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Nossa saúde física 

e nosso bem-estar 

emocional estão 

intimamente ligados. 

Não é de surpreender 

que as difi culdades de se 

viver com problemas na 

pele possam prejudicar 

o nosso estado de 

espírito

Mas o que é menos 
compreendido é que o 
estresse e a ansiedade 

podem se manifestar na pele e 
podem agravar uma condição já 
existente. Não se pode afi rmar 
que o estresse seja exatamente 
causador de doenças de pele. O 
processo saúde-doença é muito 
frequentemente multifatorial, 
ou seja, tem como base mais 
de uma causa. Mas realmente 
existem pessoas que têm uma 
condição genética favorável ao 
desenvolvimento de algumas 
doenças de pele. 

E nas pessoas que têm essa 
predisposição genética, o fator 
estresse pode atuar como um 
gatilho para o surgimento da 
doença. Estresse e pele estão 
muito conectados. Naqueles 
indivíduos, por exemplo, por-
tadores de doenças crônicas de 
pele, o quadro acaba piorando 
em períodos de estresse. Isso é 
muito comum. Algumas doenças 
de pele muito relacionadas ao 
estresse são a psoríase, vitiligo, 
dermatite atópica, queda de 
cabelo, urticária e acne, entre 
outras. 

Todas essas doenças podem 
manifestar-se de forma leve, 
mas também de forma bastante 
intensa. De modo geral, essas do-
enças não têm “gravidade”, uma 
vez que não colocam o paciente 
em risco. No entanto, diversos 
estudos têm demonstrado que 
elas estão associadas a intenso 
impacto psicossocial, além de 
grande comprometimento da 
qualidade de vida. Quando em 
crianças e adolescentes, estas 
doenças de pele também estão 
associadas a comprometimento 
do desenvolvimento psicológico 
e social.

A reação na pele a um estresse 
psicossocial é certamente muito 
complexa, mas é sabido que se 
trata de vias bidirecionais entre 
os sistemas nervoso, endócrino 
e imunológico. O estresse é 
capaz de provocar alterações 
nestes sistemas que podem 
culminar com o aparecimento, 
agravamento ou recorrência de 
lesões na pele. Não há um teste 
específi co para comprovar, no 
indivíduo, que a doença de pele 
está relacionada ao estresse. 

A resposta vai surgir a partir 
do estreitamento da relação 
médico-paciente e da melhor 
compreensão, por parte do pa-
ciente, sobre a própria doença 
e a maneira como ele reage 
a eventos estressantes. Mas, 

geralmente, os casos graves e 
crônicos têm uma estreita rela-
ção com o estresse psicossocial. 
Isso porque doenças crônicas de 
pele levam basicamente a duas 
situações. 

Uma delas é que o paciente 
muitas vezes apresenta sinto-
mas persistentes como prurido, 
ardência, descamações, feridas, 
de maneira constante e por anos 
a fi o. A outra é que doenças de 
pele são estigmatizantes e levam 
a muitas difi culdades sociais, 
além de sintomas como depres-
são e ansiedade. Existem vários 
estudos que comprovam que 
pessoas que vivem com lesões 
de pele potencialmente visíveis 
apresentam ansiedade social, 
que geralmente é acompanhada 
de uma redução da qualidade 
de vida. 

Esta condição acaba por gerar 
estresse e piorar o quadro cutâ-
neo. É muito importante intervir 
nestes casos para quebrar este 
círculo vicioso e proporcionar 
qualidade de vida aos pacien-
tes. É fundamental que esses 
pacientes procurem auxílio 
médico com dermatologistas 
acostumados ao tratamento de 
doenças de pele. Atualmente, 
existem diversos tratamentos 
que podem trazer enormes be-
nefícios. Defi nitivamente, este 
é um campo que avançou muito 
nos últimos anos. 

