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Um centro de saúde e 
bem-estar para os clientes

Nº 20

Equilíbrio do PEso
Unimed JP cria programa para ajudar os 
clientes a manter o peso sob controle.

ControlE do diabEtEs
Inscrições seguem abertas para o Grupo de 
educação em Saúde em diabetes.
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a área de promoção da saúde da Unimed JP está passando por uma expansão. a Cooperativa 
vai inaugurar um centro onde serão oferecidos para os clientes, a partir de setembro, diversos 
serviços voltados para a promoção da saúde e qualidade de vida.  o local terá academia de 
ginástica, cozinha experimental, piscina para hidroginástica, entre outros equipamentos.

Serviços serão oferecidos em uma casa que está em fase de adaptação, no Bairro dos Estados
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Clientes vão ganhar centro 
de saúde e bem-estar

cidade, para oferecer tratamento de 
qualidade e de fácil acesso está entre 
as metas da Unimed JP. o centro de 
promoção da saúde dá uma nova di-
mensão a essa prioridade.

Unimed João Pessoa 
vai disponibilizar para 
os clientes, a partir de 

setembro deste ano, um espaço 
próprio e exclusivo para a realiza-
ção de programas integrados de 
assistência à saúde e qualidade de 
vida. Inicialmente, o centro de pro-
moção da saúde terá pólos para 
atividades físicas, controle do dia-
betes, equilíbrio do peso e atenção 
especial às gestantes. Tudo gratui-
tamente, sem qualquer custo adi-
cional para os clientes. 

Localizado na avenida Piauí, 
no Bairro dos estados, o centro 
é uma iniciativa pioneira no es-
tado. Com 622 metros quadrados 
de área construída, ele terá sete 
salas para atendimentos humani-
zados nas áreas 
de nutrição, psi-
cologia, fisiote-
rapia, enferma-
gem e serviço 
social, além de 
três miniauditó-
rios para reuni-
ões, academia 
e piscina para 
práticas de ati-

A
vidades físicas, cozinha e estacio-
namento. 

Segundo o assessor de Pro-
moção da Saúde da Unimed JP, 
Genival Ferreira, o espaço está 
integrado à nova modalidade de 
assistência no gerenciamento de 
doenças crônicas, dentro da filo-
sofia de atenção integral à saúde. 
Com o centro, será possível pre-
venir e controlar as doenças, de 
forma personalizada, em vez de 
tratar as consequências. 

“muito mais que curar doen-
ças, a Unimed João Pessoa bus-
ca, a cada dia, um mundo mais 
saudável e feliz. o resultado é o 
bem-estar de nossos clientes e a 
conquista da qualidade de vida. 
essa forma de ver o mundo traz 

as recompensas que a Uni-
med JP busca: sorrisos es-
tampados em rostos cheios 
de saúde e vida”, ressaltou 
Genival Ferreira.

Prevenir e diagnosti-
car, com a máxima preco-

Casa onde funcionarão serviços ocupa área de 622 m²; nas 
fotos menores, ambientes internos: local em fase de adaptação
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GruPo dE EduCação Em saúdE Em diabEtEs: o programa, que já existe desde 
2004, será ampliado. No espaço, além das reuniões com a equipe multidisciplinar, haverá, 
ainda, oficinas sobre cuidados com os pés, insulina e aulas práticas de culinária para pre-
paração de alimentos saudáveis. 

GruPo dE EduCação Em saúdE Para Equilíbrio do PEso: oferecido para os 
funcionários da Unimed JP desde o início deste ano, o programa também será aberto aos 
clientes da Cooperativa. A finalidade é orientar as pessoas a perder e controlar o peso de 
forma saudável.

GruPo dE EduCação Em saúdE matErno-infantil: a Unimed JP também dará 
início ao programa de apoio à gestante e ao recém-nascido. durante todo o período ges-
tacional, a mulher e seus familiares serão acompanhados pela equipe multidisciplinar da 
promoção da saúde. em encontros trimestrais, as participantes poderão esclarecer dúvidas 
sobre a gestação, parto e pós-parto, amamentação e cuidados com o bebê com a finalida-
de de garantir tranquilidade e segurança nessa fase da vida de toda a família. 

aCadEmia dE GinástiCa: o espaço oferecerá equipamentos modernos e de fácil 
utilização. as atividades serão elaboradas e supervisionadas por um educador físico, le-
vando em consideração as especificidades dos integrantes dos programas da Promoção 
da Saúde.

