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Empenhe-se para manter seu emprego, mas preste atenção
para não agredir s.eu físico ou prejudicar sua emoção
POR IMMACULAOA LOPEI/FOTOS: CHRISTIAN PARENTE

e a gente quer ter uma vida saudável, é preciso
estar de bem com o trabalho. A recíproca também é verdadeira: manter o corpo e a cabeça em
equilíbrio tornou-se condição básica para se
cumprir bem a rotina profissional. Só que as
crises do mercado de trabalho e o estilo de vida moderno têm complicado as coisas nessa área. Os especialistas
confirmam que as dores e angústias relacionadas ao trabalho estão aumentando em todas as profissões.
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A responsabilidade das empresas é grande e algumas
já começaram a assumi-Ia. Estão percebendo que investir em saúde significa garantir aumento da qualidade e
elevação da produtividade. Mas cada trabalhador pode (e
deve) fazer a sua parte. A melhor estratégia é mudar
hábitos e atitudes, para prevenir e enfrentar os males
provocados pelo trabalho. Para ajudá-Io, destacamos
pequenas lições que vão constituir os primeiros passos
na sua caminhada rumo à manutenção do seu físico.

-------- Evite esforço
desnecessário

i

Esta regra é básica. Mantenha
o máximo de materiaL e
equipamentos ao alcance da
mão. Assim não fará torções
desnecessárias da coLuna
quando, por exempLo, atender o
teLefone ou jogar papeL no Lixo.
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Facilite a
circulação
A cadeira merece
atenção especiaL.
Deve ter encosto para
a região Lombar e aLtura
suficiente para que a
perna e a coxa se
mantenham em ânguLo
reto. ALém de faciLitar a
circuLação, esta postura
não deixa que a coLuna
fique torta. Não cruze
as pernas nem se sente
sobre os pés.

Cuidado
com os pes
;

ELesdevem ficar paraLeLos
e apoiados inteiramente no
chão ou num suporte - vaLe
usar uma Lista teLefônica.
É bom manter o assento
numa aLtura adequada, para
aLcançar a mesa. O apoio
dos pés ajuda você a manter
a coLuna ereta e também a
Levantar-se corretamente.

.Digite de
modo
correto
Ao digitar ou escrever, o
antebraço e o cotoveLo devem
ficar apoiados na mesa para
não forçar as articuLações.
Não se curve e deixe as costas
apoiadas na cadeira. Repare
nos ombros e tente mantê-Los
relaxados, evitando dores
no pescoço e na cabeça.
Os ombros contraídos
dificuLtam o fluxo sanguíneo.

Um mal

moderno
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A principal doença relacionada
ao trabalho em todo o país é a LER
(Lesão por Esforço Repetitivo),
provocada pela repetição
inadequada do mesmo movimento.
Ela aparece especialmente na região
dos ombros, braços, mãos e
pescoço, sendo muito comum entre
digitadores, bancários, motoristas e
operadores de telemarketing.
Na verdade, o conceito de lesão
vem sendo substituído. É usado
para definir qualquer distúrbio que
cause dor. "Hoje falamos em Dort
(Distúrbio Osteomuscular
Relacionado ao Trabalho) sem que
haja necessidade de lesão ou
machucado", explica o médico
Sérgio Nicoletti, diretor do Centro
Brasileiro de Ortopedia Ocupacional
e professor da Unifesp. Segundo
ele, estima-se que, no mundo
inteiro, de 8% a 10% da população
trabalhadora apresente o problema
em algum momento da vida.
A boa notícia, enfatiza
o professor, é que o Dort pode
ser evitado e até curado. Ele
destaca que é necessário ir além
dos tratamentos tradicionais antiinflamatórios, fisioterapia ou
repouso - que não atingem as
causas. É preciso também promover
uma readaptação das pessoas a seu
ambiente e rotina de trabalho.
Um bom começo é observar o local.
A mesa, a cadeira, o computador e
os equipamentos em geral devem
ser adequados, para permitir
posturas confortáveis. Também é
importante rever o ritmo e a carga
de tarefas e cuidar do preparo
físico. Por outrro lado, deve-se
combater o sedentarismo subindo
escadas, andando até o restaurante,
etc. A ginástica do trabalho,
segundo o especialista, pode ser
muito eficiente na prevenção de
dores.
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AtJdtrabaLho
COMO FAZER PARA MANTER
A CALMA NO DIA-A-DIA
A figura do executivo estressado
já virou folclore. Mas é preciso
entender que o stress atinge também ourros profissionais, como policiais, médicos, jornalistas, operadores de bolsa ou controladores de
vôo. Os motivos para o stress são
muitos: medo da demissão, aumento da competição, as crescentes exigências do mercado, além das cobranças por mais dedicação e pelo
aumento da produtividade. O humor do chefe e a organização (quase
sempre deixando a desejar) das empresas também dão sua contribuição. Sem esquecer o chamado desgaste cibernético provocado pelo celular, pager, fax, pela internet...
Para muitas pessoas, esses estímulos e desgastes vão se acumulando e terminam em uma situação de
stress com diferentes sintomas físicos e emocionais. Tanto podem resultar em dores articulares como
queda de cabelo, úlcera ou até mesmo em uma crise cardíaca. No campo emocional, é comum a perda de
sono, cansaço, intolerância ao barulho, diminuição de concentração ou
até o i'~ício de uma depressão.
Além de cuidar do sintoma
mais imediato, a pessoa deve mudar
os hábitos e evitar as preocupações.
Por mais que haja motivo, o stress
só aparece quando a pessoa não sabe
lidar com as situações difíceis. É
verdade que o desemprego é uma
séria possibilidade, mas a preocupação e a angústia não impedem
que se torne uma realidade.
Outro ponto importante é fugir
de uma certa síndrome da urgência.
Pense bem se o celular não pode ser
desligado e se dá para responder no
dia seguinte ao e-mail que chegou
no fim do expediente. Fora isso, é
preciso cuidar da saúde física fazendo
ginástica, dormindo bem e mantendo uma dieta saudável. Essas dicas
foram dadas pela professora Alexandrina Meleiro, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. ~
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ALongue-se e reLaxe