É importante também que 
o dermatologista tenha cons-
ciência do fator psicossocial 
associado às doenças de pele, 
que acabam tendo um papel 
agravante e indissociável. Algu-
mas medidas podem ser tomadas 
para atuar no fator “estresse” 
associado às doenças de pele, 
trazendo melhoras ao paciente.
 • Meditação – Para as pesso-

as que vivem com doenças 
da pele, trazer o foco para 
o presente, por meio do 
treinamento da meditação, 
pode ser muito benéfi co 
para uma gama de sintomas 
psicológicos e físicos. Esta 
abordagem tem o potencial 
de reduzir a preocupação 
focada nos sintomas e na 
doença;

 • Inversão do hábito – Mui-
tas condições podem levar 
as pessoas a desenvolver 
comportamentos repetiti-
vos prejudiciais, como ar-
ranhões ou “cutucadas” de 
pele. A reversão de hábitos 
é fundamental;

 • Relacionamentos – Man-
ter boas relações em socie-
dade é fundamental para 
nossas vidas. Viver com uma 
condição de pele às vezes 
pode difi cultar a formação 
de novos relacionamentos. 
É essencial o apoio para aju-
dar a construir a confi ança e 
superar a ansiedade social.

 
(*) - É Médico Dermatologista

da Altacasa Clínica Médica e Chefe 
do Setor de Dermatologia da Santa 

Casa de São Paulo.

A efi ciência de uma 
boa base de dados 
para sua empresa

José Jabur da Cunha (*)

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1003432-10.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) LINDALVA MARIA DE OLINDA, CPF 084.091.038-00, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credor da 
parte requerida pela importância de R$ 8.982,90 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia 
devida, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 
causa, hipótese em que ficará isento(a) do pagamento de custas processuais ou ofereça embargos 
em igual prazo, sob pena de, decorrido o prazo, que fluirá a partir do prazo deste edital, ser(em) 
constituído(s) em título executivo judicial. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2019. 

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1007364-46.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO DE 
OLIVEIRA BIASETO, CPF. 327.515.908-96, que AMC Serviços Educacionais LTDA, lhe ajuizou 
uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 4.210,63 (Fev/2012), oriundos do Termo de 
Confissão de Dívida firmado entre as partes e não pago. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão 
de mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art. 257, IVI do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 06 de dezembro de 2018. 
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Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

Todo ano a IBM põe um pé 
no mundo das previsões para 
trazer uma visão tecnológica do 
futuro e impressionar o mundo 
com suas revelações. 

A iniciativa é fruto de um 
incansável trabalho dos la-
boratórios globais da IBM 
Research, que resulta na 
divulgação do “5 in 5”, lista 
com cinco tecnologias que 
têm fortes chances de mudar 
a vida das pessoas nos próxi-
mos cinco anos. Incrível, né? 
O mais legal é que as previsões 
deste ano já foram lançadas! 
Ficou curioso? Confere só o 
post que preparamos com 
todos os detalhes: 
 1) Digital Twin - A duplica-

ção digital na agricultura 
ajudará a alimentar uma 
população crescente 
utilizando menos recur-
sos. A tecnologia de IA 
conhecida como “digital 
twin” permite digitali-
zar todos os aspectos 
da agricultura, desde a 
qualidade do solo até o 
preço fi nal do alimento.

Descubra as cinco novas previsões da 
IBM que vão mudar seu futuro

Martina H. do N. El Atra (*)

Passa a vigorar a partir de 2020, a 
Lei de Proteção de Dados aprovada 
recentemente no Brasil. 

Este espaço de tempo se dá 
justamente porque as empresas 
terão que adotar uma série de pro-
vidências para a adequação, uma 
vez que a lei é aplicável à todas as 
atividades, sejam elas dotadas de 
fi ns lucrativos ou não, do poder 
público ou privado, desde que 
façam a coleta de dados pessoais 
para qualquer tipo de controle e 
objetivo. 

O alcance da lei passa a se tornar 
de grande envergadura pelo fato 
de que, no mundo corporativo, 
para o exercício das atividades 
empresariais, é essencial a coleta 
de dados pessoais, cuja base de 
dados passou a, inclusive, ter um 
valor mais signifi cativo ainda do 
que antes.

Deste modo, considera-se trata-
mento de dados todas as operações 
realizadas com a utilização dos 
dados pessoais, como por exemplo, 
a coleta, produção, classifi cação, 

utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, avaliação, entre 
outros. 

