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Tornar-se uma empresa digital é um dos objetivos 
da Unimed Rio Preto. Sabemos o quanto a 
tecnologia pode ajudar a tornar nosso dia a dia mais 

prático e proporcionar qualidade de vida a todos.  
 Nesse sentido, acabamos de disponibilizar para 
download o aplicativo exclusivo para beneficiários da Unimed 
Rio Preto. Totalmente gratuito para smartphones e tablets 
(Android e IOS) ele oferece inúmeras funções que vão desde 
a consulta do Guia Médico com geolocalização, até uma 
carteirinha virtual, muito mais prática e sustentável.  
 Não deixe de instalar essa novidade nos seus 
equipamentos e usufruir mais esse benefício que a Unimed 
traz exclusivamente para os clientes. Além disso, com o mesmo 
usuário e senha do app, você poderá acessar todo conteúdo 
personalizado do portal da Unimed na internet.  
 Basta entrar em www.unimedriopreto.com.
br, fazer o login e desfrutar de tudo o que o portal 
oferece como notícias, blog, Guia Médico, chat por meio 
da assistente virtual inteligente “Clara”, persona que irá 
tirar todas as suas dúvidas online, entre outros.  
 Queremos facilitar cada vez mais o acesso e estar 
ainda mais próximos de nossos clientes. Por isso, estamos 
investindo cada vez mais nessas tecnologias. Mas não é apenas 
na comunicação que as novidades estão presentes.  
 Nessa edição da Revista Viva Unimed você vai 
conhecer também outras novidades, como o Biliberço, 
equipamento especial disponível no Pronto Atendimento 
Infantil para o tratamento de recém-nascidos com problemas 
como icterícia, com total segurança e resolutividade.  
 Não deixe de ler e compartilhar o conteúdo dessa 
publicação que traz ainda matérias de comportamento, saúde, 
qualidade de vida, esportes, tecnologia, sustentabilidade, 
entre outras. Conteúdo especial para toda família.  
 Uma ótima leitura!

editorial
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Dr. Helencar Ignácio
Presidente da Unimed Rio Preto
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infância

curamLuzes que

Não são raros os casos em que os recém-
nascidos apresentam uma coloração amarelada 
na pele e na parte branca dos olhos. Isso é 

chamado icterícia, uma manifestação que chega a 
atingir 60% dos bebês nos primeiros dias de vida.   
 A cor amarelada se deve ao acúmulo de 
bilirrubina na circulação sanguínea, um pigmento 
produzido pelo organismo e utilizado no processo de 
metabolização da gordura pelo fígado.   
 Em condições normais, após utilizada pelo corpo, a 
bilirrubina é eliminada na urina e nas fezes. Como os bebês 
ainda não se desenvolveram completamente, a substância 
p o d e permanecer na corrente sanguínea 

e as manchinhas amareladas 
aparecem.  

 Há dois tipos de 
icterícia, a patológica, mais 
forte e que necessita de 
atenção, e a fisiológica, 

em que os níveis da 
substância no sangue são 

menores. Um dos tratamentos 
mais eficientes para 

alguns casos são as sessões de fototerapia.  
 Para isso, a Unimed Rio Preto oferece aos clientes 
um equipamento chamado Biliberço. Ele se assemelha 
muito com uma incubadora, mas possui lâmpadas 
fluorescentes azuis que emitem a radiação necessária para 
controlar o nível de bilirrubina no organismo do bebê.  
 A mamãe da pequena Alice, de apenas seis 
dias, Vivian Brito Hernandes, conta que aprovou a 
utilização do Biliberço no Pronto Atendimento Infantil 
da Unimed Rio Preto para o tratamento da filha.   
 “Logo que ela nasceu, tive um pouco de 
dificuldade para amamentar e passei a frequentar o 
programa Beabá da Amamentação, da Unimed, para 
receber orientações. Durante esse contato, as profissionais 
identificaram que a cor da minha filha estava um pouco 
alterada e recomendaram que a levasse até o Pronto 
Atendimento. O pediatra imediatamente identificou a 
icterícia e prescreveu as sessões. É muito bom saber que 
temos essa tecnologia disponível aqui”, afirma Vivian.  
 A quantidade de sessões para o controle da 
hiperbilirrubinemia depende da intensidade do problema, 
assim como o tempo de exposição do bebê às luzes. 
Fatores que são determinados por um médico pediatra.

