
Muitos podem não perceber, 
mas a Inteligência Artificial está em 
nossas atividades mais corriquei-
ras. Sabe o corretor ortográfico do 
smartphone que vai completando 
as palavras e frases que você escre-
ve com mais frequência? Isso é IA. 
A máquina aprende com os hábitos 
do usuário e passa a entender quais 
as palavras mais utilizadas, fazendo 
as sugestões.

Inteligência artificial pode ser 
definida como a capacidade de dis-
positivos de raciocinar, decidir e 
solucionar problemas. E alguns já 
atuam de maneira autônoma, ou 
seja, não precisam da supervisão do 
ser humano - como os carros que 
não necessitam de motorista, por 
exemplo. As máquinas inteligentes 
conseguem processar uma gran-
de quantidade de dados, que uma 
pessoa não tem condições de fazer. 
Desta forma, estão assumindo ativi-
dades repetitivas e que não exigem 
empatia ou criatividade - qualidades 
humanas que um robô não consegue 
suprir.

Recentemente foi divulgado um 
experimento que analisou os auto-
res psicografados por Chico Xavier. 
Os livros foram avaliados por um 
programa que mostrou que cada um 
tinha o seu próprio estilo de escrita. 
Isso também é IA. Outro exemplo 
foi um anúncio feito pelo Google de 
que foi possível diagnosticar câncer 
de mama usando deep learning para 
analisar milhares de imagens de cé-
lulas cancerígenas e reconhecer os 
padrões.

Nas empresas, a inteligência ar-
tificial vem tornando os processos 
mais ágeis e eficazes. Um estudo 
da consultoria BCC Research apon-
tou que aos investimentos no setor 
devem somar US$ 15,2 bilhões em 
2019, o que representa um cres-
cimento médio anual próximo de 
20%. Existem companhias que têm 
utilizado esta tecnologia na área de 
recursos humanos, avaliando os 
candidatos e listando os que apre-
sentam maior chance de serem bem 
sucedidos de acordo com o perfil da 
equipe. Com esta triagem dos currí-
culos, os recrutadores podem focar 
nas outras etapas do processo de 
contratação.

Os chatbots estão sendo utiliza-
dos no atendimento aos clientes e 
também são fruto de inteligência ar-
tificial. Na área financeira, a IA aju-
da a tomar decisões mais acertadas 

e com rapidez mesmo com muitas 
variáveis, pois se beneficia da capa-
cidade de processar e analisar um 
grande volume de dados.

De tempos em tempos as evolu-
ções tecnológicas transformam a so-
ciedade, alterando o nosso dia a dia, 
a forma como nos comunicamos e 
as funções exercidas nas empresas. 
Estamos passando por um momen-
to de disrupção. Os filmes de ficção 
científica nos fizeram acreditar que a 
inteligência artificial estava distante 
e quando se tornasse realidade iria 
tomar o nosso lugar, com robôs de 
forma humana dotados de uma inte-
ligência que jamais poderemos alcan-
çar. Mas esta tecnologia está cada dia 
mais presente em nosso dia a dia, nos 
apoiando e mostrando que homem e 
máquina não precisam divergir.

Por Wellington Alves
https://canaltech.com.br/
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Como tem feito dias muitos quentes nas últi-
mas semanas, resolvemos hoje abordar um pouco 
sobre uma planta que ama o verão e a exposição 
solar constante, a Zínia. Por apresentar uma gran-
de variedade de cultivo, essa espécie pode ter di-
versos tamanhos, alcançando de quinze centíme-
tros a um metro. Também possui muitas cores e 
formatos, sendo muitas vezes plantada em grupos 
no jardim, vasos ou jardineiras para criar um visu-
al colorido.

Uma característica peculiar da zínia é sua re-

sistência a níveis baixos de umidade relativa do ar, 
o que torna a flor ideal para quem costuma esque-
cer de regar periodicamente as plantas. Contudo, 
o fato de ser tenaz sob tempos secos não signifi-
ca que os cuidados devam ser diminuídos. A flor 
aprecia regas regulares, mas sem encharcamento. 

É conhecida como uma das plantas que mais 
atraem borboletas, possuindo uma beleza espeta-
cular nas suas inflorescências em formato de ca-
pítulo. 

Por: Nilvane Ghellar Müller 

Zínias- Zinnia elegans
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A Unimed Missões/RS elaborou 
um projeto chamado Design do Fu-
turo que envolverá diversos inves-
timentos para a modernização do 
Hospital Regional Unimed Missões, 
bem como a instalação de uma usi-
na fotovoltaica, autossuficiente em 
energia limpa. 

