PALAVRA DO
PRESIDENTE:
O profissional que nos últimos anos vem se atualizando
sobre o mercado imobiliário e a instituição com informações divulgadas na Revista Stand, TV Creci Rio e no portal
e redes sociais do Conselho, este ano foi apresentado ao suplemento digital +Stand.
Esta publicação cumpre o objetivo de atualizar e incentivar
o debate sobre os principais temas do cotidiano e oferecer
um momento de entretenimento aos corretores de imóveis
que possuem uma extensa rotina de atribuições no dia a dia.
Para o próximo ano vamos continuar trilhando esse caminho de promover a ampliação das ferramentas de comunicação, especialmente na área digital, para aproximar
ainda mais o Creci-RJ e a categoria.
Excelente leitura e bons negócios!

NOTAS DO
EDITOR:
Pegue a pipoca para acompanhar um assunto polêmico.
Nesta edição, a + Stand destaca um tema que tem provocado calorosos debates tanto nas redes sociais quanto em
conversas informais em uma roda de amigos. Existe limites para a arte? O que pode ou não ser considerada uma
expressão artística?
Outro tema de destaque é uma abordagem completa sobre
a fibromialgia e suas limitações. Em setembro, com dores
em todo o corpo, a famosa cantora Lady Gaga não conseguiu fazer o show na primeira noite do Rock in Rio, apresentando para muitos esta síndrome.
Então partiu ler a +Stand? E não deixe de compartilhar
com os amigos que a nova edição já está no ar com os principais temas da atualidade.
Boa leitura!
Caio de Albuquerque Cascardo
Jornalista
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A liberdade de expressão artística se
depara com a censura e divide opiniões
de corretores de imóveis
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Há limites
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CULTURA

Muito se fala em uma sociedade democrática, em que as
opiniões são respeitadas e onde se defende a liberdade de
expressão como um símbolo desta democracia. Mas estamos falando de democracia para quem? Todas as opiniões são respeitadas mesmo que sejam contrárias à sua?
Se a liberdade de expressão do outro não for aceitável pra
mim, posso criminalizá-la?
Assim como tudo na vida, a arte enfrenta transformações em sua essência. Tabus são quebrados apenas para
que novos tabus surjam. Conceitos se afirmam hoje somente para serem contestados e derrubados amanhã. Estilos, gêneros, traçados, pontos, tinta, óleo, corpos nus,
o que é e o que não é belo, cores primárias, secundárias,
paisagem, o real e o surreal, o arcaico, o barroco, o moderno e muito mais coisas pelas quais a arte já passou e
no que se transformou no decorrer da história. Mas um
tabu que a arte enfrenta desde sempre é a censura.
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“Censura” seria a palavra? Ou seria mais correto afirmar
que, na verdade, é apenas uma resposta da sensatez em
resistência às expressões artísticas que vão em desencontro aos princípios de moralidade impostos pela sociedade? “Princípio de Moralidade” seria a expressão correta?
Mas são os princípios de quem com base em que moral?
Julgar e impedir alguém de se expressar artisticamente
não se caracteriza como uma forma de censura? Afinal,
se não gostamos de algo, não seria mais correto evitar do
que tentar privar outras pessoas de terem acesso à esta
arte? A expressão artística é imoral porque vai contra os
seus princípios ou porque atinge diretamente um determinado grupo de indivíduos de forma preconceituosa e
desrespeitosa?

