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Neste ano da comemoração do Cinquentenário da Unimed Recife (1971 – 2021), desejamos
premiar a comunidade médica e demais profissionais da área de saúde com uma revista
científica de alto padrão e com a realização do I Congresso Internacional Médico Unimed
Recife a ser realizado no segundo semestre de 2021. Pretendemos, ainda no presente ano,
inaugurar um Centro de Ensino, Pesquisa e Treinamento por Simulação Realística, onde
nossos 2.213 cooperados e toda a equipe de enfermagem e fisioterapia podem receber
treinamento espe-cializado. O Centro habilitará o profissional em procedimentos práticos,
que utilizará modelos anatômicos, planejados para Medicina de Emergência e Urgência,
conforme sugerido pelo Ensino Médico Baseado em Simulação.
Outro marco importante nos 50 anos da Unimed Recife, é a ampliação do Hospital Unimed
Recife III, já em fase de conclusão. A sua capacidade de atendimento será duplicada,
com mais de 400 leitos, além de um centro diagnóstico completo e moderno, melhorando
significativamente o atendimento aos nossos clientes.
É de fundamental importância ressaltar o trabalho dos nossos cooperados, sem os quais
não teríamos atingido esta marca de 50 anos de existência com tantos progressos e realizações. Além do desempenho dos nossos colaboradores, formando com os cooperados, uma
equipe coesa e bem preparada. Não podemos perder essa oportunidade para exaltar a
diretoria da Unimed Recife, nos nomes da presidente Dra. Maria de Lourdes C. de Araújo,
Dr. Antônio Cruz (diretor secretário geral) e o Dr. Divaldo Bezerra (diretor financeiro), personalidades principais do sucesso alcançado que, com elevada competência, têm gerido a
Unimed Recife. Essa gestão proporcionou uma assistência à saúde de qualidade e segurança
econômico-financeira, em um mercado de acirrada concorrência, em parceria com o Conselho
de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Ética.
A história das cooperativas começa em 1844, na Inglaterra, na cidade Manchester,
bairro Rochdale, com a criação da Sociedade dos Probos de Rochdale. Foi fundada por
28 trabalhadores, na sua maioria tecelões homens, que buscavam um mercado de trabalho
mais justo.
A Unimed Recife foi a primeira Cooperativa de Médicos de Pernambuco. Consta, na ata de
fundação, a assinatura de 32 médicos. O Dr. Eulâmpio Cordeiro foi o primeiro presidente
da Cooperativa fundada em julho de 1971. Com o falecimento precoce do Dr. Eulâmpio, Dr.
José Falcão assume a presidência e regulariza a cooperativa com o nome de COOMEPER.
Abaixo estão enumerdas os presidentes da Unimed Recife e os períodos efetivos respectivos
aos 50 anos de existência.1
Presidentes:
Dr. Eulâmpio Cordeiro (01/07/1971)
Dr. José Falcão (06/04/1972)
Dr. Gerson Gomes Ferraz (31/03/1975)
Dr. Stefano Carmine Malinconico (11/11/1975)
Dr. João Mário Correia de Araújo (26/06/1979)
Dr. Lívio Malinconico (31/03/1987)
Dra. Maria de Lourdes Corrêa de Araújo (Desde 11/04/1996)
No ano de 1975, houve a liberação para que a cooperativa funcionasse, recebendo o nome
de Unimed – União dos Médicos. Logo em seguida, em 1976, a marca Unimed Recife foi
registrada no Departamento de Marcas e Patentes do Ministério da Indústria e Comércio,
que foi doada ao Sistema Unimed (Unimed Brasil), durante a convenção realizada em João
Pessoa, Paraíba.1
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O Sistema de Cooperativa de Trabalho Médico foi criado em 1967, com a fundação da
Unimed Santos, São Paulo. Atualmente, são 325 cooperativas médicas, nas quais cerca de
18 milhões de brasileiros recebem assistência.
A evolução da Unimed Recife, no contexto das operadoras de saúde, tem sido um caminho
árduo, mas ao mesmo tempo, repleto de conquistas, como elencamos abaixo:
•

Verticalização da assistência, com a incorporação de unidades próprias,
como os hospitais: Hospital Unimed Recife I, Hospital Unimed Recife III,
Hospital Geral Materno-Infantil, que estão se tornando complexos médico-hospitalares, além dos centros médicos e serviços especiais. Ademais:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Núcleo de Atenção à Saúde em Casa – NASC: acompanhamento
domiciliar de pacientes crônicos;
Unidade de Aleitamento Materno - UNIAME: que promove, orienta
e estimula a prática da amamentação;
Programa de Medicina Preventiva – PROMOPREV: programas
de prevenção e promoção à saúde, complementando o trabalho
do médico assistente cooperado, por meio de ações preventivas,
interventivas e educacionais, com o suporte técnico de uma equipe
multidisciplinar;
UniMão - serviço especializado em cirurgia da mão;
Idoso Acolhido - atendimento diferenciado ao beneficiário 60+ da
Unimed Recife. Nele, os participantes recebem a visita de enfermeiro(a) em casa e são acompanhados por uma equipe exclusiva,
composta por um médico geriatra, enfermeiros, nutricionistas e
psicólogos.
Atenção Primária a Saúde – APS;
Hemodiálise;
Atendimento ao Paciente Autista.

Evolução tecnológica, como o pioneirismo na implantação do primeiro
hospital com o prontuário eletrônico do paciente, totalmente sem papel;
Acreditações nacional e internacional;
Primeiro hospital digital da América Latina com nível 7, conferido pela
HIMS. CQH, HIMSS 7, IQG - Acreditação Canadense);
Plataforma DRG – Para gestão hospitalar, aumentando a eficiência e evi-tando desperdícios. Além de servir como fonte para pesquisas científicas,
por ser um sistema digital ágil, prático e seguro.

Nesta primeira edição, estamos publicando, em forma de artigos adaptados, vários dos protocolos de atendimento utilizados por médicos nas unidades hospitalares da Unimed Recife,
de forma que haja uma uniformidade no atendimento, sempre considerando a Medicina
Baseada em Evidências.
Ao longo deste ano comemorativo, estamos planejando uma série de eventos, principalmente, voltados para a educação contínua de nossos profissionais, com o intuito de melhor
prepará-los para prestarem uma assistência de excelência aos clientes que nos procuram nos
consultórios médicos de nossos cooperados, clínicas credenciadas, ou nos nossos estabelecimentos hospitalares.
Uma boa leitura é o que lhe deseja a Diretoria da Unimed Recife!
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