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OPINIÃO

O outro lado
do balcão

O assunto do dia, 

quando se fala em 

atendimento e qualidade 

de vida ao cidadão, é a 

Telemedicina

Empresas de tecnologia, 
entidades médicas, ges-
tores, planos e opera-

doras de saúde, só para citar 
alguns exemplos, debatem 
exaustivamente se é ou não a 
salvação para todos os proble-
mas e mazelas da assistência 
aos cidadãos. Todas as novida-
des, obviamente, trazem prós 
e contras. 

Contudo, diz a história da 
humanidade, o copo nem está 
meio cheio quanto parece aos 
otimistas nem tem menos da 
metade de seu conteúdo, como 
querem ver os pessimistas. 
Fato é que meio copo de água, 
por exemplo, contém exata-
mente a metade de sua capa-
cidade em volume. Assim, em 
meio à polêmica, certo é que 
há porta-vozes para defender 
os interesses dos mais diver-
sifi cados, boa parte inclusive 
contestável. 

Existem aqueles que só 
olham para seu ganha-pão 
profi ssional, os corporativistas, 
os que visam exclusivamente 
ao lucro, empresários mercan-
tilistas, e até os que pensam no 
bem-estar da coletividade em 
termos de acesso, qualidade 
de atendimento e boa oferta 
de saúde, infelizmente -- um 
grupo ainda minoritário. No 
Canadá, e em outros países 
cultural e economicamente 
mais avançados do que o Brasil, 
a Telemedicina funciona muito 
bem, graças a Deus.

A questão é que a base do 
atendimento é completamen-
te diferente. Por exemplo, as 

especialidades médicas são 
direcionadas apenas para 
os atendimentos mais com-
plexos. Todo o restante, ou 
seja, a assistência primária, é 
realizado pelo clínico médico 
ou por médicos de família. 
Nessas nações, também se tem 
como prioridade a promoção 
e a prevenção. Bem diferente 
do Brasil, em que o foco é a 
doença. Por aqui, esperamos 
primeiro que a enfermidade se 
manifeste para, então, entrar 
com a intervenção curativa.

Em um cenário com tal dis-
torção, nem Telemedicina nem 
milagre resolverão os gargalos 
da rede de saúde e a defi ciência 
nos cuidados aos cidadãos. 
É urgente rever a sistemati-
zação e as políticas do setor, 
para vislumbrar um caminho 
de efi cácia e resolubilidade. 
Outra prioridade é regatar os 
princípios da humanização da 
Medicina. Desde as faculdades, 
os futuros doutores devem ter 
a consciência de que paciente 
tem nome e sobrenome. 

O indivíduo enfermo não 
pode ser visto como um nú-
mero de quarto ou um usuário 
do plano de saúde X, Y ou Z. 
Medicina de qualidade tem 
como premissa gostar de gen-
te. Portanto, somente aquele 
que tem respeito e apreço por 
seu semelhante pode exercer 
profi ssão relevante com a no-
breza que lhe é inerente. 

Certeza ainda é que não 
existe Medicina quando se 
olha focando os rendimentos 
do mês ou o enriquecimento 
acima de tudo. Saúde é coisa 
séria, da mesma forma que gen-
te é para ser feliz, como diria o 
poeta. Não existe felicidade na 
doença, como bem sabemos.

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)
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News@TI
Inscrições para curso de especialização em 
reabilitação neuropsicológica 

@Está aberto o período de inscrições para o curso de espe-
cialização "Reabilitação Neuropsicológica: Tópicos básicos 

para atendimento da criança ao idoso", promovido pelo Depar-
tamento de Psicologia (DPsi) da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), por meio do Laboratório de Neurociências 
do Bem-Estar (LaNeuBE). O intuito é capacitar profissionais 
a compreenderem os principais conceitos relacionados à reabi-
litação neuropsicológica. Ao longo dos meses, a especialização 
trabalha tópicos básicos para o atendimento da criança ao idoso, 
do diagnóstico ao tratamento, e aborda temas como o funcio-
namento do cérebro, doenças da infância e do envelhecimento, 
além de memória, linguagem e qualidade de vida, dentre outros. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho, pelo site 
https://reabilitaneuro2018.faiufscar.com. Ao final do curso, os 
estudantes obtêm o certificado de especialista na área, emitido 
pela UFSCar e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Claro e HBO levam experiência Game of Thrones 
para lojas