O ponto crucial da legislação é a 
sua aplicabilidade não só no âmbito  
online, mas também no offl ine. 
Por isso, para que a utilização dos 
dados pessoais coletados seja lícita, 
as empresas deverão ajustar-se às 
possibilidades trazidas pela lei, 
preenchendo os requisitos seve-
ramente exigidos, dentre eles, a 
obtenção do consentimento do 
usuário.

Para a obtenção deste consenti-
mento, é obrigatório que seja prati-
cado o princípio da transparência e 
verdade, onde, o coletor dos dados 
deverá obrigatória e expressamen-
te, indicar a razão, o motivo pelo 
qual pretende ou precisa obter os 
dados pessoais dos usuários. 

Por fi m, vale destacar que a le-
gislação preocupou-se em garantir 
o direito dos usuários no que diz 
respeito ao acesso, exclusão e por-
tabilidade dos dados fornecidos.

(*) - É advogada especialista em 
Direito Civil da Trevisioli Advogados 

Associados.

Ética e transparência são 
fundamentais para a coleta 

de dados dos usuários

De acordo com a entidade, uma análise de 22 pontos permi-
tiu concluir que a água está contaminada, com qualidade 
péssima ou ruim, ao longo de pelos menos 305 km. Os 

resultados foram obtidos após uma expedição que durou 10 dias 
e terminou no último sábado (9). Na semana seguinte ao rom-
pimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, eles 
começaram a percorrer rodovias federais e estaduais e estradas 
rurais, sempre perseguindo o leito do rio. A cada 
40 km, uma amostra foi coletada.

No último ponto analisado, no reservatório de 
Retiro Baixo, a situação da água foi considerada 
ruim com índices de turbidez de 329,6 NTU. “Isso 
equivale a três vezes mais do que o permitido pela 
legislação. Desde a região de Córrego do Feijão, 
onde os rejeitos encontraram o Rio Paraopeba, 
até o reservatório de Retiro Baixo, em Felixlândia 
(MG), a equipe não encontrou água em condições 
de uso”, informa a Fundação SOS Mata Atlântica. A 
entidade planeja apresentar no dia 27 de fevereiro 
um relatório completo com todos os indicadores 
obtidos. 

“A ideia é entregá-lo a autoridades, contribuindo 
para que as melhores decisões sejam tomadas, e 
também para a sociedade, principalmente para quem ainda pre-
cisa viver daquele e naquele rio, para que tenham informações 
concretas sobre a situação local”. O Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 
também tem avaliado a turbidez no Rio Paraopeba e divulgado 
boletins diariamente desde o rompimento da barragem. 

O último deles mostra que na quarta-feira (13) os índices 
aferidos foram 371 NTU na altura do município de Mário 
Campo (MG), 244 NTU em São João de Bicas (MG) e 165 NTU 
em Juatuba (MG). Segundo a Federação Estadual do Meio 
Ambiente de Minas Gerais (Feam), o limite legal para curso 

Ao menos 305 km do Rio Paraopeba 
está contaminado, diz ONG

A Fundação SOS Mata Atlântica, ONG A Fundação SOS Mata Atlântica, ONG 
que atua em defesa do meio ambiente que atua em defesa do meio ambiente 
desde 1986, divulgou ontem (14) desde 1986, divulgou ontem (14) 
dados de análises realizadas no Rio dados de análises realizadas no Rio 
ParaopebaParaopeba

d’água de classe 2, como é o Rio Paraopeba, é de 100 NTU. No 
dia 31 de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
recomendou a não utilização da água bruta do Rio Paraopeba 
para qualquer fi nalidade até 100 metros de suas margens.

Em nota divulgada ontem (14) em sua página virtual, a Vale 
informa que também está monitorando a qualidade da água 

em 48 pontos, e diz que tomará todas as medidas 
cabíveis para garantir o abastecimento humano e 
para as atividades agropecuárias. De acordo com 
a mineradora, produtores rurais de nove municí-
pios estão recebendo água para consumo humano, 
dessedentação animal e irrigação. Até a última 
terça-feira (12), teriam sido disponibilizados cerca 
de 5,1 milhões de litros de água. “O atendimento 
é voltado para as cidades de Brumadinho, Flores-
tal, Mario Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, 
Igarapé, São José da Varginha, Pará de Minas e 
Esmeraldas”, diz o comunicado da Vale.