CULTURA
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Por vezes, ao longo da história, a arte ignorou
tudo isto e, de uma forma sutil, conseguiu passar
sua mensagem sem que aqueles que tentaram
lhe censurar percebessem o que estava acontecendo. A arte é conceitual na maioria das vezes,
mesmo quando as pessoas não conseguem perceber. Grupos se confrontam a respeito de uma
expressão artística se dividindo entre aqueles
que atacam e aqueles que defendem tal manifestação. O que deixa de fazer sentido nesta
briga toda é que quando os valores se invertem, quando quem está atacando produz a arte
e quem estava defendendo se vê desrespeitado,
os posicionamentos são invertidos e tudo passa a girar em torno de uma guerra mais política
do que artística. Uma queda de braço em que
os dois lados sentem na pele o que o outro estava passando, mas não dão o braço a torcer e
seguem convictos de suas razões.
Na visão do corretor de imóveis Fernando S.,
“Dentro de um espaço privado, se há pessoas
interessadas em consumir este conteúdo, se o
conteúdo não incentivar práticas criminosas
ou incitar o ódio e respeitar uma classificação
indicativa, não deve haver censura e deve ficar
aberta, também, às críticas”
A arte se ramificou muito com o passar do
tempo. De rabiscos na pedra até as telas com
tinta. Do teatro, da fotografia até o cinema. Das
orquestras e suas músicas clássicas aos milhares de cantores e centenas de gêneros e variações musicais com a presença de vocalistas. Da
música também surge a dança lhe dando movimento. A tecnologia avança e presenciamos
o nascimento de jogos eletrônicos tão perfeitos, cada um em sua época, que os consideramos como obras de arte. Arte esta que evoluiu
a cada dia e se aproxima cada vez mais da realidade. Seria mais correto afirmar que esta não
é a arte em evolução, mas sim em expansão. A
arte que cria novas formas de se expressar sem
modificar os formatos já existentes.
Para o corretor imobiliário Carlos Roberto Medeiros, não deve haver censura imposta pelo estado, mas a classificação indicativa
deveria impedir que crianças tenham acesso

CULTURA
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à determinadas exposições com conteúdos considerados
impróprios para este público.
Uma criança interage com um artista nu durante performance. Parte da sociedade não vê nada de mais, porém a outra parte considera absurdamente revoltante e
acusa o artista de pedofilia. O artista está errado em fazer
uma performance nu para pessoas que sabiam o que encontrariam ali? A criança está errada em interagir com
o artista, tendo em vista que qualquer um dos presentes
poderia ter feito o mesmo? Os responsáveis pela criança
devem ser responsabilizados por permitir isto? Ou a sociedade que é contrária ao ato deve ser acusada de incitar
a censura? Alguém quis saber o que pensam os responsáveis pela criança e se eles compartilham deste pensamento conservador? Alguém perguntou para esta criança o
que ela pensa sobre tudo isto? Não. Na verdade ninguém
está interessado nas opiniões dos envolvidos, mas sim em
defender suas próprias ideias e impor suas opiniões.
Para Sandro Rangel Segalote Alves, um dos colaboradores na biblioteca da sede do Creci-RJ e muito ligado às
questões artísticas, definiu a arte e o objetivo de um artista ou expressão artística como:
– Aproximar a arte da questão de elevação de espirito,
elevação intelectual no sentido de que a arte é aquilo que
te impacta de forma a você não ser mais a mesma pessoa
depois de se deparar com ela
– E completou – São coisas que vão tentando aproximar nessa questão de conceito pra dizer o que é arte e o que não é.
O problema é que em diversos museus estão expostas
telas e esculturas que apresentam corpos nus e sexo sem
sofrerem com a censura. É uma censura seletiva que afeta
o novo. Seguindo por essa linha de raciocínio, estas mesmas obras serão vistas como normais no futuro. Diversas
obras expostas, inclusive, em locais religiosos como o Vaticano, por exemplo, possuem genital amostra.
Este é um tema que divide opiniões. O que pode ser
considerado como arte? O que significa arte para você?
Classificação indicativa é uma forma de censura?
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TECNOLOGIA

Os prós e contras da tecnologia e seus
impactos no comportamento da sociedade
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Os dois lados
da tecnologia
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TECNOLOGIA