O presidente da cooperativa, 
Dr. Roberto Valandro Bellinaso, 
salienta que “em paralelo ao pro-
jeto Design do Futuro, a Unimed 
Missões/RS seguirá investindo na 
capacitação técnica dos médicos, 
enfermeiros e demais profissionais, 
conforme a cultura da cooperativa 
de valorizar o desenvolvimento das 
pessoas”.

Para alocar as novas tecnologias, 
o Hospital Regional Unimed Mis-
sões construirá 12.630m², trans-
ferindo a Recepção Central para a 
Avenida Venâncio Aires e as áreas 
de apoio para a Rua Marechal Flo-
riano. 

O projeto também contemplará 
uma sala exclusiva para pacientes 
em pré-operatório, melhorias no 
fluxo do Pronto Atendimento de 
Urgência e Emergência, ampliação 

do Bloco Cirúrgico para realização 
de cirurgias, e a construção de uma 
nova Central para Esterilização de 
Materiais (CME), nova recepção 
para o Laboratório e serviços de 
Diagnóstico por Imagem (Raio-
-X, Tomografia Computadorizada, 
Ressonância Magnética, Ecografia 
e Mamografia), nova recepção cen-
tral para internações e espaço para 
o programa de Medicina Preventiva. 

As obras terão início em junho 
de 2020, devendo a primeira etapa 
da construção ser finalizada em de-
zembro de 2021. Desde a abertura 
do Hospital Regional Unimed Mis-
sões, em 2012 até a presente data, 
60 novos médicos ingressaram na 
cooperativa em Santo Ângelo. “Hoje 
a comunidade não precisa deslocar-
-se para outros centros de atenção 
à saúde para encontrar serviços em 

todas as especialidades e de quali-
dade”, ressalta o presidente. 

SERVIÇOS DE SAÚDE
EM ATÉ 60 VEZES

A Unimed Missões/RS facilita 
o acesso da comunidade aos seus 
serviços, possibilitando-lhe o par-
celamento em até 60 vezes. Esse be-
nefício pode ser utilizado para a re-
alização de exames de Laboratório, 
de Diagnóstico por Imagem (Raio-
-X, Tomografia Computadorizada, 
Ressonância Magnética, Ecografia 
e Mamografia), internação para tra-
tamento clínico e cirúrgico, consul-
tas médicas para beneficiários do 
IPE, e outros exames nas diversas 
especialidades médicas. 

“O parcelamento está disponível 
para toda a comunidade da área de 
ação da cooperativa, que contempla 
27 municípios da região das Mis-
sões, e não é exclusivo para quem 
tem plano de saúde”, complementa 
o gerente corporativo da Unimed 
Missões/RS, Renato Velasques. 

Hoje a cooperativa conta com 
270 médicos cooperados e 120 ser-
viços credenciados.

Projeto “Design do Futuro” 
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Uma queixa bem frequente no meu con-
sultório entre as disfunções do sistema di-
gestivo é o excesso de arrotos (eructações).

Extremamente incômodo e constran-
gedor, os arrotos não costumam ser de-
monstração de doença grave, e podem ser 
divididos devido sua origem: esôfago ou es-
tômago.

1. Esôfago: acontece normalmente em 
pacientes com características ansiosas e 
pode envolver ruminação esofágica. Isso 
acontece quando não se mastiga adequada-
mente o alimento, não sendo lubrificado o 
suficiente para descer até o estômago. Mui-
tas vezes ele volta para a cavidade oral e, 
com ele, gases. Além disso, pode significar 
uma deficiência da forma da respiração, 
com incoordenação do diafragma. Nesses 
casos, o treinamento de respiração abdomi-
nal costuma resolver.

2. Estômago: a principal causa de ar-
rotos que vêm do estômago é a aerofagia. 
Paciente engole ar, seja durante a refeição 
(conversa enquanto come) ou ao mastigar 
chicletes, distendendo o estômago com esse 
ar. Em segundo lugar, a causa costuma ser 
hipercrescimento bacteriano em delgado ou 
sensibilidade alimentar, como a adoçantes, 
e outros FODMAPS que fermentam em con-
tato com microbiota, produzindo gás.

Tratamento: dieta livre de FODMAPS, 
enzimas digestivas, terapia comportamen-
tal, fonoterapia (reduzir a ingestão de ar 
por incoordenação da deglutição), fisiote-
rapia para treino da respiração abdominal.

Vale reforçar que uma dieta controlada 
em carboidratos fermentáveis e personali-
zada para tratamento de produção excessi-
va de gases pode resolver esse desconforto 
e também auxiliar na melhor qualidade de 
seu dia. Busque um profissional nutricionis-
ta para avaliar seu caso individualmente.