Equipamento de fototerapia é utilizado 
                                      para o tratamento de icterícia neonatal

por Rodolfo Borduqui

 8   •  agosto e setembro de 2018

Equipamento 
está disponível 
no Complexo de 
Saúde Unimed
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esporte

yogaPower

Inspire, saudação ao sol. Agora expire, fique em posição postura da 
montanha. Com respiração consciente, movimentos vigorosos e muita 
concentração se inicia uma aula de Power Yoga, estilo do Hatha Yoga 
que, com exercícios dinâmicos e fortes, vem conquistando cada vez 

mais adeptos pelos benefícios para o corpo e a mente.  
 Segundo o professor de yoga Jean Dumbra, a modalidade 

tem maior fluidez de movimentos e sequências bem 
dinâmicas. “Na Power Yoga não há interrupção do 
fluxo das posturas (asanas) e os movimentos são mais 
rápidos e conectados pela respiração. Isso acelera o 

metabolismo e contribui com o gasto calórico”, afirma.  
 A prática se popularizou no ocidente por adaptar-se às 
necessidades de quem se interessava em aprender yoga, mas 
queria focar mais nos aspectos físicos do que nos espirituais.  
 A analista Mirela Rossi Fernandes já havia tentado academia, mas 
foi na modalidade que se encontrou. “Faço a Power há mais de um ano. 

Tudo melhorou, meu sono, dores na coluna, controle do estresse, 
forma física e concentração no trabalho”, comemora.   

 Os benefícios da técnica são muitos, como bem-estar 
físico e mental, autoconhecimento, gerenciamento 

do estresse, ansiedade e qualidade de vida; em 
longo prazo, o aumento da flexibilidade 

corporal, mais resistência muscular, 
diminuição da pressão arterial, melhora 

da circulação, entre outros.   
 Todo mundo pode aderir à prática, 
desde que respeite os limites do 
corpo. “Os próprios exercícios, 
alinhados à respiração correta, 

condicionam o praticante”, 
esclarece Dumbra. Namastê!

Movimentos intensos e respiração profunda 
                          promovem inúmeros benefícios a quem pratica

por Patrícia Ribeiro

10   •  agosto e setembro de 2018
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unimed

qualidade
Estrutura e

O prédio onde funciona o Núcleo de Atendimento 
Multidisciplinar da Unimed Rio Preto (NAM) acaba de receber 
melhorias com objetivo de oferecer ainda mais conforto 

aos clientes e garantir agilidade no fluxo de atendimentos.  
 Além da completa reestruturação da recepção, 
o local ganhou mais três consultórios, totalizando 12, e 
um escritório. Por mês, são realizados mais de três mil 
atendimentos no NAM com psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e nutricionistas.   
 Após as mudanças, o local, que está localizado 
na rua Floriano Peixoto, número 2870, passou a funcionar 
também em novos horários, de segunda-feira a quinta-feira, 
das 6h30 às 22h, e sexta-feira, das 6h30 às 22h.  
 A dona de casa Fernanda Zamaro, mãe da pequena 
Laura, de seis anos. que é assistida pelas áreas de 
fonoaudiologia e terapia ocupacional, 
aprovou as mudanças. “Ficou muito bom 
mesmo, principalmente a recepção que 
está ainda mais confortável para os pais 
que precisam aguardar”, afirma.  
 Quem também aprovou as 
mudanças foi a professora Carla Daud. 
Ela frequenta o NAM para levar a filha 
Renata, de nove anos, que também recebe 
atendimento da fonoaudióloga e da 
terapeuta ocupacional. “Ficou mais amplo, 
confortável para os pais aguardarem. Minha 
filha também adorou e achou tudo muito 
bonito. Está mais acolhedor”, ressalta.

Reforma no Núcleo de Atendimento Multidisciplinar               
garante mais conforto aos clientes

por Rodolfo Borduqui

SERVIÇO
Núcleo de Atendimento Multidisciplinar – NAM  • (17) 3202-1113
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uma doença perigosa
Meningite: 

CIRURGIA VASCULAR

• CIRURGIA DE  VARIZES

• CIRURGIA DE VARIZES A LASER

• TRATAMENTO DE VARIZES COM ESPUMA

• TRATAMENTO DE VASINHOS COM ESCLEROSE

• TRATAMENTO DE VASINHOS  COM LASER ETHEREA MX

• TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO

• TRATAMENTO DE ANEURISMAS ARTERIAIS

• TRATAMENTO DE DOENÇAS DA CARÓTIDA

• IMPLANTE DE CATETERES PARA QUIMIOTERAPIA, HEMODIÁLISE

• AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA DE CIRURGIA PLÁSTICA E BARIÁTRICA