11

14

18

22

Essa revolução tecnológica trouxe grandes avanços para
as indústrias permitindo maior produtividade em menos
tempo e gerando, assim, mais lucros. Nos proporcionou
avanços no campo da saúde com novos medicamentos e
tratamentos para o combate e prevenção de diversas enfermidades, além de permitir um diagnóstico cada vez
mais precoce de diversas doenças. Quando o assunto é
educação a tecnologia se torna ainda mais importante,
pois permite uma democratização do saber e aproxima a
escola da vida do aluno, sem contar que ficou muito mais
fácil para estudantes universitários fazerem seus trabalhos, principalmente teses e monografias que não precisam mais serem escritas e reescritas em maquinas de
escrever ou, até mesmo, à mão. Através de radares, câmeras, GPS, drones, entre outros, a tecnologia vem trazendo
mais segurança para a sociedade e auxiliando na manutenção da ordem. Os avanços são percebidos em diversas
outras áreas como na imprensa, com os eletrodomésticos,
no transporte público, ou seja, em praticamente tudo que
está a nossa volta.
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Os avanços tecnológicos que a comunidade científica
nos proporcionou ao longo dos milênios é, sem sombra de
dúvidas, um dos fatores determinantes para que tenhamos
hoje melhores condições de vida, mais expectativa de vida,
mais empregos, mais informação e por aí vai. Mas é neste
milênio, no século XXI que vivemos em uma era tecnológica que traz avanços incríveis e facilitadores, não só para
questões profissionais, mas também no âmbito pessoal e
social. Mas será que tudo são flores? Um smartphone na
palma da nossa mão com aquela quantidade incalculável
de aplicativos para praticamente tudo realmente só faz bem
para nós? Ter acesso às redes sociais pelo smartphone, fazer uma selfie e postar na hora, acessar portais de notícias e obter informações gratuitas em tempo real ou voltar a atenção para aqueles viciantes e divertidos joguinhos
é, de fato, algo incrível, não é mesmo? Mas quantas horas
por dia você passa fazendo tudo isso e quanto tempo você
disponibiliza para se reunir com amigos e familiares e jogar aqueles divertidos jogos de tabuleiro? Você conhece alguém que passa o dia inteiro na frente de um computador
ou video game e só para na hora da refeição ou pra deitar
no sofá ou na cama para ficar mexendo no celular?
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TECNOLOGIA
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A geração Z, dos nascidos de 1992 até 2010, ou seja, os
que nasceram na tecnologia, cresceram tendo acesso a um
mundo digital e não se imaginam vivendo sem acesso a
internet, sem um smartphone que se atualiza todo ano,
sem um vídeo game de última geração e, principalmente,
sem redes sociais nas quais possam publicar suas fotos
e receber suas tão sonhadas curtidas. Mas como nossos
pais sobreviveram sem tudo isso? Enquanto lá atrás tiravam fotos e aguardavam dias ou semanas para revelar e
colocar em um porta-retrato ou naquele temido álbum de
família que toda visita é intimada a ver, hoje em dia apenas pegamos nossos celulares, abrimos a câmera, tocamos na tela e pronto, é só publicar para que todo mundo
veja, curta e comente. Quem já acessou internet discada
tem pesadelos com aquele som até hoje, principalmente
quando a rede caia e precisávamos reconectar e isso tudo
sem falar da incrível velocidade de 50kbps. Essa geração
atual leva a internet para qualquer lugar, entra nas redes
sociais a todo o momento e não sabe o que é esperar até
uma certa hora para fazer uma ligação.
Fato é que o smartphone se tornou uma extensão de
nosso corpo, pois o utilizamos para quase tudo e conseguimos cuidar de assuntos pessoais e profissionais ao
mesmo tempo. A quantidade de ferramentas disponibilizadas na forma de aplicativos facilitam nosso dia, nos dão
entretenimento, diversão, informação e nos permitem estudar e conversar com pessoas de qualquer lugar do planeta. Mas o que acabamos deixando passar despercebido
é que estamos iniciando cada vez mais prematuramente
nossas crianças ao uso de smartphones e tablets e isso
pode ser muito prejudicial em diversos pontos como, por
exemplo, na falta de exercícios físicos que levam ao sedentarismo e obesidade, na falta de interação com outras
crianças trazendo transtornos comportamentais para o
futuro e expondo essa criança ao risco de se tornar um
adolescente ou adulto com dependência ao uso de tecnologia, também conhecido como Nomofobia, problemas
de visão, entre outros.
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A tecnologia foi criada para facilitar nossa vida, mas ao
mesmo tempo que cumpre seu papel ela também nos prejudica, pois nos torna dependentes e, em excesso, prejudica nossa saúde. O difícil é justamente encontrar o ponto de equilíbrio e usar estes aparelhos eletrônicos com
moderação, mantendo essa liberdade que ainda temos.
Em um mundo globalizado e que a internet surgiu para
aproximar povos e culturas diferentes e permitir contato com pessoas distantes, essa mesma internet nos deixa
tão presos a tela de nossos aparelhos que esquecemos que
temos vizinhos e que podemos ver nossos amigos e parentes pessoalmente, mas mesmo quando conseguimos
fazer essa reunião o celular ou está em nossas mãos ou
está na mesa o mais próximo possível. Houve um tempo
em que buscávamos tecnologias que executassem tarefas
que nós já fazíamos, mas de forma mais ágil. Hoje em dia
estamos invertendo esta situação e parecendo mais com
as máquinas do que as máquinas com a gente.
A tecnologia não é nossa inimiga, quando utilizada de
forma correta e com moderação, pois tudo em excesso
faz mal. Precisamos impor limites e garantir que nossas
crianças não façam uso excessivo destas tecnologias.
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A nomofobia é uma compulsão caracterizada pelo
medo irracional de permanecer isolado e desconectado do mundo virtual. Na abstinência do celular
ou tablet (internet), os sintomas são muito semelhantes aos da síndrome de abstinência de drogas
como álcool e cigarro. Vale a pena ressaltar que a
nomofobia está geralmente relacionada com morbidades secundárias de outros transtornos, principalmente os transtornos de ansiedade, tais como
fobia social, síndrome do pânico e transtorno obsessivo compulsivo. É um termo muito recente, que
tem origem nos diminutivos inglês No-Mo, ou No-Mobile, que significa sem telemóvel. Daí a expressão “Nomofobia” ou fobia de ficar sem um aparelho
de comunicação móvel.
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APRECIANDO OS VINHEDOS NO
SUL DO BRASIL