@Os fãs de Game of Thrones esperam pelo dia 14 de abril ansio-
samente. A data de estreia da última temporada, exibida pela 

HBO, é um dos assuntos mais comentados entre os amantes de série. 
A Claro, comprometida em sempre oferecer novas experiências, 
vai surpreender todos os visitantes do Shopping Vila Olímpia e 
MorumbiShopping. A operadora entrou no clima pelo controle dos 
Sete Reinos de Westeros e o Trono de Ferro e transformou suas 
lojas. Os reinos do fogo e gelo estarão reproduzidos nos espaços e 
serão grandes atrações com uma ambientação especial. Cenários 
instagramáveis e com os dragões – os fenômenos da série – foram 
montados para que os fãs possam fazer registros e levar para casa 
uma recordação da batalha. Os apaixonados por GOT também 
poderão tirar fotos com cosplayers dos personagens no Brasil, 
além de receber brindes exclusivos (https://www.youtube.com/
watch?v=NLp_TY6S8kk). 

Zoop possibilita empresas de software de varejo 
virarem Fintechs

@A fi ntech enabler Zoop acaba de lançar um sistema que 
permite que empresas de tecnologia para o varejo façam o 

gerenciamento do fl uxo transacional dos clientes e lucrem com 
isso. O novo produto é uma porta de entrada para toda a camada 
de serviços fi nanceiros da Zoop, permitindo, por exemplo, a criação 
de contas digitais, split de pagamentos e antecipação de recebíveis, 
além de reduzir custos e aumentar a agilidade e a transparência 
da integração dos sistemas de gestão e cobrança. A nova ferra-
menta, chamada Zoop PC, é um SDK (Kit de desenvolvimento de 
software) para a plataforma Windows que pode ser integrado a 
qualquer sistema de frente de caixa, permitindo que o software 
assuma o papel de um adquirente, por exemplo. A solução tem uma 
integração rápida, transparente e whitelabel, que possibilita que 
qualquer parceiro cliente da Zoop possa explorar comercialmente 
as tecnologias usando a sua própria marca.
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Ciência e Tecnologia

Darlei Dário Padilha (*)

Assim como este jovem do século 21, 
diversos rapazes e moças começam 

a apresentar seus sinais de maturidade 
celebrando uma das fases mais impor-
tantes da vida: a juventude. De acordo 
com a Organização das Nações Unidas 
(ONU), os indivíduos entre os 15 e 24 
anos são considerados jovens e estima-se 
que existem no mundo mais de um bilhão 
de seres humanos nessa faixa etária - um 
terço da população mundial, o que indica 
mais esperança de um mundo melhor. 
Infelizmente, sabemos que nem todos 
têm as mesmas oportunidades de acesso 
à educação, saúde, moradia e etc. 

Apesar disso, a chamada Geração Z 
representa os nativos digitais, pessoas 
muito familiarizadas com o uso da internet 
e o pensamento em rede, extremamente 
conectadas por telefones móveis e tam-
bém pelo constante compartilhamento 
de arquivos por meio das redes sociais. 
Dotados de uma grande compreensão da 

Valores da juventude na era da 
hiperconectividade

Você já parou para pensar que todos aqueles que nasceram no começo dos anos 2000 hoje já 
caminham para idade adulta?

tecnologia, uma das maiores nuances dessa 
juventude é o ato de zapear entre várias 
opções de experiências, seja em séries de 
televisão, fi lmes, videogames, modelos 
de smartphones/tablets ou tutoriais para 
aprendizados diversos. 