DERMATOLOGIA

• DERMATOLOGIA CLÍNICA

• CIRURGIA DERMATOLOGICA

• REJUVENESCIMENTO A LASER

• MELASMA

• CICATRIZ DE ACNE E CIRÚRGICAS

• REMOÇÃO DE TATUAGEM A LASER

• MMP

• TOXINA BOTULÍNICA

• PREENCHIMENTO

• BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

• OLHEIRAS

Vacinação e cuidados de higiene são as
                                              melhores formas de prevenção

por Rodolfo Borduqui

saúde

A meningite é uma doença que precisa de 
atenção, pois atinge pessoas de todas as idades. 
Somente em 2018, foram confirmados 52 casos 

em São José do Rio Preto e vários na região.   
 Desses, dois pacientes não resistiram 
e acabaram falecendo em decorrência da 
doença. Segundo o Ministério da Saúde, 25% 
dos casos resultam em mortes, e dos 80% 
que sobrevivem, boa parte fica com sequelas 
neurológicas, auditivas e até motoras.   
 “A meningite é um doença perigosa cuja 
transmissão acontece por meio do contato com 
secreções respiratórias de pessoas infectadas. 
Medidas simples como lavar as mãos e não 
compartilhar bebidas, talheres e alimentos podem 
ajudar a evitar o contágio não só da meningite, mas 
também de outras doenças. Porém, uma das formas 
mais eficazes de prevenção é a vacinação”, explica o 
infectologista do Serviço de Prevenção e Controle de 
Infecção da Unimed Rio Preto, Inaldo Junior.  
 De acordo com a supervisora de 

Enfermagem da Unidade de Vacinação da Unimed Rio 
Preto, Priscila Vicentin, “existem vacinas importantes 
contra diferentes tipos de meningite que precisam ser 
tomadas. Uma delas é a Quadrivalente, que imuniza 
contra os tipos A, C, W e Y. Ela pode ser tomada por 
pessoas com idade a partir de dois meses”.   
 Outra muito importante é a vacina contra 
a meningite B, indicada para bebês acima de 
dois meses, jovens e adultos com até 50 anos. E 
existe ainda uma terceira vacina, a Pneumocócica, 
que protege contra 13 sorotipos de doenças 
perigosas, entre elas a meningite, pneumonia, otite, 
entre outras. Ela pode ser tomada por qualquer 
pessoa acima dos dois meses de idade.  
 Todas estão disponíveis na Unidade de 
Vacinação da Unimed Rio Preto que fica na 
avenida Bady Bassitt, 4870. Priscila ressalta 
também que é muito importante que 
crianças e adolescentes vacinados na 
rede pública façam o reforço na rede 
particular como complemento.

14   •  agosto e setembro de 2018
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Unidade de Vacinação da Unimed Rio Preto • (17) 3202-1112

SERVIÇO
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maternidade

É chegado o momento mais esperado pelas 
gestantes: o parto. Porém, para muitas delas, junto 
com ele chegam também várias dúvidas, medos 

e incertezas com relação ao tipo do procedimento. 
O Brasil é recordista mundial na realização de 
cesáreas que, segundo dados do Ministério da Saúde, 
representam aproximadamente 55,5%.   
 Para conscientizar as gestantes dos benefícios 
do parto normal, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), em parceria com o Hospital 
Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare 
Improvement (IHI), com apoio do Ministério da Saúde, 
desenvolveu o “Projeto Parto Adequado”.   
 As metas são promover o parto normal, 
qualificar os serviços de assistência no pré-parto 
e reduzir o número de cesáreas desnecessárias 
e de possíveis eventos adversos decorrentes 
de procedimentos não adequados. Tudo para 
aumentar a segurança da mãe e do bebê.   
 Ao todo, participam do projeto 127 hospitais 
e 62 operadoras de planos de saúde em todo 
Brasil. Em São José do Rio Preto, a Unimed, em 
parceria com o Hospital da Criança e Maternidade 
(HCM), também acaba de aderir.   
 “Nossa meta é humanizar esse acontecimento 
tão marcante. Por isso, estamos não apenas incentivando 
o parto normal, mas também orientando para que as 
mães respeitem o momento certo do bebê nascer”, 
explica a enfermeira obstétrica do Beabá Bebê 
da Unimed Rio Preto, Gabriela Ottoboni.  
 O programa é apresentado às gestantes 
quando elas chegam à 12ª semana de gestação. 
Demonstrado o interesse, passam a frequentar o curso 
Beabá Bebê e seguem normalmente com o pré-natal, 

junto ao médico obstetra de sua escolha.   
 Feito o curso, são realizados encontros 
semanais com oficinas de preparo para o parto, sessões 
de troca de experiências e atividades de preparação 
específicas com fisioterapeuta. Após a 36ª semana 
de gestação, a futura mãe dá seguimento ao Projeto 
Parto Adequado, no HCM, onde é realizado o pré-natal 
ativo, acompanhado pela equipe de obstetrícia local. 
A partir daí, toda assistência de trabalho de parto e a 
concepção em si serão realizados no hospital, com as 
enfermeiras e médicos obstetras do plantão.  
 A educadora física Ana Maria Quadrado foi 
uma das mamães apresentadas à iniciativa, pelo seu 
médico e Beabá Bebê. “Comecei a 
pesquisar e tirar dúvidas sobre 
partos normais. Decidi que, 
se minha bolsa estourasse 
e tivesse dilatação, eu iria 
enfrentar. Foram 14 horas 
até que, finalmente, o 
Theo chegou ao mundo, 
cheio saúde e amor. O 
projeto me ajudou muito, 
por isso indico às outras 
mães”, afirma.