PisCina: os clientes participarão, ainda, de aulas de hidroginástica. a atividade, também 
elaborada por um educador físico, será realizada para os clientes que integrarem um dos 
programas de promoção da saúde da Cooperativa, em dias e horários agendados.

Cozinha ExPErimEntal: equipada com fogão, geladeira, dispensa e diversos utensílios, 
a cozinha será reservada para a preparação de alimentos saudáveis e nutritivos sob a su-
pervisão de uma nutricionista. No local, serão realizadas aulas práticas, que permitirão aos 
clientes elaborar pratos fáceis para serem feitos em casa.

sErviços ofErECidos
o centro de promoção da saúde e qualidade de vida comportará, inicialmente, 

três programas de promoção da saúde, área para atividades físicas, piscina e uma 
cozinha experimental. Confira, abaixo, como funcionará cada um deles:

Quem pode participar
- PúbliCo-alvo - Todos os clientes da Unimed JP que se adequem aos programas desenvolvidos 
pela Promoção da Saúde.

- Como PartiCiPar - É preciso fazer inscrição. Cada projeto tem uma data diferente de início. elas 
serão informadas nos meios de comunicação da Unimed JP: coluna semanal nos jornais impressos, 
boleto de pagamento, portal na internet, entre outros.

- insCriçõEs - São gratuitas. os clientes serão informados quando forem abertas e como devem 
fazer para se inscrever através dos meios de comunicação citados acima.
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erder peso é quase sem-
pre um desafio. Mas, se 
o esforço contar com 

o acompanhamento de uma 
equipe multidisciplinar, além de 
perder peso, ainda será possível 
mudar comportamentos e hábi-
tos, ganhando mais qualidade de 
vida. e os clientes da Unimed JP 
podem contar com tudo isso sem 
pagar nada além da mensalidade 
do plano de saúde.

Para quem quer perder peso 
de forma saudável e melhorar a 
qualidade de vida, a Cooperativa 
disponibiliza o Grupo de educa-
ção em Saúde para equilíbrio do 
Peso (GeS-eP), um programa da 
Promoção da Saúde. Um projeto 
piloto já vem sendo desenvolvido 
com funcionários da Unimed JP. 
em setembro, o GeS-eP passará a 
ser aberto para todos os clientes.

No grupo, as pessoas que pre-
cisam adequar o peso recebem 

Um programa de peso 
para entrar em forma

o diabetes atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, segundo o ministério da Saúde, 
aproximadamente 5,8% da população a partir dos 18 anos têm o tipo 2 da doença, o que equivale a 7,6 mi-
lhões de pessoas. a doença não tem cura, mas com o acompanhamento adequado a pessoa pode conviver 
com o diabetes sem perder a qualidade de vida.

a Unimed JP oferece um programa para auxiliar os clientes a controlar essa doença. É o Grupo de educa-
ção em Saúde (GeS) em diabetes, mais uma iniciativa da Promoção da Saúde. 

o programa inclui a realização de quatro reuniões durante um mês (uma por semana), onde o diabetes 
é discutido sob diferentes abordagens por uma equipe multi e interdisciplinar formada por psicólogo, en-
fermeiro, nutricionista e médico. Cerca de dois meses depois das quatro reuniões iniciais, o grupo volta a se 
reunir para esclarecimento de alguma dúvida. Além do apoio dos profissionais, o GES em Diabetes é uma boa 
oportunidade para a troca de experiências entre os participantes.

os interessados em participar do programa devem se inscrever por telefone: 2106-0712 ou 2106-0714.

orientações para manter o diabetes sob controle

a obesidade é consi-
derada uma doença pela 
organização mundial da 
Saúde (omS). estatísticas 
da OMS, de 2012, afirmam 

que 12% da população mundial são obesos. Cerca de 
2,8 milhões de pessoas morrem, por ano, em decor-
rência dos problemas ocasionados pela obesidade.

Você
sabia?

informações de uma equipe multi e 
interdisciplinar sobre procedimentos 
que proporcionam melhor qualidade 
de vida. a equipe é formada por mé-
dico, nutricionista, educador físico, 
psicóloga e assistente social.

Cada grupo conta, em média, com 
20 pessoas, que participam de quatro 
encontros e uma reunião de retor-
no para esclarecer possíveis dúvidas. 
após os encontros, cada participante 

tem direito a duas consultas gra-
tuitas com cada profissional do 
programa.

os clientes que tiverem inte-
resse em se beneficiar com o GES 
para equilíbrio do Peso podem se 
inscrever, gratuitamente, na Pro-
moção da Saúde pelos telefones 
2106-0712 e 2106-0714, de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 17h.
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