
Ci d a d e s

VITÓRIA, ES, TERÇA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2016 ATRIBUNA 9

Asclépio é considerado o funda-
dor da medicina. Segundo a mito-
logia grega, ele representa o deus
da cura. Suas filhas, Hygeia e Pa-
naceia, são responsáveis pelos as-
pectos básicos da medicina: a pre-
venção e a cura. Por volta dos anos
460 a.C, o médico Hipócrates reti-
rou a arte de curar dos deuses, en-
tregando-a aos homens.

Depois disso, o apóstolo Lucas
impregnou a medicina de espiri-
tualidade. Nascia a expressão “te -
rap eu ta ”, que significa “servir a
Deus”.

Lucas considerava que a fé era
imprescindível à cura, uma vez
que a mente do enfermo possui
uma energia capaz de vencer nu-
merosos males. Muitas das curas
atribuídas a Lucas, além da eficá-
cia dos tratamentos
com remédios natu-
rais, têm sido consi-
deradas milagrosas.

Existe uma força
vital curativa com a
qual o médico sem-
pre conta. Seu papel
é prescrever medi-
camentos e praticar
intervenções cirúr-
gicas, aguardando o
corpo curar a si pró-
p r i o.

Médicos recém-
formados costu-
mam trazer a sober-
ba enrolada no diploma. São ne-
cessárias décadas de convívio com
a morte para que eles compreen-
dam a fragilidade da existência.

Exerço medicina há 36 anos.
Minha arte é longa, minha vida é
b reve.

Sou um sonho de Deus. Deus
dorme e sonha. Nesse sonho habi-
ta a vida. E dessa vida, surgiu o ho-
mem.

Para prolongar seu sonho, Deus
então criou o médico.

Cada ser humano é um sonho
de Deus. Quando Ele acorda, nós
dormimos. O mistério que chama-
mos de morte nada mais é do que
o despertar dos sonhos de Deus.

Cada vez que alguma enfermi-
dade perturba seu sono, surge o
médico para, afastando-a, emba-
lar o Criador em sua sonolência.

Quando as doenças fustigam
sua obra, Deus tem pesadelos.
Quando a saúde dos seus filhos vi-
ceja, Ele boceja.

Bem-aventurado o médico cujo
coração ama e tem fé na própria
vida e na de seus semelhantes, lu-

tando em nome dela.
De tempos em tempos, Deus

acorda. Nesse instante, um ser
humano irá dormir. Entrega, an-
tes de adormecer, sua vida ao
Criador. Informa para Ele que
seu médico perdeu a batalha con-
tra sua doença. Notifica que a
morte venceu.

Deus diz que não. Pois, ao criar
o tempo, gerou o seu passar. E de-
le nasceu a tal morte, essa amante
arrebatadora que persegue a vida
até conquistá-la quando, inebria-
da de paixão, apaga a luz desse
corredor para gozar sua lua de
mel.

Nessa estrada também cami-
nha o médico. Desesperado, tenta
acender cada vela que a enfermi-
dade sopra.

E lá vai a vida, ta-
teando na penum-
bra. Indecisa, já não
sabe se oferece, para
a  m o r t e  q u e  l h e
abraça, o seu cora-
ção, ou se o devolve,
pelo amor sincero, ao
médico de plantão!

Lá está o médico!
De olho no amor
alheio, fazendo lem-
brar a vida, enquanto
esquece a própria
morte. Afinal, eles já
foram considerados
deuses!

Hoje, são apenas humanos.
Por serem protetores da vida

alheia, pensaram que eles fossem
eternos. Vivendo a própria vida,
descobriram-se mortais.

No fundo mesmo, eles são so-
bre -humanos!

Confie em mim! Lute! Tenha
fé! Ele diz ao seu enfermo, termo
este que significa: sem firmeza,
sem equilíbrio, sem fé!

Funcionário da existência, o te-
rapeuta tenta como pode afastar
seu paciente do assédio da morte.

Mas, em dado momento, Deus,
sentindo falta de um dos seus fi-
lhos, interrompe o trabalho do
d o u t o r.

Não tem problema. Certamente
um dia, sentirá também saudades
do médico e ele partirá. E aí, feliz
da vida, Deus voltará a sonhar. Po-
rém, antes de dormir, espalhando
a luz do seu médico amado, fará
mais uma vida brilhar.