22

TURISMO

A cidade que possui o pórtico em formato de um barril
de vinho é conhecida como capital brasileira da uva e do
vinho, sendo o ponto de partida para aqueles que desejam fazer um tour pelos vinhedos.
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BENTO GONÇALVES
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A região Sul do Brasil é responsável pelo clima mais ameno do país e pela mais forte influência europeia mesmo depois de centenas de anos da colonização. O Rio Grande do
Sul, maior e mais populoso estado da região, cultivou fortemente as tradições dos pampas. Além do irresistível chimarrão e o melhor churrasco do país, o Rio Grande oferece aos visitantes amantes de vinhos uma experiência épica
pelos vinhedos da serra gaúcha. Venha com a +Stand aguçar seus sentidos e conhecer a famosa rota do vinho, tchê!
O Vale dos Vinhedos, como é chamada a região da serra
gaúcha onde encontramos as principais produtoras de vinhos e espumantes do Brasil, fica a 130km da capital Porto
Alegre e é composto por três cidades: Bento Gonçalves,
Garibaldi e Monte Belo do Sul. As 30 vinícolas que são distribuídas entre elas oferecem visitas guiadas por enólogos
com degustações e harmonizações com refeições e proporcionam que os visitantes conheçam a história e como são
feitas as produções de todos os vinhos.
A +Stand separou as principais vinícolas dessa região e
algumas dicas para o seu enoturismo!

CASA VALDUGA
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Informações sobre visitações:
Preço: R$ 40,00
Cada participante ganha uma taça de cristal gravada com a marca da Casa Valduga com direito a
degustação de 5 vinhos, sendo dois tintos, um branco e dois espumantes.
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Uma das principais vinícolas do país, a Casa Valduga foi inaugurada em 1992 e até hoje permanece
sendo um “negócio de família”. Com vinhos premiados internacionalmente, a vinícola oferece visitas guiadas por profissionais, além de degustações,
venda de produtos e quatro pousadas dentro do
complexo. Atualmente, a vinícola tem uma ótima e
moderna política de sustentabilidade.