Parto Adequado
Projeto

Iniciativa conscientiza gestantes sobre a 
                                    importância do parto humanizado

por Patrícia Soares

16   •  agosto e setembro de 2018

SERVIÇO
Beabá Bebê Unimed Rio Preto • (17) 3202-1144

Ana Maria com 
o pequeno Theo: 
“O projeto me 
ajudou muito”
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origensDe volta às 

Sabores e costumes do campo estão cada vez
                                  mais presentes no cotidiano da cidade

por Patrícia Ribeiro

comportamento

Quem não gosta de tomar um café quentinho 
feito no coador de tecido acompanhado 
por queijo fresco? Ou uma comida 

preparada com temperos naturais no fogão à lenha, 
com sabor de nostalgia que remete às lembranças 
de um tempo bem diferente do atual?   
 Tudo isso faz parte da chamada “cultura da 
roça” que está na moda e vem conquistando cada vez 
mais as pessoas que moram na cidade, possibilitando 
que os mais antigos voltem às origens e os mais jovens 
possam apreciar e conhecer essa realidade.   
 Pensando em resgatar todos esses valores 
e sabores, o casal rio-pretense de empreendedores 
Marcos Silva e Ligia Barreto percorreu mais de dez 
mil quilômetros pelo interior de São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso e Goiás, para garimpar produtos 
genuinamente artesanais e oferecer ao público 
em quiosques em shoppings centers.   
 No Riquezas da Roça, é possível encontrar 
mais de 300 itens entre doces caseiros, queijos 
frescos, cachaças e cervejas artesanais, pimentas, 
mel, vinhos, temperos, artesanato e utensílios de 
cozinha. A ideia inovadora deu tão certo que o casal 
acabou de inaugurar a terceira loja da marca, em 
Ribeirão Preto (SP), no RibeirãoShopping. As outras 
ficam em São José do Rio Preto (SP), no Iguatemi, e 
Uberlândia (MG), no Center Shopping.  
 Segundo Marcos, a ideia surgiu a partir de 

experiências pessoais com a gastronomia de alguns países 
onde ele morou, como Angola, China e Dubai. “Passei 
alguns anos fora do Brasil e sentia a necessidade de ter 
contato com uma gastronomia que remetesse às origens 
da boa culinária brasileira”, explica o empresário.  
 Outra prova de que a roça está em evidência 
é a quantidade de restaurantes e bistrôs que servem 
cafés coloniais. Oferecendo vários tipos de bolos e 
pudins caseiros, pães, sucos e acompanhamentos, esses 
locais reúnem famílias inteiras durante os fins de semana, 
seja para saborear os quitutes ou andar a cavalo.   
 Localizado em Ibirá, o Café da Roça oferece 
café da tarde há mais de dois anos e recebe clientes 
de toda a região. Segundo a empresária e proprietária, 
Adriana Zaghi, a escolha do local, atrações e cardápio 
foram estratégicos pensando nessa tendência.   
 “Os hotéis da cidade já servem café da manhã 
e a nossa ideia era realmente oferecer um café da tarde 
no estilo da roça. Temos muitos retornos positivos dos 
nossos clientes que chegam para observar os animais 
e curtir a simplicidade do sítio”, conta Adriana.   
 Para a empresária Solange Gomes, “tudo que 
vem do campo vira paixão. Decorei meu apartamento 
com móveis rústicos, tenho panela de pedra e plantas. É 
mais do que moda, é um estilo de vida que nos remete a 
um tempo bom, dos nossos avôs, 
onde a vida era mais calma e 
melhor vivida”, afirma.

18   •  agosto e setembro de 2018

Lígia e Marcos 
criaram o Riquezas 
da Roça para 
oferecer produtos do 
campo na cidade
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da tecnologia
Liderança feminina

por Elton Rodrigues

comportamento

Cada vez mais mulheres fazem parte
                                                desse universo desafiador

C  ristina Bertolino é gerente de Desenvolvimento 
Humano Organizacional (DHO) na multinacional 
Shift, empresa especializada em tecnologia de 

informação para laboratórios médicos. Ana Paula Casseb 
é diretora da Unorp, uma das maiores faculdade de 
Rio Preto, e está envolvida com os principais eventos 
do setor econômico e tecnológico da cidade. Esses 
são apenas dois exemplos que mostram que o 
cenário mudou e o número de mulheres em cargos 
de liderança em universos antes predominantemente 
masculinos, como o da tecnologia, tem aumentado.  
 A valorização das mulheres no mercado de 
trabalho é realidade e não só por uma mudança de 
pensamento, mas também pelo investimento em 
capacitação e crescimento de movimentos que realçam 
a importância da atuação delas nas empresas. “Hoje, 
notamos um investimento maior nas mulheres nesta 
área de tecnologia e das empresas para empoderá-
las, capacitá-las e ampliar a atuação no setor. Na Shift, 
desenvolvemos o “Shift por Elas”, um programa que visa 
valorizar as mulheres em uma empresa de tecnologia. 