Sinais de humilhação
na escola e internet
Especialistas apontam
sintomas para os pais
descobrirem se filhos
sofrem bullying, entre
eles isolamento e
distúrbios do sono
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P S I C Ó LO G A Hildicéia Affonso orienta pais a vigiar os filhos na internet

Rayza Fontes

Irritabilidade, isolamento, dis-
túrbios do sono e até transtor-
nos alimentares são alguns si-

nais de alerta para os pais para
descobrir se os filhos estão sendo
vítimas de humilhação na escola
ou na internet.

A psicóloga, professora univer-
sitária e presidente do Conselho
Regional de Psicologia, Hildicéia
Dos Santos Affonso, explicou que
a humilhação, conhecida como
bullying, pode se configurar em di-
versos tipos de agressões, reais ou
v i r t u a i s.

“O cyberbullying, as agressões
feitas na internet, não devem ser
menosprezadas, pois são muito
cruéis. Os pais devem sempre es-
tar presentes e acompanhando a
vida cibernética dos filhos, para
evitar que eles sofram agressões,
ou tornem-se agressores”, disse
Hildicéia.

A psicóloga Andrea Bragatto ex-
plicou que na internet, crianças,
adolescentes e inclusive adultos se
escondem no suposto anonimato
para agredir. Os efeitos da humi-
lhação virtual, de acordo com ela,
também causam danos como irri-
tabilidade e medo.

“Muitas vezes a pessoa cria um
fake, exclusivamente para agre-
dir, humilhar. O computador, o
anonimato, criam uma espécie de
proteção ao agressor, que acredi-
ta que nada vai acontecer e que
ele pode falar o que quiser”, ex-
plicou ela.

Em Vitória, um relojoeiro en-
frentou uma fase difícil com o fi-

lho, hoje com 14 anos, na escola. O
garoto foi agredido verbalmente e
humilhado pelos colegas, o pai
chegou a fazer mais de cinco bole-
tins de ocorrência e trocar o meni-
no de escola. Na época, aos 8 anos,
ele deu sinais de que passava por
problemas e os pais decidiram in-
ve st i g a r.

“Meu filho passou a não querer

atravessar a rua sozinho, estava ar-
redio, vivia verificando se as portas
estavam trancadas. Procuramos a
escola, acompanhamento psicoló-
gico para ele e também a polícia
para intermediar o contato com a
família dos agressores. Os pais
precisam agir e estar atentos às
mudanças de comportamento”,
salientou.

SINAIS DE QUE SEU FILHO SOFRE BULLYING

Alerta para agressividade e revolta
1 M AC H U CAD O S, hematomas e arra-

nhões sem explicação convincente
podem ser sinal de que seu filho está
sendo agredido na escola.

2 ROUPAS RASGADAS e material es-
colar quebrado também podem

indicar violência física.

3 ISOL AMENTO e aproximação com
adultos podem indicar que a

criança não está se dando bem com
colegas da mesma idade.

4 QUEDA NO RENDIMENTO escolar
pode significar humilhação e

ameaça na escola ou na internet.

5 PERDA DE APETITE, ansiedade e
insônia são sinais de que algo vai

mal e de acordo com especialistas po-
de ser sinal de bullying.

6 MEDO DE IR SOZINHO aos lugares
ou à escola é um dos indicativos

de humilhações e agressões.

7 AGR ESS IVI DA DE e revolta estão
geralmente relacionados à situa-

ções em que a criança se sente amea-

çada e não sabe como reagir.

8 PENSAMENTOS SUICIDAS são a
consequência mais grave das

agressões virtuais ou reais. É preci-
so estar atento ao comportamento
dos filhos.

9 DOENÇAS FREQUENTES po dem
ser causadas por problemas imu-

nilógicos decorrentes do estresse do
bullying. Entretanto, os especialistas
explicam que as doenças também po-
dem ser simuladas, para chamar a
atenção dos pais.

10 DEPENDÊNCIA dos pais e res-
ponsáveis pode ser um sinal de

que algo vai mal. Especialmente quan-
do a criança ou adolescente não sen-
tia a necessidade de ficar perto dos
pais todo o tempo.
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Médico, esse
pobre mortal
Médicos trabalham com vida, essa sublime matéria

prima. Conhecimento e amor ao próximo são fer-
ramentas necessárias para tal ofício. Aliviar o sofri-

mento e nutrir a esperança fez do médico um ser admirado.
Em épocas passadas, ele tinha status de divindade.

Funcionário da
existência, o

terapeuta tenta
como pode
afastar seu
paciente do
assédio da

mor te
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EST U DA N T E isolado em escola