MIOLO

Com alguns (muitos) vinhos premiados internacionalmente, a vinícola possui visitas guiadas que
levam os visitantes até pipas, tanques e barris de carvalho mostrando o processo de fabricação do vinho
NaCave di Bacco.
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Informações sobre visitações:
Preços: as visitas guiadas e degustações são gratuitas.

TURISMO

AURORA

10

Informações sobre visitações:
Preço: R$30,00
Mediante aquisição do bônus de R$ 30,00, você poderá visitar a Vinícola, os vinhedos e degustar vinhos
de diferentes formas de plantação da uva. Este bônus
será reembolsado no valor de R$ 10,00, para a compra de vinhos, espumantes e destilados, no varejo da
Vinícola Miolo.
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A vinícola Miolo está entre as maiores e mais visitadas do país Somente no ano de 2016 foram registradas 200 mil visitas. As empresas produzem
aproximadamente 12 milhões de litros de vinhos
finos e possuem a maior área de vinhedos próprios
no País, com 1.150 ha, todos de uvas viníferas, conduzidas pelo sistema vertical (espaldeira).
A vinícola conta com ações de visitas guiadas por
enólogos além de minicursos de degustação.

SALTON
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Com mais de 100 anos de existência e uma das
vinícolas mais conhecidas do país, a Salton possui
30mil m² de área construída que recebe os turistas
de maneira grandiosa com tanques de inox gigantes onde podemos conhecer e desfrutar todo o processo de fabricação dos vinhos da vinícola.
Uma das curiosidades da estrutura, é que a cave dos
espumantes fica a oito metros abaixo do nível da rua
com milhares de garrafas de cabeça pra baixo;

Informações sobre visitações:
A visita tradicional é gratuita e ocorre no intervalo
de 30 minutos.
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Localizada a 640m de altura, a cidade de Garibaldi
é, literalmente, única para o país. Foi em Garibaldi
que, durante quatro décadas, o Brasil pôde fabricar
uma “Champagne” fora da região francesa. Bebida
essa que foi servida pelo Presidente Getúlio Vargas
na visita da Rainha Elizabeth ao Brasil.
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GARIBALDI

PETERLONGO

TURISMO

A pioneira na fabricação de champagne no Brasil, a vinícola Peterlongo é a única existente do país
que possui o direito de usar a expressão “champagne” em seus rótulos. Oferece degustações e harmonizações aos visitantes durante um passeio no belo
jardim em volta do castelo da propriedade.
Vale destacar que, Armando Peterlongo, fundador da vinícola, foi o primeiro empresário da Serra
Gaúcha a contratar mulheres cumprindo todas as
leis trabalhistas. “Benditas sejam as mulheres, pois
elas fazem tudo com amor” dizia o empresário.
Informações sobre visitações:
As visitas à vinícola são gratuitas.
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CHANDON
O espumante mais famoso do país tem sua vinícola localizada na cidade de Garibaldi desde 1973.
Além do Brasil, a Chandon também é produzida
na Austrália, Califórnia e Argentina e é uma das líderes de vinhos espumantes de luxo.
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Informações sobre visitações:
A visitação inclui um tour pela Adega da Chandon
guiado por um enólogo que explica todo o processo
de elaboração dos produtos da marca e finaliza com
degustações e harmonizações.
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CARREIRA
COMO EVITAR AÇÕES QUE PREJUDICAM
SUA IMAGEM NAS REDES SOCIAIS

