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Cada vez mais as empresas estão descobrindo que 
é necessário despertar o melhor dos seus funcionários, 
estimulando sua espiritualidade e investindo na sua fe-
licidade. A ideia, em grande parte das empresas, ainda 
é rejeitada, porque há o entendimento de que está dire-
tamente ligada a práticas religiosas, podendo ocasionar 
influências negativas e gerar conflitos internos, além da 
queda de produtividade. 

É importante se entender as diferenças entre reli-
giosidade e espiritualidade: enquanto a religiosidade 
refere-se à nossa escolha, à aproximação com o Deus 
que cada um escolheu na nossa formação e crença, a 
espiritualidade é nossa conduta no caminho do bem e 
da prosperidade. 

Estudos mostram que as empresas que não estão 
alinhadas aos seus valores não colhem resultados ex-
pressivos. “A organização que quiser sobreviver terá 
que promover radicais transformações em si que não 
se referem à estrutura, mas sim, aos valores, essencial-
mente, do coração e da alma”, diz Judith Neal, Ph.D. da 
Universidade de New Haven/EUA. 

Sabemos que o nervosismo, o medo, o estresse e 
a depressão sempre fizeram parte do cotidiano dos 
profissionais e das empresas. E é neste momento que a 
espiritualidade surge como fator de equilíbrio e processo 
de transformação íntimo das emoções, da maneira de 
ser, de pensar e de agir.

A natureza e o significado do trabalho estão passan-
do por profunda evolução e a emergência da espiritua-
lidade está ajudando a catalisar este momento. Quando 
poderíamos imaginar que empresas e profissionais em 
geral pudessem buscar ajuda na espiritualidade? Espe-
cialistas e consultores mais evoluídos já concordam há 
algum tempo pela inclusão da espiritualidade no desen-
volvimento pleno do quadro funcional das empresas.  

Na prática, a espiritualidade assume um papel di-
ferenciado: promover o bem-estar no ambiente de 
trabalho e a realização pessoal, além de contribuir na 
retenção dos talentos da empresa.  

Não é antigo e nem fora de moda falar de espiritua-
lidade. Pelo contrário, é uma questão de urgência, pois 
somente os aspectos técnicos e comportamentais são 
insuficientes para a empresa contar com profissionais 
competentes, capazes de inovar e desenvolver seu tra-
balho com mais felicidade e produtividade. 

Reflita sobre isso!
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ACIMA DA MÉDIA
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nhece alguém que 
possui uma “farmá-

cia” em casa ou têm uma tia 
que adora “prescrever” um 
medicamento para qualquer 
doença? Apesar da prática 
ser comum em muitos lares, 
poucos sabem dos riscos 
que a automedicação pode 
causar à saúde. “O risco é 
simplesmente porque você 
não conhece ou não sabe 
bem o que tem. Você tem 
sintomas que são comuns 
a várias doenças”, alerta o 
médico clínico-geral, Valter 
Accorsi.

Os transtornos à saúde são 
os mais diversos, podendo 
acarretar em problemas car-
díacos, renais, intestinais e 
até neurológicos. “Ou seja, 
dependendo do medicamen-
to, pode alcançar um, dois ou 
três sistemas”, aponta.

Outro fator que deve ser 
levado em conta e que pode 
prejudicar a sua saúde é 
referente à dosagem. “A far-
macêutica disse que posso 

tomar uma quantidade xis do 
remédio. Acontece que têm 
medicamentos que se você 
tomar, ele multiplica ou anu-
la o  efeito”, explica Valter. 
“A composição de uma re-
ceita tem em vista proteger o 
resto do organismo para não 
afetar outras doenças”, frisa. 

O médico também orienta 
quanto aquelas pessoas que 
possuem uma comorbidade, 
ou seja, uma ou mais doenças 
e apareceu outra para ser 
tratada. “Temos que ver se 
este novo tratamento não vai 
interferir no outro”, alerta. 

Antes de tudo, Valter 
orienta, ao sentir qualquer 
sintoma que procure um 
médico de sua confiança para 
que se faça um diagnóstico 
preciso e então o medica-
mento ideal seja prescrito. 
Se, ao examinar, ainda há 
dúvidas, é importante que o 
médico solicite outros exa-
mes complementares. “É 
preciso escutar e auscultar. 
Escutar o que o paciente diz e 
auscultar o corpo do pacien-

Quais os riscos à saúde ao se automedicar?

te”, sublinha. 
Valter conta que recebe di-

versos pacientes que revelam 
se automedicar. “Doutor, 
estou tomando a Doralgina e 
o AS que a ‘vózinha’ me deu. 
O chá da minha prima que 
é bom”, comenta. O médico 
diz que não é proibido tomar 
o chá indicado pela avó, mas 
caso não apresente melhoras, 
é preciso procurar um médi-
co. “Não precisamos correr, 
mas em casos que não apre-
sentem melhoras é preciso 
consultar”, orienta.

A febre é um mecanismo de defesa que aparece durante uma 
doença e pode ter diversas causas. O paciente que tomar um 
antitérmico, por exemplo, pode melhorar, mas pode haver com-
plicações, pois essa doença pode atacar o sangue. Se o paciente 
tomar um medicamento que tem na composição algum produto 
que vai afinar o sangue, o paciente pode ter uma hemorragia.

Quando o paciente está com gripe ou tosse e se medica 
com xarope. Se o paciente é diabético, terá complica-
ções, pois no xarope há açúcar, o que vai acarretar na 
glicemia. Ou ainda, pessoas com problemas cardíacos 
podem ter um ataque cardíaco.

Se tomar cerca de três AS 
pode estourar uma úlcera 
no estômago. É preciso 
eleger um remédio que 
não prejudique. 

Outro exemplo: o pacien-
te está com diarreia. Pode 
ser vesícula, bexiga, rim 
ou um desconforto intes-
tinal. Ou seja, é necessário 
ser feito o diagnóstico 
preciso. Se não é possível 
no consultório, solicita-se 
exames para comprovar a 
doença e assim medicar 
de forma correta.

O paciente está com tontura e quer 
tomar o remédio que a tia toma para 
labirintite. É preciso verificar o que 
está causando a tontura, pois ela 
pode estar relacionada com diversas 
doenças, entre elas a embolia pulmo-
nar, por exemplo.

Por que não se deve tomar remédios por conta?