Esses jovens não são fortemente in-
fl uenciados por propagandas e sempre 
procuram por indicações de amigos antes 
de comprar algo. Alguns estudiosos diferem 
na opinião sobre as consequências dessa 
hiperconectividade nesse período em que 
ocorrem algumas das primeiras decisões 
individuais que o(a) acompanharão por 
muito tempo, como, por exemplo, a opção 
por uma profi ssão, o primeiro voto, entre 
outras escolhas que delimitarão seu futuro. 

Realmente uma rotina limitada às telas 
de conteúdos on demand pode gerar sérios 
problemas, causando inclusive um atrofi a-
mento da vida social, sendo que os jovens 
precisam da convivência em grupos para se 
integrar à sociedade. A compulsão começa 
a se refl etir no corpo: dores de cabeça, 
nas costas e articulações, ganho de peso. 

Somado a esses problemas, a juventude é o 
momento-chave para começar a construir 
a realidade da fase adulta. Aos poucos o 
jovem vai se tornando uma pessoa mais 
responsável, mais segura de seus atos, 
tendo inclusive responsabilidades civis 
pelos mesmos. Quase tudo é possível nesta 
etapa de intensas descobertas, estudos, 
namoros, viagens e aventuras. 

A juventude é também um período crucial, 
em que as pessoas concluem a Educação 
Básica e começam a construir uma carreira 
no Ensino Superior. Nesse sentido, o ensino 
Marista busca ir além da educação intelec-
tual. Ajudamos a formar jovens protagonis-
tas e também cidadãos conscientes. Nós 
acreditamos que a construção do projeto 
de vida pessoal se faz pelo processo de 
autoconhecimento, desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais e o fortaleci-
mento de valores como espírito de família, 
ética, solidariedade e interculturalidade.

(*) É mestre em educação, professora universitária e 
diretora geral do Colégio Marista Goiânia (GO)

ONU quer mais 
participação 
feminina

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) quer aumentar 
a proporção de mulheres que 
participam de operações de 
manutenção da paz para até 
35% ao longo dos próximos 
10 anos. O secretário-geral da 
ONU, António Guterres, fez 
o anúncio nessa quinta-feira 
(11), durante debate sobre 
o papel das mulheres na ma-
nutenção da paz, organizado 
pelo Conselho de Segurança 
da instituição.

Segundo Guterres, as mulhe-
res podem ajudar a tranquilizar 
moradores e ter acesso a mais 
informação. Ele disse ainda 
que a participação feminina é 
muito importante nos cuidados 
a vítimas de abuso sexual. 

Guterres disse ainda que a 
ONU tem uma meta que gira 
entre 15 e 35% de represen-
tação feminina no pessoal de 
manutenção da paz, incluindo 
cargos militares, policiais, 
judiciários e de correções, até 
2028 (ABr).

O Pontífi ce pediu o cessar-fogo e  formação

de um governo de união.

O Pontífi ce pediu para o 
presidente do Sudão 
do Sul, Salva Kiir, e ao 

principal líder da oposição, 
Riek Machar, além dos três 
vice-presidentes, James Wani 
Igga, Taban Deng Gai e Rebecca 
Nyandeng De Mabior, que se 
comprometam com o cessar-
-fogo e com a formação de um 
governo de união.

“Eu peço a vocês, como 
irmão, que fiquem em paz. 
Estou pedindo com meu cora-
ção. Vamos em frente. Haverá 
muitos problemas, mas eles 
não vão nos superar”, destacou 
Francisco, que surpreendeu os 
representantes do Sudão do 
Sul com sua atitude. Durante o 
retiro espiritual de dois dias, o 
Santo Padre também recordou 
que Deus confi ou aos líderes 
políticos e religiosos a “tarefa 
de ser guias de seu povo, tendo 
confiado muito, justamente 
por isso cobrará muito mais de 
cada um”. 