Elas provam, a cada dia, que 
um bom profissional 
independe do gênero”, 
afirma Cristina.  

Para Ana Paula, 
a área da 
tecnologia tem 
que ser explorada 
pelas mulheres

Segundo 
Cristina, “um 
bom profissional 
independe do 
gênero”
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 Para ela, as mulheres possuem características 
cada vez mais buscadas pelas grandes empresas. 
“Por sua natureza, a mulher possui competências 
específicas que a diferenciam, como maior habilidade 
de comunicação, mais senso de dono e de trabalho em 
equipe, escuta ativa, além de ter, comprovadamente, mais 
habilidades para gerenciamento de custos”, explica.   
 Na visão de Ana Paula Casseb, o crescimento 
de mulheres atuando na área de tecnologia é reflexo 
também do movimento em busca pela igualdade e 
protagonismo. “A  área da tecnologia deve ser explorada 
pelas mulheres, assim como todas que um dia foram 
‘esterotipadas’ para homens. O ideal será o dia em que 
as mulheres não terão receio de liderar equipes de 
programação, por exemplo, ou quando não for novidade 
uma mulher coordenando uma starturp”, afirma.  
 Para colaborar com essa valorização, Ana Paula 
é uma das organizadoras do Startup Weekend Women. 
O evento acontece entre os dias 14 e 16 de setembro, na 
Unorp, em Rio Preto.  “O principal objetivo do SWW é o 
fomento do empreendedorismo e a 
participação feminina no ambiente 
dos negócios. Serão 54 horas de 
empreendedorismo, inovação 
e tecnologia”, diz.
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Unimed Rio Preto lança aplicativo exclusivo para clientes

unimed

Como faz anualmente, a professora Sônia Maria 
P. Damiani precisou agendar uma consulta de 
rotina com um oftalmologista. Mas, diferentemente 

das vezes anteriores, ela utilizou o aplicativo 
da Unimed Rio Preto para encontrar o telefone.  
 “Eu tinha instalado no meu celular, mas não 
tinha usado ainda. Entrei no Guia Médico e encontrei 
rapidamente o número. Com o próprio aplicativo, já liguei 
e ele até traçou uma rota da minha casa até o consultório. 
Gostei muito, facilitou, foi prático e rápido”, afirma Sônia. 
 Acessar o Guia Médico é apenas uma das muitas 
funções que o aplicativo da Unimed Rio Preto, que acaba de 
ser lançado, oferece aos clientes. Disponível para ser baixado 
gratuitamente na Apple Store (IOS) e Google Play (Android), 
ele pode ser utilizado em tablets e smartphones.  
 O cliente pode consultar, por exemplo, o extrato de 
utilização do plano, histórico de boletos e solicitar segunda 
via, verificar o informativo de Imposto de Renda, ler notícias 
de interesse, utilizar o chat de atendimento online para tirar 
dúvidas, realizar atualização cadastral, entre outros.   
 Outra facilidade é o acompanhamento das 
requisições médicas. Caso o especialista tenha pedido um 
exame específico que seja enviado para análise, o paciente 
pode acompanhar o andamento da aprovação pelo 

aplicativo. Em breve, novas funcionalidades, como a 
carteirinha virtual, também estarão disponíveis.  
 Quem aprovou a novidade foi a advogada Mayara 
Poletto Peral. “Baixei por indicação de uma amiga. Gostei 
de acompanhar o status das minhas consultas e achei 
bem prático poder pesquisar os contatos dos médicos 
por especialidade no meu celular mesmo, sem precisar 
jogar no Google ou procurar no livrinho”, afirma.   
 Para utilizar o app, após instalado, basta 
preencher um cadastro simples com informações 
pessoais, o número da carteirinha, entre outros 
dados, e criar uma senha. Caso o cliente já tenha feito 
cadastro no portal da Unimed Rio Preto na internet, o 
login e a senha do aplicativo serão os mesmos.  
 O objetivo da Unimed Rio Preto é oferecer cada 
vez mais benefícios aos mais de 260 mil clientes que 
utilizam o plano de saúde. “Desenvolvemos um aplicativo 
que permite navegação de forma extremamente simples 
e intuitiva. Por meio dele, o cliente tem acesso a diversos 
serviços que irão facilitar muito o dia a dia de todos”, afirma 
o diretor de Tecnologia da 
Informação da Unimed 
Rio Preto, Fábio Coimbra 
Dória.

