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Coluna do Heródoto

O presidente da 
república não está 
mais em uma posição 
de conforto. Deputados 
da oposição se 
organizam para pedir 
o impeachment dele. 

Uma vez eleito com 
a maioria dos votos 
válidos sua assesso-

ria avalia que dificilmente 
uma proposta como essa 
vá prosperar. Mas, afinal 
de contas, o que o chefe 
do poder executivo fez a 
ponto de estar na mira da 
oposição? Segundo os líde-
res conservadores, ele não 
corresponde à confiança 
que o país deposita nele e 
permite que a nação seja 
alvo de críticas vindas dos 
aliados estrangeiros. 

Uma república que pre-
tende ter liderança e um lu-
gar proeminente no concer-
to internacional de nações 
não pode ser governada 
por alguém que demonstra 
fraqueza e indecisão. Estes 
dois atributos não fazem 
parte da tradição diplo-
mática e militar do país na 
sua história no correr dos 
tempos. Afinal esse país é o 
mesmo que teve uma parti-
cipação decisiva na segunda 
guerra mundial ?

Os partidos políticos estão 
radicalizados no Congresso 
Nacional. Os apoiadores do 
presidente argumentam 
que ele está há muito pou-
co tempo no poder e não 
pode ser responsabilizado 
pelas crises e problemas 
herdados. Muitos deles, 
enfatizam, são de respon-
sabilidade do presidente 
anterior. É uma choradeira 
de quem perdeu a eleição e 
não quer reconhecer a der-
rota, dizem os apoiadores. 

Afinal, que país do mundo 
não sofreu os efeitos da 
pandemia da Covid 19? O 
número de desempregados 
aumentou muito e para isso 
o governo colocou em xeque 
o equilíbrio fiscal do país 
com a instituição de pro-
gramas sociais de ajuda aos 

atingidos pela crise. Para 
tanto é necessário adiar as 
promessas de crescimento 
econômico e financeiro que 
dependem de verbas gover-
namentais. 

Os partidos políticos de-
fendem com cada vez maior 
radicalização os seus pontos 
de vista. Graças às mídias 
sociais uma parte da opinião 
pública tem dificuldade de 
separar o que é fake news 
de notícias com fundamen-
to. Há até mesmo os que 
duvidam da saúde mental 
e física do presidente e 
chegam a afirmar que ele 
não é capaz nem de ler no 
teleprompter os discursos 
que a assessoria escreve 
para ele.

A retirada das forças 
militares ocorre de uma 
forma atabalhoada e nin-
guém esperava que uma 
potência poderia se curvar 
a um ultimatum de um 
grupo terrorista militante. 
As cenas mostradas nas 
mídias sociais e nos veículos 
tradicionais lembram o de-
sastre da retirada americana 
do Vietnã. 

O atentado no aeroporto 
de Cabul ceifou a vida de 
quase 200 pessoas, entre 
elas 13 soldados ameri-
canos. Isto aprofundou o 
sentimento nacionalista. 
Atribuem a Joe Biden o 
vexame. Como pode um 
grupo mal e precariamente 
armado enfrentar o exército 
mais poderoso do mundo? 
Biden não tem liderança e 
isso foi percebido pelo inimi-
go, dizem os republicanos. 

Vão além e argumentam 
que o vexame transformou 
a saída do Afeganistão em 
uma retirada inglória. Isto 
favorece os inimigos dos 
Estados Unidos, especial-
mente no Oriente Médio 
onde o país tem colhido 
baixíssimos resultados mi-
litares e políticos. Há muito 
não se ouvia a pronúncia da 
palavra impeachment no 
Capitólio.

(*) - Comentarista do Portal R7, 
Record News e Nova Brasil fm

Heródoto Barbeiro (*)

Impeachment 
Já!
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A revolução da Medicina 
5.0 vai demandar soluções 
avançadas de conectividade

O mundo foi acometido pela maior crise sanitária que se tem registro nos últimos cem anos, pegando de 
surpresa toda a sociedade, ceifando vidas humanas, desorganizando as economias mundiais e gerando um 
reflexo impactante na atuação das empresas.  

Marco Wasser (*)

Vale destacar que para atender 
os novos desafios trazidos pela 
pandemia, a medicina, setor 

prioritário para seu combate, precisou 
reinventar-se a toque de caixa.  Para 
tanto, novos recursos foram alocados 
em tempo recorde que permitiram tra-
zer a tecnologia como aliada e garantir 
o processo contínuo de transformação 
digital. 

