-
rango, goiaba.

c) grãos, cereais integrais, ervilha.
d) gérmen de trigo, caju, cenoura.

4. Os minerais são alimentos regu-
lares e fundamentais para manter o 
bom funcionamento do organismo. 
Sobre o ferro, é incorreto afirmar 
que:

a) responsável por formar a 
hemoglobina, que ajuda a levar 
oxigênio

b) dentre as suas funções, está a 
formação de ossos e dentes e aju-
dar no funcionamento de músculos 
e nervos

c) atua na produção de energia
d) é encontrado em maior quan-

tidade nas carnes, fígado, gema de 
ovo, legumes, pinhão e hortaliças de 
folhas verdes

5. O Complexo B é responsável 
por transformar os carboidratos, 
gorduras e proteínas em energia, 
com a finalidade de formar e repa-
rar os tecidos do organismo. A falta 
dele pode provocar efeitos graves, 
como transtornos do sistema nervo-

so, problemas digestivos, descama-
ção da pele e insuficiência cardíaca. 
Em quais alimentos se encontra o 
Complexo B?

a) hortaliças de cor escura, feijão, 
cereais integrais

b) laranja, limão, tomate
c) feijão, grãos, fígado
d) pimentão, tomate, ovos

6. O produto que tem como 
objetivo atender às pessoas que por 
alguma razão precisam restringir 
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Você vai precisar de:

6 castanhas-do-pará picadas,
1 colher de sopa de semen-

tes de girassol
1 colher de sopa de semen-

tes de gergelim
1 colher de sopa de semen-

tes de linhaça dourada,
1 a 2 colheres de sopa de 

óleo vegetal (canola ou soja)
1 colher de café rasa de sal 

temperado*,
1 colher de café de colorau 

(pó de urucum),
6 colheres de sopa da mistu-

ra aveia em flocos mais quinua 
em flocos.

1 pitada de sal temperado

Preparo:

Doure as castanhas, depois 
as sementes de girassol e, em 
seguida, as sementes de ger-
gelim e a linhaça com o óleo. 
Quando estiverem douradas, 
acrescente o sal temperado, 
colorau e, por último, a aveia 
mais quinua. Toste até os 
flocos fi carem dourados.

recorte e colecione

receita 19

Farofa
Funcional

Janeiro/Fevereiro/Março 2014

certas substâncias na alimentação e 
que para isso tem a retirada total de 
um nutriente, é considerado:

a) light
b) integral
c) orgânico
d) diet

7. Sobre a conservação de alimen-
tos, é incorreto afi rmar que:

a) alimentos enlatados e empaco-
tados devem ser conservados em 
local seco e longe de produtos de 
higiene e limpeza

b) os pães de farinha integral se 
conservam melhor sob refrigeração

c) doces e tortas a base de coco, 

ovos, leite e frutas não precisam ser 
conservados sob refrigeração

d) ao fazer compras no supermer-
cado, deixe os produtos perecíveis 
por último

8. No que diz respeito à alimenta-
ção saudável, é incorreto afi rmar que:

a) variar os alimentos é uma ma-
neira de o organismo receber todos 
os nutrientes que necessita

b) consumir balas e doces de 
forma excessiva não faz mal à saúde

c) manter-se na margem do peso 
ideal para o seu biótipo

d) comer bem não signifi ca co-
mer muito.

Durante o ano invista em pratos mais leves e 
coloridos que dão energia e disposição para o dia a dia

NUTRIENTE

Fonte: Manual de Alimentação Saudável, elaborado pela 
área de Responsabilidade Social da Unimed do Brasil.

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6d, 7c, 8b.

Respostas:
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