da mão
Na palma

por Rodolfo Borduqui
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Há pouco tempo, a Unimed Rio Preto também reformulou 
totalmente o portal da cooperativa na internet. Agora, o 
cliente pode criar um perfil com login e senha. Dessa forma, 
toda vez que acessar, irá usufruir de serviços e conteúdos 
personalizados. Outras novidades são um blog com matérias 
sobre saúde e qualidade de vida e a Assistente Virtual “Clara”, 
recurso que utiliza inteligência artificial para sanar as dúvidas 
do cliente via chat. Acesse www.unimedriopreto.com.br.  

Baixe o aplicativo da 
Unimed Rio Preto agora 
mesmo. Basta escanear 
o código QRcode com o 
seu celular.
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caseira
Horta

Mesmo com pouco espaço, é possível
                                           cultivar alimentos em casa

por Andrea Inocente

sustentabilidade

Falta de espaço não é desculpa para quem quer 
ter uma horta caseira. Ervas, temperos, hortaliças e 
até legumes podem ser cultivados em qualquer 

recipiente, desde vasos comuns até floreiras, latas e 
canos de PVC adaptados, mesmo com pouca terra e 
sem a existência de um quintal amplo em casa.  
 Um exemplo de quem seguiu essa regra é a 
jornalista Andréia Fuzinelli, que driblou o pouco espaço ao 
instalar um palet na parede de casa e adaptar dois canteiros 
onde planta salsinha e cebolinha. Para ter mais temperos 
frescos à mão, construiu ainda um pequeno canteiro 
no quintal que antes era coberto com cimento.  
 “Ao reformar, pedi para deixar essa faixa de terra, 
de apenas 20 centímetros de largura. Tenho verduras e 
manjericão de três tipos. Não uso nenhum veneno, só 
produtos e recursos naturais. A hortelã, por exemplo, está 
plantada ao lado da cebolinha, porque o cheiro dessa 
erva evita que besourinhos se aproximem”, explica.  
 A costureira Marina Ferreira e seu esposo José 
Lopes plantam temperos na varanda do apartamento. Os 
vasos foram feitos com latinhas de leite condensado que 
iriam para o lixo. “Além de dar uma cara ‘vintage’ para 
o ambiente, temos em nossas refeições produtos 
orgânicos, sem contar a satisfação de ver crescer 
nossa própria hortinha”, ressalta a costureira.  
 Para o professor de química aposentado 
Claudio Gasparetti, a horta caseira é uma forma 
de passar o tempo e garantir opções saudáveis 
para a mesa da família. Ele usa vasos e latas 
como canteiros e planta de tudo um pouco, 
de temperos à cajamanga. “Não importa 
espaço, é só ter amor no que faz”, conta. 
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Claudio encontrou 
nas hortas uma 
forma de terapia
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Onde plantar
Se tem pouco espaço, opte por latas de leite, leite condensado ou garrafas pet. Vasos de flores, canos de PVC ou 
latas de tintas também podem se tornar canteiros. 

Como plantar 
Faça pequenos furos no recipiente para escoar o excesso de água. No fundo, coloque pedras ou bolinhas de 
argila expandida. Faça uma camada com areia grossa e depois coloque a terra, que 
deve ser misturada com terra vegetal ou húmus. 

O que plantar 
Ervas – Cebolinha, salsinha, manjericão, orégano, tomilho, salvia, hortelã; 
Verduras – Alface, rúcula, couve, almeirão; 
Legumes – Tomate cereja, pimentas, quiabo, berinjela, vagem; 
Você pode optar por sementes ou pequenas mudas adquiridas em 
supermercados, lojas especializadas ou no Ceagesp.

Cuidados 
As regas devem ser feitas duas vezes ao dia, nas horas mais frescas, 
sem encharcar a terra. Hortas caseiras precisam de pelo menos 
quatro horas diárias de sol.

Pragas
Para evitar pragas, como lagarta, pulgão e cochonilha, opte por 
plantas que fazem o controle natural de insetos como hortelã, 
alecrim e manjericão.

Como montar uma horta caseira

Andréia cultiva 
temperos e 
verduras 
em casa
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Só quem tem animais de estimação sabe o quanto 
é importante investir em medidas que assegurem 
a qualidade de vida dos bichinhos. Atualmente, o 

universo pet tem oferecido novidades que vão desde artigos 
estéticos até tratamentos diferenciados de saúde.   
 Dentre os métodos, está a acupuntura, terapia 
originária da Medicina Tradicional Chinesa, que vem sendo 
utilizada para prevenir e tratar doenças em cães, gatos 

domésticos, répteis e até mesmo animais de 
grande porte, como cavalos.   