o corpo e a mente pedem que
você quebre a rotina, parando para
se alongar. A seqüência a seguir
foi sugerida pelas professoras
Adriana Cognolato e Maria Cláudia
Vanícola, especializadas em
ginástica postural, e pode ser feita
antes, durante ou após o

expediente. Estes exercícios
ajudam a variar o uso dos
músculos e articulações de quem
fica muito tempo sentado. Mas
eles não substituem uma atividade
física regular. E lembre-se: cada
um deve fazer os alongamentos
dentro do seu limite.

Para
começar,
levante e
se- espreguice
para um lado,
para o outro e
para a frente,
alongando
todo o corpo.
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Respire profundamente três ou quatro
vezes. Assim você ampLia a caixa torácica
e meLhora a oxigenação do corpo. Faça isso
em vários momentos do dia
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Para relaxar
o pescoço
e a região
cervical, flexione
e segure a cabeça
para a frente, para
um lado e para
outro. Fique 10
Isegundos em
cada posição.
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Uma dica especial para quem digita muito:
massageie cada antebraço por 10 segundos.
Em seguida, dobre uma mão para cima e depois
para baixo. Faça o mesmo com a outra.
~
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e mais tradicional 100% do mercado
FIO ESPECIAL, NÃO EMBARAÇA!
AGORA TAMBÉM

HUMANO
(natural)

-- -

PREÇOS A PARTIR DE
CABELO 100% (Fio especial, não embaraça)
Cl)RTO
MEDIO
LONGO
EXTRA LONGO __

R$26,00/PCt..
R$38,00/pct. •..... :.,"
R$46,00/pct.
., .
R$50,00/pct.

SUPER JUMBO BRAID_R$ 3,00/pct. •.
,
FRISADO
R$ 3,50/pct.
....
APLIQUES
R$25.00 cd.
.'.
HUMANO (Natural Selecionado)
R$ 300,00/KILO - (R$30,00 cada 100g)
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Hora de alongar a parte anterior das
pernas: dobre uma de cada vez e
segure para trás por 10 segundos.
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Frisado I Jumbo

ESCOLA DE CABELEIREIRO JULIA
12 ESCOLA AFRO DO BRASIL (UNISSEX) 20 ANOS DE TRADiÇÃO

CURSOS DE ALONGAMENTO E ENTRELAÇAMENTO
TécNICAS MODERNAS E AVANÇADAS
MEGA MAIR: TODAS AS TécNICAS
• ALONGAMENTO10 MÉTODOS' TODOSOSTIPOS DETRANÇAS
• CURSOBÁSICOPARAINICIANTESE APERFEiÇOAMENTO
PARAPROFISSIONAIS
• VENDEMOSCABELOSNATURAIS(30, 40, 50, 60 E 70 CM), VÁRIASCORES.
• DESPACHAMOSPARATODOO BRASIL' APLIQUESE PRÓTESESCAPILARES
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Cabelo100%
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Para aliviar
a coluna,
dobre os
joelhos, f1exione
o tronco para
frente, apoiando
os braços
esticados numa
parede ou mesa.
Empurre o peito
para baixo por
10 segundos,
mantendo os pés
paralelos.
~

Para alongar a parte posterior, apóie as
mãos na parede, f1exione uma perna e
mantenha a outra estendida, alinhada à
coluna. Dobre éada perna por 10 segundos.
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com cabelo natural

(qualquer método) a partir de R$150,OO
Tranças jamaicanas a partir de R$ 30,00
Frisadinho a partir de R$ 25,00

CONSULTA GRÁTIS - FAÇA UMA VISITA!

T

RUA DOZE DE OUTUBRO, 439/445 - LAPA - SP
TELS.: (Oxx11) 3836-7811/3836-2400
FONE/FAX: (Oxx11 3834-8675
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CONSULTORIA:
Antonio Carlos
C. Zechinatti,
médico do
trabalho e
coordenador da
Divisão de
Segurança e
Medicina do
Trabalho, da
Unifesp, e
Adriana
Cognolato e
Maria Cláudia
Vanícola,
professoras de
Educação Física,
especializadas
em ginástica
postural.
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