Excesso de arrotos

Fabricantes de cigarros 
têm prazo para responder 

ação da AGU

A Justiça Federal aceitou os 
argumentos apresentados pela 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
e estabeleceu um prazo de 30 dias 
úteis para que as duas maiores fa-
bricantes de cigarros do Brasil e 
suas matrizes estrangeiras se de-
fendam na ação civil pública ajui-
zada pela AGU para cobrar o res-
sarcimento dos gastos federais do 
Sistema Público de Saúde (SUS) 
com o tratamento de doenças cau-
sadas pelo tabagismo.

Desde julho do ano passado, 
quando foram intimadas pela ju-
íza Graziela Cristine Bündchen, 
da 1ª Vara Federal de Porto Ale-
gre (RS), as empresas Souza Cruz 
LTDA, Philip Morris Brasil In-
dústria e Comércio LTDA e Phi-
lip Morris Brasil S/A vêm se ne-
gando a receber as notificações. 
Elas alegam que são apenas filiais 

e que as notificações devem ser 
endereçadas diretamente a suas 
matrizes - a British American To-
bacco PLC e Philip Morris Inter-
national.

A AGU, no entanto, peticio-
nou nos autos e comprovou que as 
empresas brasileiras são os braços 
operacionais de suas controlado-
ras internacionais e que têm ple-
nas condições de fazer chegar a 
citação a suas matrizes.  Seguindo 
o entendimento da Advocacia-Ge-
ral, a magistrada determinou que 
as fabricantes brasileiras devem 
fazer a comunicação com suas 
controladoras sobre a intimação 
para que todas se manifestem na 
ação.

“O próprio Código de Processo 
Civil (CPC) também prevê que em-
presas subsidiárias aqui no Brasil, 
que representam o interesse de 

grandes conglomerados no exte-
rior, que vendem o mesmo pro-
duto e compartilham as mesmas 
marcas, como é o caso das em-
presas de cigarros, podem receber 
citações em nome das matrizes. 
E foi justamente esse argumento 
que a gente apresentou e o juízo 
aceitou”, explica o coordenador 
regional de Atuação Proativa da 
Procuradoria-Regional da União 
na 4ª Região, Davi Bressler.

O advogado da União acre-
dita que as empresas adotaram 
uma estratégia de tentar protelar 
ao máximo o andamento da ação 
para proteger suas matrizes. “Mas 
nossa expectativa agora é que a 
ação finalmente comece a andar 
e que a gente possa chegar a uma 
decisão, porque trata-se de uma 
causa muito importante para a so-
ciedade brasileira”, salienta.
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Nessa última segunda-feira foi 
lançada a terceira etapa de vacinação 
contra o sarampo. O período de mo-
bilização vai até o dia 13 de março e o 
Dia D de vacinação é neste sábado 15, 
em todo o Brasil.

A campanha atual é para as crianças 
que não tomaram as duas doses e para 
aquelas que têm entre seis meses e um 
ano de idade e que, portanto, ainda não 
tomaram a primeira dose. Para essas 
crianças, é dada uma chamada “dose 
zero”, que depois será complementada 
pelas duas doses normais da vacina.

Com o conceito “Mais proteção 
para a sua família”, a campanha visa 
sensibilizar pais e responsáveis sobre 
os riscos de não vacinar seus filhos, re-
forçando que o sarampo é uma doença 
grave e que pode matar.

Para viabilizar a ação em todo o 
país, o ministério já encaminhou nes-
te ano 3,9 milhões de doses da vacina 
tríplice viral, 9% a mais que o solici-
tado pelos estados. O quantitativo é 

destinado à vacinação de rotina, às 
ações de interrupção da transmissão 
do vírus e à dose extra chamada de 
‘dose zero’ para todas as crianças de 
seis meses a 11 meses e 29 dias.

O objetivo da campanha, que faz 
parte das ações do Movimento Vacina 
Brasil, do Ministério da Saúde, é am-
pliar a cobertura vacinal de crianças 
e jovens, em faixas etárias que ainda 
não haviam sido convocadas e nem 
vacinadas, evitando o risco de propa-
gação do sarampo no país. 

O Dia ‘D’ de mobilização acontece 
no dia 15 de fevereiro. Nessa data, os 
postos de saúde abrem no sábado para 
vacinar o público-alvo. Os horários de 
abertura desses estabelecimentos va-
riam de região para região.

Já para as pessoas com mais de 
59 anos de idade, a vacina não é reco-
mendada, mas pode ser aplicada. Ca-
sos específicos podem ser analisados 
por um profissional de saúde.

Fonte - Agencia Brasil

Dia “D” de vacinação 
contra o Sarampo

Tânia Rego - Agencia Brasil