Outro levantamento realizado pela Mata Atlântica 
diz respeito a abrangência da devastação fl orestal. 
A entidade aponta que houve perda 112 hectares 
de mata nativa, das quais 55 hectares eram áreas 
bem preservadas. Informa ainda que, antes do 

rompimento da barragem, Brumadinho tinha 15,4 mil hectares 
remanescentes de Mata Atlântica. Essa área representa 24% do 
que havia originalmente no município, de acordo com o Atlas da 
Mata Atlântica, publicado pela Fundação SOS Mata Atlântica em 
parceria com o Inpe.

Um mapeamento preliminar divulgado há duas semanas pelo 
Ibama apresenta números similares. De acordo com o órgão vin-
culado ao Ministério do Meio Ambiente, foram desvatados 133,27 
hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica e 70,65 hectares 
de áreas de proteção permanente ao longo de cursos d’água. O 
cálculo foi feito a partir de imagens de satélite.

Antes do 
rompimento 
da barragem, 
Brumadinho tinha 
15,4 mil hectares 
remanescentes 
de Mata 
Atlântica. Essa 
área representa 
24% do que havia 
originalmente no 
município

 2) Alerta de spoiler - 
Blockchain, IoT e IA 
unirão forças para evitar 
o desperdício de alimen-
tos. Isso porque cada 
participante da cadeia 
de suprimento sabe-
rá exatamente quanto 
plantar, encomendar e 
entregar seu produto, 
reduzindo o desperdício 
e tornando os alimentos 
mais frescos.

 3) O mapeamento do 

microbioma nos pro-

tegerá de bactérias 

ruins - Seremos ca-
pazes de utilizar infor-
mações referentes a 
milhões de micróbios 
para proteger o que 
comemos graças a uma 
nova técnica que nos 
permitirá analisar de 
forma eficaz a cons-
tituição genética dos 
micróbios, trazendo 
informações valiosas 
sobre segurança do que 
consumimos.

 4) Detetives do prato 

- Com o uso de um ce-
lular qualquer pessoa 
poderá detectar agentes 
contaminantes perigo-
sos nos alimentos. Para 
isso, poderosos sensores 
portáteis de IA estão 
sendo desenvolvidos por 
pesquisadores da IBM e 
permitirão que testes de 
patógenos sejam realiza-
dos em segundos, em vez 
de dias.

 5) Reciclagem radical - 
O processo de descarte 
do lixo e a criação de 
novos plásticos será 
completamente trans-
formado. Todo plástico 
será reciclável graças 
a inovações como o 
VolCat, um proces-
so químico catalítico 
capaz de sintetizar o 
poliéster em uma subs-
tância que pode ser 
reutilizada na fabrica-
ção de novos produtos 
(AI/IBM).

Unesp suspende 
vestibular

de meio de ano
A Universidade Estadual 

Paulista (Unesp) suspendeu 
o vestibular de meio de ano, 
com provas normalmente 
em maio, para selecionar 
360 alunos de nove cursos 
de graduação em engenharia 
nos campi de Bauru, Ilha 
Solteira, Registro, São João 
da Boa Vista e Sorocaba, no 
interior de São Paulo. Essas 
vagas, a partir do processo 
seletivo de 2019, passarão a 
ser oferecidas no fi nal do ano, 
com início das aulas tanto em 
fevereiro, como em agosto.

Segundo a Unesp, o número 
de ingressos no meio do ano 
representa apenas 5% do to-
tal de vagas da universidade, 
mas os gastos com logística 
e operação para a realização 
de exames eram praticamente 
iguais nos dois períodos do 
ano. A Unesp estuda formas 
alternativas de ingresso, como 
um melhor aproveitamento da 
nota do Enem e a busca de 
talentos entre participantes 
de olimpíadas estudantis e 
bolsistas de iniciação cientí-
fi ca no ensino médio (ABr).

Lucas Hallel/Ascom Funai
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