Eleições ocorrem até 19 de maio e são realizadas em 7 fases.

Com pelo menos 900 mi-
lhões de eleitores, a Índia 
iniciou na quinta-feira (11) 
as eleições para escolher os 
543 integrantes de seu con-
gresso, o Lok Sabha, o que 
é visto como um referendo 
sobre o primeiro-ministro do 
país, Narendra Modi. O pleito 
será realizado até 19 de maio 
em sete fases, indianos de 29 
estados e sete territórios me-
nores do país - territórios da 
união- votam em 91 distritos 
eleitorais. 

Além dos membros do 
Congresso, outros dois in-
tegrantes serão indicados 
pelo presidente. O primeiro-
-ministro, por sua vez, será 
escolhido pelo partido ou co-
alizão que obter uma maioria 
de 272 assentos. Especialistas 
classifi caram a votação como 
a maior do mundo e a mais 
importante já vista no país 
nas últimas décadas. Modi 
concorre à reeleição pelo 
partido nacionalista hindu 
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Papa beija pés de líderes do 
Sudão do Sul e apela por paz
Durante o encerramento de um histórico retiro espiritual, o papa Francisco ajoelhou-se e beijou os pés de 
líderes do Sudão do Sul, fazendo um apelo para que “a guerra se apague de uma vez por todas” no país

como objetivo servir para que 
todos os líderes refl itam “sobre 
a própria vida e sobre a missão 
comum”, porque somente as-
sim vão poder ter consciência 
da “enorme responsabilidade 
pelo presente e pelo futuro” 
dos cidadãos do Sudão do Sul. 
Ao término do retiro, o Papa 
agradeceu a participação de 
todos os líderes civis e religiosos 
do país, além do arcebispo de 
Cantuária e primaz da Igreja 
Anglicana, Justin Welby, que 
pensou na iniciativa, assim 
como o ex-moderador da Igreja 
Presbiteriana da Escócia, o re-
verendo John Chalmers. 

O argentino ainda parabe-
nizou os líderes do Sudão por 
terem assinado o acordo de paz, 
em agosto de 2018 e desejou 
que “cessem as hostilidades e 
o armistício seja respeitado”. 
Por fi m, Francisco expressou 
seu “desejo e esperança” de 
visitar o Sudão do Sul em breve 
(ANSA).

“Pedirá contas do nosso ser-
viço e da nossa administração, 
do nosso compromisso em favor 
da paz e do bem realizado para 
o bem das nossas comunidades, 
em particular dos mais neces-
sitados e marginalizados. Por 
outras palavras, pedirá contas 
da nossa vida, mas também da 

vida dos outros”, afi rmou. Além 
disso, Jorge Bergoglio ressaltou 
que a fi nalidade do retiro não 
era um “encontro bilateral” 
diplomático ou ecumênico, 
mas sim uma oportunidade de 
“estar juntos diante de Deus e 
discernir a sua vontade”. 

Para ele, os dois dias tinham 

Índia abre urnas na maior 
eleição do mundo

Bharatiya Janata (BJP) e tem 
como seu principal adversário 
o líder do Partido Congresso 
Nacional, Rahul Gandi, neto de 
Indira Gandhi, primeira mulher 
premier da Índia.

De acordo com pesquisas 
iniciais, o atual premier deve 
conseguir uma reeleição, mas 
não com a maioria absoluta. 
Ao todo, a eleição conta com 

mais de oito mil candidatos, 
de 1841 partidos políticos, e 
será realizada ao longo de 39 
dias - 11 de abril, 18 de abril, 
23 de abril, 29 de abril, 6 de 
maio, 12 de maio e 19 de maio. 
O resultado está previsto para 
o dia 23 de maio. Estima-se 
que o pleito terá um custo total 
de 500 bilhões de rúpias, cerca 
de U$27,8 bilhões (ANSA).