Nesse cenário de estresse total, os 
sistemas e programas operando em 
rede, sem falhas ou interrupções e com 
conectividade otimizada se tornaram 
ainda mais necessários e vitais para 
garantir que as empresas do setor, como 
hospitais e redes de clínicas, pudessem 
operar com segurança e dinamizar os 
atendimentos. 

Apesar desta necessidade, a con-
sultoria Gartner alerta que apenas 
52% desses locais contam com um 
planejamento digital e estratégias 
efetivas para o uso da tecnologia 
no dia a dia. A consultoria também 
ressalta que, mesmo com os avanços, 
ainda faltam recursos para a digitali-
zação dessas instituições de saúde. 
Sem dúvida, a pandemia conseguiu 
acelerar o processo de investimentos 
no setor, em virtude do crescimento 
da Telemedicina, triagem eletrônica, 
monitoramento a distância e terapias 
online - atividades que, de acordo 
também com a McKinsey, podem ser 
suportadas por soluções de tecnologia.  

qualquer lugar, passam a ter uma rele-
vância enorme. Além disso, a utilização 
de recursos de Big Data que capturam 
e analisam grandes volumes de dados 
para agilizar o processo de diagnósti-
cos, ajudam a antever complicações 
para a definição de tratamentos mais 
assertivos, proporcionado assim mais 
qualidade de vida aos pacientes. 

Num futuro próximo, a chegada da 
rede de telecomunicações 5G será 
também essencial para diminuir a 
lacuna da digitalização, bem como 
viabilizar projetos mais sofisticados de 
Internet das Coisas (IoT), pois sua alta 
velocidade e baixa latência permitirá a 
integração entre objetos do cotidiano 
à internet,  desde smartwatches que 
monitoram funções vitais  até cirurgias 
a distância, elevando a  medicina digital 
a um novo patamar de excelência e 
segurança e dessa forma beneficiando 
todo o ecossistema da saúde 5.0.  

A medicina já vinha passando por 
um processo de automatização e mo-
dernização de dispositivos e recursos 
impulsionada por tecnologias emer-
gentes, ou seja, o conceito de saúde 
conectada 4.0 já evoluiu para a versão 
5.0, a saúde humanizada, configurando 
a próxima revolução no setor, que só 
será possível, com a adoção de solu-
ções de conectividade que garantam o 
relacionamento seguro, de qualidade e 
ágil entre os pacientes e demais players 
que atuam na saúde. 

(*) É gerente de vendas Enterprise do Grupo Binário.

Acredito que o primeiro passo rumo 
à digitalização será a implementação 
de uma infraestrutura de conectividade 
bem planejada, com novas tecnologias 
que possam otimizar o desempenho 
das redes e proporcionar a interação do 
paciente ao seu tratamento, consulta e 
médico, seguindo o propósito da Saúde 
5.0, em que o paciente é o protagonista 
e está no centro do sistema. 

Neste cenário, soluções de conectivi-
dade robustas, como o recém-lançado 
Wi-Fi6 de nível corporativo e a incorpo-
ração dos sistemas de gestão em nuvem 
cujas informações dos prontuários 
eletrônicos podem ser acessadas de 

News@
CRE8 Experience chega à 3ª edição em Nova York

@Se você trabalha com internet, independente do nicho de mercado 
em que atua, precisa saber mais sobre o CRE8 Experience. O 

evento, que tem direção de Elton Davel e Alexandre Simões, chega 
à sua terceira edição, depois do sucesso das anteriores, a primeira 
presencial em Boston, em 2019, e a segunda online, em 2020. O CRE8 
é uma grande conferência com painéis para debater diversos assuntos 
que impactam diretamente a nossa vida no mundo digital. É um dia 
inteiro de imersão, mas não é só isso, o Cre8 também traz um cenário 
com música além de ser a oportunidade de ampliar networking e se 
conectar com mentes criativas (www.cre8xp.com).