 A técnica é semelhante a 
aplicada nos seres humanos, 

diferindo apenas quanto ao 
tamanho, espessura e o 
diâmetro das agulhas. 

O método, considerado uma forma de medicina 
complementar, além de ser pouco invasivo e não 
possuir efeitos colaterais, permite a diminuição da 
dose de medicamentos e, em alguns casos, gera até 
resultados melhores do que os previstos.   
 Quem já se beneficiou com a técnica foi 
o cãozinho da raça Cocker Spaniel, Panetone, da 
estudante de medicina veterinária Josiane Mira. “Com 
um ano e meio de idade, ele apresentou apatia, vômito 
e diarreia. Então iniciamos uma série de tratamentos 
que não surtiam efeito”, conta. 

 

alternativos
Tratamentos

por Patrícia Soares

pet

Bichinhos de estimação também 
                                                  são tratados com acupuntura

Josiane optou 
por tratar sua 
cachorrinha com 
acupuntura
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 Foi então que o cão passou a ser tratado também com acupuntura. 
“Após duas sessões da terapia, o resultado foi surpreendente pois o 
hemograma mostrou resultados positivos e o Panetone apresentou uma 
melhora muito mais rápida e significativa”, relata Josiane.   
 Com o objetivo de ajudar o corpo a curar a si próprio, a acupuntura 
melhora a circulação sanguínea, estimula o funcionamento do sistema 
nervoso e promove a liberação de substâncias analgésicas e anti-
inflamatórias. Por meio da terapia, é possível tratar problemas como 
alergias, doenças respiratórias, câncer, epilepsia, complicações na coluna, 
além de problemas comportamentais, como a ansiedade.   
 “A acupuntura geralmente é utilizada para auxiliar 
os tratamentos convencionais. Os casos mais tratados são de 
doenças neuromusculares como hérnia de disco, por exemplo. 
Indicamos, em média, dez sessões. Porém, no caso de doenças 
crônicas, o tratamento é prolongado”, explica a docente da 
disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais do Hospital 
Veterinário “Dr. Halim Atique”, da faculdade Unirp, e especialista em 
acupuntura em animais, Talita Mariana Morata Raposo Ferreira.  
 A especialidade é oficialmente reconhecida pelo Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Entretanto, antes de submeter 
o pet ao tratamento, é importante certificar-se de que o profissional está 
habilitado.  
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exercíciosVarizes x

por Andrea Inocente

Atividades físicas regulares ajudam
                             na prevenção e controle do problema

saúde

“Praticar atividades físicas não aumenta ou provoca varizes”. 
A afirmação é do médico especialista em angiologia e 
cirurgia vascular do Instituto de Moléstias Vasculares 

(IMC), José Dalmo de Araújo Filho, de Rio Preto.  
 Portanto, homens e mulheres que têm 
receio de que a prática de exercícios possa agravar 
o problema devem apostar nos esportes como 
método auxiliar na prevenção e controle das varizes.   
 A orientação é da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, porém, é recomendado 
o acompanhamento médico e de profissionais de 
educação física para que as atividades sejam praticadas 
sem prejuízos musculares e de forma adequada.  
 Segundo Dalmo Filho, para ajudar no caso 
de varizes, “são recomendados principalmente 
exercícios que têm potencial para melhorar o retorno 
venoso dos membros inferiores como caminhadas, 
corridas e pedaladas de maneira regular”, orienta.  
 O médico angiologista Edson Dias Filho 
explica que o trabalho muscular está diretamente 
relacionado com a eficiência do trânsito do sangue 
no organismo e, em particular, com o retorno das áreas 
mais baixas até o coração. “Isto é, a contração muscular 
é que ‘empurra’ o sangue para cima. Sendo assim, 
quanto melhor o condicionamento físico, melhor a 
bomba muscular, incluindo o coração”, ressalta.  
 O ourives Leonardo Oliveira tem varizes desde os 
20 anos. Hoje, aos 30, conta que sentiu melhora das dores 
nas pernas após o início do ciclismo. “Pedalo todos os dias 
e faço caminhadas. Antes, tinha dores terríveis, hoje, diminui 
muito”, afirma.
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SERVIÇO
José Dalmo de Araújo Filho – angiologista • (17) 3203-4000 • CRM  71.384
Edson Dias Filho – angiologista • (17) 3226-6539 • CRM 77.509

equipe medica.

Aliando história, conhecimento
e tecnologia à uma excelente

equipe medica.