18

22

Não tem como negar que a interação nas redes sociais se
tornou, nos dias de hoje, essencial também para as relações profissionais. Ter a facilidade de se comunicar com
alguém de qualquer lugar do mundo se tornou um fator
determinante para realizar e expandir negócios. Todavia,
essa ferramenta que traz muitos benefícios para o mundo
dos negócios pode se tornar um indesejado inimigo pra
aqueles não sabem utilizá-la de forma adequada.
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É notório que as empresas e clientes estão muito atentos
aos perfis de seus empregados, potenciais funcionários
ou contratados nas mídias sociais. Por isso é importante ficar ligado no que se deve ou não postar. Um “post”
equivocado pode ser fatal para o fechamento de negócios
ou para a sua contratação em uma firma.
De acordo com pesquisas, possuir um perfil considerado ruim nas redes sociais diminui até 44% as chances de
ser convocado para uma entrevista e ter um perfil bom
pode até fazer você pular uma fase do processo seletivo. A popularização dos perfis sociais fez com que todos
pudessem ter acesso a essa ferramenta mas, no mundo
corporativo, é muito importante que além de ter acesso,
saibamos nos comportar no mundo virtual.
Pensando nisso, a + Stand separou dicas valiosas para
você não se expor de forma negativa na internet e usar
seus perfis nas redes sociais a seu favor.

I HATE MONDAYS!

CARREIRA

Pode parecer uma frase inocente, mas o famoso desabafo “odeio segundas-feiras” pode se tornar um mantra.
Não é interessante para a empresa ou para um cliente contratar um profissional que provavelmente não irá
render ou chegar mal-humorado no começo da semana.
Evite esse tipo de declaração. Um bom corretor de imóveis está sempre disposto para realizar seu trabalho da
melhor maneira possível em qualquer dia da semana!

ÓH CÉUS, ÓH VIDA!
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Reclamações nas redes sociais são válidas apenas quando possuem finalidade construtiva. Reclamar do mercado, do parceiro, do cliente, da empresa, do chefe, do tempo e do país não vai agregar em absolutamente nada para
você e causa a impressão de estar sempre insatisfeito com
tudo, inclusive com a sua vida. Lembre-se: o cliente pre-
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cisa confiar em você, logo, você precisa transmitir essa
confiança. O mercado não está bom? Crie métodos e novas alternativas para driblar essa crise. Proatividade e otimismo cativam e demonstram que você está
pronto para qualquer situação.

FORA TEMER OU FICA TEMER?

22

As redes sociais se tornaram palco para erros ortográficos. É muito comum nos depararmos com erros gritantes como: concerteza, agente, naçer, mim fazer... Uma
pesquisa recente mostrou que 66% dos empregados fi-
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CHAMA O AURÉLIO

CARREIRA

Frases clichês como “fala bem ou fale mal, mas fale de
mim”, “sua inveja faz minha fama” e outras do gênero, são
completamente dispensáveis, além de parecer que você se
sente superior pode ofender qualquer pessoa. Assim como
“estou de ressaca” e “odeio trabalhar” são desabafos que
devem ser feitos de forma particular, e não na internet.
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DIVÃ NA TIMELIME

10

Antes de sermos profissionais todos nós somos cidadãos.
É de suma importância estar ciente dos acontecimentos
que assombram o país e ter seu posicionamento pessoal
sobre o assunto. Entretanto, expor sua preferência política de forma energética nas redes sociais não é adequado.
A pessoa que está visitando seu perfil pode interpretar
os posts políticos como provocação ou até intolerância a
opiniões divergentes. Sendo assim, evite esse tipo de postagem polêmica. Dê preferencia para esse tipo de discussão em uma roda de amigos.
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Todos aqueles que utilizam diariamente as redes
sociais sabem que não tem nada mais inconveniente do que aquela pessoa que compartilha tudo e faz
20 posts por dia. Do cachorrinho fazendo graça até
a tragédia na Síria. Por isso, selecione bem o que
você vai postar. Ao compartilhar, faça um pequeno
comentário sobre o tema para demonstrar o que tornou aquele post interessante pra você. E principalmente: se limite a poucos compartilhamentos por
dia, assim, as pessoas poderão prestar mais atenção
ao que você publica.

