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SAÚDE

Descongestione a cabeça
Com a volta às aulas e
os congestionamentos,
veja dicas para reduzir
o estresse no trânsito
THIAGOLASCO
thiago.lasco@estadao.com

Toda vez que o período de férias
escolaresterminaéamesmacoisa: acaba também o sossego dos
motoristas, principalmente nas
grandescidades,quevoltamaficar bem mais congestionadas.
Para evitar o estresse ao volante,
há atitudes simples que podem
ajudar – e muito. Sair de casa um
pouco mais cedo, por exemplo,
reduz o risco de atrasos e alivia a
pressão sobre o motorista.
“Ohoráriodepicodeveserevitado,porquearelaçãocomosdemais motoristas se torna mais
desgastante”, afirma o dr.
Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor da
Associação Brasileira de Medicina de
Tráfego(Abramet).
Éaaltanalentidãona
“Seisso não for poscapitalemagosto,no
sível, o melhor a faperíododatarde,em
zer é usar o transporrelaçãoàdejulho
te coletivo”, diz.
Segundo o especialista,
a tensão com atrasos provoca
umadescargadeadrenalina,elevando as frequências cardíaca e
respiratória e a pressão arterial.
E isso pode causar diversos problemas de saúde.
Seo engarrafamentofor inevitável,háváriasopçõesparareduzirasensaçãodemalestar.Música, por exemplo, ajuda a relaxar,
desde que em volume baixo e
sem distrair a atenção do trânsito. “Com o carro em movimento, a desatenção pode desencadear acidentes”, lembra Alves.
Chocolate e outros doces são
um agrado bem-vindo. “Qualquer carboidrato melhora a glicemia,eoaçúcarnosangueatua
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ALONGUEOCORPO
10segundos emcada postura
>> Pescoço:comosombros
imóveis,inclineacabeçaparaolado
esquerdo,amparandocomamão.
Repitaparaoladodireito;
>> Cervical:unaasduasmãos
atrásdanuca,entrelaceosdedose
projeteacabeçaparabaixo;
>> Ombros:gire-osdezvezespara
frenteeoutrasdezparatrás;

em neurônios que reduzem o
desgaste”, explica o médico.
Paraprotegerocorpo,elesugere movimentos simples para serem feitos dentro do carro, como espreguiçar e curvar o tórax
sobre o volante. “Alongar om-

>> Braços:encosteapalmadas
mãosnovidrodianteiro,comos
dedosvoltadosparabaixo;
>> Pernas:estique-aseprojeteo
troncoparafrente;
>> Pés:façamovimentospara
frenteeparatrásecirculares;
>> Respiração:inspireoaratéo
limite,segureporalgunssegundos
edepoissoltelentamente.

bros, punhos e articulações melhora a oxigenação dos tecidos e
do cérebro e previne doenças ligadas ao esforço repetitivo.”
Engarrafamento ‘produtivo’
Não são poucos os motoristas

que se cercam de atividades paratentartornarprodutivootempo parado no engarrafamento.
Adiantar o trabalho à distância e
aprender idiomas são exemplos
frequentes.
“UsooiPadparacolocarasleituras e o Twitter em dia, estudo
japonês e francês com audio
books”, diz o administrador de
empresas Shoichi Iwashita.
Alves alerta que aparelhos como tablets e smartphones têm
grande potencial de provocar
acidentes. “Só recomendo se o
engarrafamento for daqueles
em que o motorista puxa o freio
de mão e desliga o motor.”
É o que faz Iwashita. “Uso
quando está tudo parado mesmo. Depois, deixo no banco do
passageiro”, garante.

Ligação LesteOeste, em
SãoPaulo:
por causada
volta às aulas,
em agosto
o trânsito
piora. E muito