Aliando história, conhecimento
e tecnologia à uma excelente

equipe medica.
e tecnologia à uma excelente

Urologia Feminina
Disfunção Sexual
Câncer de Próstata
Cálculo Renal
Urologia Pediátrica

Nefrites e Nefroses
Transplantes Renais
Hemodiálise
Tratamentos com Laser
Videolaparoscopia
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simultânea
Tradução

por João Melo

Tecnologia

Equipamentos portáteis são capazes de 
                      traduzir palavras e frases instantaneamente

Aquela insegurança de viajar para um local onde 
a  população utiliza outro idioma, ou quando você 
precisa fazer um contato profissional com um 

estrangeiro, pode estar com os dias contados.  
 Várias empresas de tecnologia em todo mundo 
estão lançando os chamados “tradutores portáteis” que 
nada mais são do que pequenos dispositivos capazes 
de traduzir palavras e frases instantaneamente.   
 O funcionamento é muito simples. Basta que a 
pessoa fale a frase que quer traduzir próximo a ele. A maioria 
consegue identificar mais de 40 idiomas e fazer as traduções 
para o português ou para a língua que desejar.  
 Existem ainda os que funcionam com 
uma tecnologia que é capaz de traduzir quase que 
simultaneamente. Basta colocar os fones no ouvido e ligar 
o aparelho. A tradução é feita praticamente na hora.  
 Algumas pessoas já estão com grande 
expectativa para usar a nova tecnologia. Uma delas é 
o músico Arthur Rodrigues Angelotte, “as reuniões de 
trabalho e os eventos poderão ser muito mais produtivos. 
Já vi algumas pessoas utilizando e percebi que a 
agilidade na tradução é muito boa”, afirma.   
 Quem já utilizou um desses aparelhos foi 
o terapeuta ocupacional Carlos Bonfim. “Fui para 
Nice, na França, para um congresso. Com ajuda do 
meu tradutor consegui utilizar táxi e até conversar 
com alguns colegas estrangeiros. Às vezes ele erra 
algumas palavras, mas no geral é perfeito”.  
 Já estão disponíveis no mercado tradutores 
de diversas marcas. Os preços variam de R$ 150 a 
R$ 2 mil. Alguns aplicativos que oferecem serviço 
semelhante, como o Google Tradutor, também podem 
ser baixados gratuitamente, mas é preciso ter um 
smartphone e internet de boa qualidade.
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Para Cristina um 
bom profissional 
independe do 
gênero
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galeria

Social
1

3

2

4

6 7 8

9 10

5

1 - Marcia Maria Morales, Luciana Leite Crivelin, Gilmar Valdir Greque, 
Lucia Angélica Buffulin de Faria e Julio César Pereira Cardoso Junior 
2 - Alfredo de Paula Neto, Flávio Augusto Menin, Henrique Gandolfi, 
José Newton O. Franco e Daniel Gustavo Miquelin 3 - José Carlos 
da Rosa e Horácio José Ramalho 4 - Mauricio de Nassau Machado, 
Ademir Bilac, João Armando Padovani, Fábio Guirado Dias e Antônio 
Augusto Cais do Santos 5 - Delzi V. Nunes de Gongora 6 - José Victor 
Maniglia 7 - Ana Maria G. Cardoso e Regina Helena M. Fornari Chueire 
8 - Ana Raquel H. Tannura e Helencar Ignácio 9 - Silvia A. Perea e Geni 
Satomi Cunrath 10 - Marcelo José de Grandi Maciel e Oreste Lemos 
Carrazone.

Para garantir a transparência administrativa, a 
diretoria da Unimed Rio Preto promove encontros 
mensais voltados aos médicos cooperados. 

Confira algumas imagens das últimas reuniões que 
foram realizadas no anfiteatro da Unimed, em Rio 
Preto.
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cada dia mais
conectado com você

urrmev.com.br uniradio@terra.com.br facebook.com/urrmev

Fone.: (17) 3211-2900 / (17) 3232-8700
Rua Capitão José Verdi, 1414 - S. J. do Rio Preto

Qualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Qualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Qualidade em radioterapiaQualidade em radioterapia
na luta contra o câncer

Equipe Multidisciplinar:
Dra. Ana Maria Garcia Cardoso - CRM 27.689
Dr. Júlio César P. Cardoso Júnior - CRM 27.690
Dr. José Valter Martins - CRM 30.810
Dr. Júlio César P.Cardoso Neto - CRM 117.431
Dra. Cejana Casimiro D.Cardoso - CRM 110.547
Antonio Alves Barradas Neto - Físico
Fernando José Coelho - Físico
Lucilene de Souza Peres - Física

Tratamentos:
I.M.R.T
Radioterapia Conformacionada 3D
Braquiterapia de Próstata
Braquiterapia de Alta Taxa de Dose
Radiocirugia Cerebral
Betaterapia- Radioterapia Superficial (pele)
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