CARREIRA

DEDO NERVOSO

14

Um dos fatores mais polêmicos quando falamos
de redes sociais são as fotos postadas. Afinal, qual
o limite que determina o postável ou impostável?
A dica que temos pra você é: alimente a sua página
de acordo com o público que deseja atingir. Se você
gosta de postar aquela foto do happy hour de sexta ou na praia pegando um sol, libere apenas para
pessoas do seu ciclo de amizade. Quando o profissional deseja captar clientes e possui muitos colegas de trabalho na sua página, é preferível que não
se exponha tanto, afinal, nem tudo é bem visto por
todos.
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STRIKE A POSE
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cam com uma imagem ruim do profissional que comete
erros ortográficos nas redes sociais. Sendo assim, tome
muito cuidado com a ortografia e a gramática. Qualquer
dúvida consulte o dicionário ou o grande amigo Google.
Esses minutos de consulta evitarão muitos problemas
futuros para você.

10

Desmistificando a fibromialgia - doença que impediu a apresentação da Lady Gaga no Rock in
Rio e atinge pelo menos 5 milhões de brasileiros
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NÃO É EXAGERO,
A DOR É REAL!
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Durante o mês de setembro presenciamos o drama da
cantora Lady Gaga ao cancelar sua apresentação no Rock
In Rio devido às dores crônicas no corpo que impossibilitariam sua performance. Diagnosticada há alguns anos
com uma síndrome que causa dores em todo o corpo,
a cantora despropositadamente plantou a curiosidade e
deu espaço para a conscientização dessa doença que atinge pelo menos cinco milhões de brasileiros.
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TRATA
MENTO

A fibromialgia não tem cura, mas também não é uma doença progressiva.
Nunca é fatal ou afeta as articulações a
ponto de deixar o paciente impossibilitado de andar ou limitado fisicamente. Apesar de possivelmente durar por

14

O QUE
CAUSA?

Mas afinal, o que causa a fibromialgia?
Na verdade, não existe ainda uma causa
definida. Sabe-se que é um tipo de reumatismo associado à sensibilidade do
paciente frente a um estímulo doloroso.
Estudiosos acreditam que os cérebros
de pessoas com a síndrome interpretam de forma exagerada os estímulos,
causando assim, dores mais fortes. Entretanto, profissionais afirmam que o
desenvolvimento da doença pode estar relacionado também à situações de
estresse crônico como traumas, graves
doenças e mudanças hormonais.
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O
QUE É?

De acordo com artigo divulgado pela
Sociedade Brasileira de Reumatologia,
a Fibromialgia é uma síndrome clínica
que se manifesta, principalmente, com
dor no corpo todo. Muitas vezes fica
difícil definir se a dor é nos músculos
ou nas articulações. Os pacientes costumam dizer que não há nenhum lugar
do corpo que não doa. É considerada
síndrome porque é caracterizada por
variados sintomas sem que seja identificada uma causa única para eles.
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Dores musculares em diversas partes do corpo que
não eram identificadas por exames já foram consideradas exageros ou diagnosticadas como tensão causada
por estresse. A partir da década de 80, um quadro que
acompanha diversos sintomas além dessas dores despertou o interesse de pesquisadores e após muitos artigos
publicados e estudos direcionados, profissionais de medicina apresentaram ao mundo que aquilo que muitos
chamavam de “sentimentalismo” é uma séria síndrome
que leva o nome de FIBROMIALGIA.
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O diagnostico da fibromialgia é essencialmente clínico.
Nenhum exame consegue detectar a presença dessa síndrome, logo, os pacientes demoram um tempo maior para
serem diagnosticados corretamente. Por isso, a Stand separou alguns dos principais sintomas da fibromialgia e
as partes do corpo que mais doem para você ficar atento
e se necessário, procurar imediatamente um médico.
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toda a vida, há muitas maneiras de controlar os sintomas da síndrome. O paciente deve ser acompanhado por um
médico ciente de seu quadro e orientar
seu tratamento de acordo com os sintomas mais relevantes. Tratamento do
sono, da dor e controle de ansiedade e
depressão são os principais que devem
ser efetuados. É muito importante que
a pessoa com fibromialgia entenda que
a atividade física regular terá que ser
mantida para o resto da vida, pelo risco da fibromialgia voltar se esta atividade for interrompida.
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