Plataforma online oferece curso de alemão 
completo e gratuito

@Para aqueles que buscam capacitação e crescimento pessoal, sem 
abrir mão de autonomia e flexibilidade para estudar, poder acessar 

um conteúdo exclusivo e de qualidade a qualquer hora é uma ótima 
opção para aproveitar o  tempo da melhor forma. Pensando nisso, a 
startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de ensino que 
conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, oferece um curso 
completo, do básico ao intermediário, para quem deseja aprender alemão 
gratuitamente.  “Desde a primeira semana de 2021, nossa plataforma 
tem registrado um aumento bastante significativo no número de novos 
alunos, e a grande maioria tem buscado os cursos de idiomas, por isso 
sempre buscamos ampliar as opções disponíveis”, comenta Cláudio 
Matos, um dos responsáveis pelo sucesso da startup Kultivi.
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Cada vez mais jovens se dedicam 
a fazer desafios propostos em redes 
sociais. O problema é que muitos deles 
podem trazer uma série de problemas 
que os pais ainda não perceberam, 
observa neurocientista.

Uma mania nas redes sociais 
acendeu o sinal de alerta em pais de 
adolescentes e médicos. Chamado de 
desafio Roacutan, a febre do momento 
é publicar vídeos instigando os jovens 
a tomarem o remédio para afinar o 
nariz, pois ele diminui as glândulas se-
báceas. O problema é que a medicação 
é recomendada para o tratamento de 
acne, e por isso não deve ser usada de 
forma indiscriminada como a proposta 
sugere.

Além da questão fisiológica do 
fármaco, o que chama a atenção é 
os efeitos desta moda para a saúde 
mental dos adolescentes e o alcance 
em que esta tendência se propaga tão 
rapidamente neste público. Para se ter 
ideia, até o momento os vídeos com 
essa “brincadeira” já tiveram mais de 
17 milhões de visualizações no TikTok. 
Para o PhD, neurocientista, psicana-
lista e biólogo Fabiano de Abreu, isso 
acontece porque “esta rede social tem 
um alcance muito amplo, com intenso 
engajamento. Além disso, as pessoas 
se lançam nesta mania despreparadas 
e desconhecem os efeitos colaterais 
danosos à saúde que esse medica-
mento possui”.

Do ponto de vista relacionado à 
saúde mental, Fabiano explica que “ao 
serem instigados a realizar os desafios 
propostos na plataforma, o organismo 
dos jovens libera a dopamina, que é 
um neurotransmissor responsável 
pelo sentimento de recompensa. O 
grande problema é que ele é viciante 

e dá uma sensação de bem-estar, e 
assim a pessoa fica cada vez mais com 
vontade de se ‘alimentar’ deste desejo, 
aumentando a ansiedade. E quanto mais 
conquista os desafios propostos, mais 
ela buscará outros desafios, como um 
ciclo intermitente”, detalha.

Enquanto isso, a pandemia obrigou 
muitas crianças e adolescentes a pas-
sarem mais tempo em casa, longe da 
escola e do contato presencial com os 
amigos, o que agravou este problema, 
observa o neurocientista. “Ao ficar 
mais tempo em casa acessando as 
redes sociais, o jovem fica mais ansio-
so pela rede em si, pela mudança da 
rotina e devido aos acontecimentos 
da pandemia. E quanto mais ocioso, 
maior a ansiedade para mais liberação 
da dopamina como mecanismo de 
satisfação oposto ao da negatividade 
que a ansiedade também traz, trazen-
do um ‘alívio’ para aquela situação. O 
problema é que com isso se abre um 
ciclo sem fim, pois cada vez mais a 
pessoa fica refém daquela sensação 
aqui descrita”, acrescenta. Até que 
chega a um ponto em que a saúde 

mental fica prejudicada, lamenta o 
neurocientista: “Quando se ultrapas-
sa o limite a pessoa passa a ter uma 
disfunção no sistema límbico, que é 
onde se regula a emoção no cérebro. 
A pessoa perde a racionalidade, por-
que o córtex pré-frontal, que fica na 
região do lobo frontal, passa a não 
funcionar corretamente”.

Mas, por que cada vez mais jovens 
aceitam fazer desafios como estes? 
Para Fabiano, "isso tudo é uma ne-
cessidade de querer ser visto e lem-
brado. É uma espécie de narcisismo, 
tanto que isso aumenta esse desejo 
de ser aceito e acaba se tornando 
uma espécie de competição, pois o 
jovem passa a querer cada vez mais 
ser aceito pelos outros. Existe uma 
ideia já culturalmente enraizada de 
que, quem tem seguidores nas redes 
sociais é quem é mais bem sucedido, 
que é algo totalmente equivocado. 
Por isso eu posso afirmar que a rede 
social é um dos maiores males, se 
não o maior, da atualidade, e poderá 
se converter ainda em uma série de 
problemas futuros”, completa.

Desafio nas redes sociais: causando sérios danos à 
saúde mental de crianças e adolescentes
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