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Sugestões de presentes perfeitos para o Dia dos Pais 
 

 
 
O coronavírus tem impactado todas as atividades corriqueiras desde março no Brasil. Foi 
assim com aulas, trabalho e também com as datas comemorativas e os feriados. O próximo 
Dia dos Pais terá de ser celebrado sem as tradicionais partidas de futebol, idas a parques 
e churrascos com toda a família reunida por conta das medidas de isolamento social, que 
buscam diminuir a taxa de contágio da doença. 
 
Mesmo sob esse aspecto, os filhos ainda podem surpreender os pais com presentes que 
fujam do óbvio e realizar vídeochamadas no dia. Para os que ainda moram na casa paterna 
há mais possibilidades. Além do distanciamento, em 2020, os filhos também precisarão 
enfrentar, em muitos casos, a queda do poder aquisitivo, devido às demissões, suspensões 
de contratos e diminuições de jornada.  
 
A data é uma das mais esperadas pelo e-commerce – e pelo comércio em geral, mas, como 
neste ano não há garantias de que as lojas estejam abertas nesse período, é provável que 
a alternativa mais viável seja a compra online –, já que é a quarta data mais lucrativa do 
comércio, atrás apenas de Natal, Black Friday e Dia das Mães. 
 
De acordo com levantamento Ebit|Nielsen de 2019, as categorias com mais vendas na 
ocasião foram: perfumaria e cosméticos (18%), moda e acessórios (18%), casa e 
decoração (11%), eletrodomésticos (10%) e telefonia/celulares (6%). No ano passado, o 
ticket médio foi de R$ 421. 
 
Veja abaixo cinco ideias de presentes para os pais que podem ser adquiridos 
presencialmente, à distância e com faixas variadas de preço. 
 
Coisas montáveis 
Normalmente, os pais gostam de passar o tempo montando coisas. Agora, há miniaturas 
de estádios, casas e outros estabelecimentos – como bares, churrascarias e prédios em 
geral – que podem ser montadas pelos compradores. O jogo consiste em não apenas 
montar, mas produzir todas as peças com os materiais que já vêm na caixa. Deste modo, 
sofás, mesas, gramado e outros utensílios terão de ser feitos em casa. 



Com um presente do tipo, é possível que pais e filhos passem mais tempo juntos durante 
o isolamento social. 
 
Roupas e acessórios 
Se o seu pai gostar de estar sempre na moda e de usar relógios, esses podem ser os 
presentes ideais para ele, mesmo enviados à distância. Assim, é possível escolher uma 
combinação inteira, com calça jeans, camisa e uma jaqueta, por exemplo. 
 
Itens personalizados 
É comum que os pais tenham seus personagens favoritos, sejam eles de livros, filmes ou 
séries. Dar uma caneca ou camiseta personalizada pode mostrar que você lembrou desse 
fato. O mesmo acontece com o time do coração, pois, obviamente, ele adoraria ganhar uma 
nova camiseta ou item de colecionador. Além disso, é possível estampar esses objetos com 
fotos da família. 
 
 

Checklist de 14 itens antes do retorno às atividades presenciais no 
comércio, indústria e serviços 

 

 
  
Segundo Carlos Cortés, superintendente de Engenharia de Riscos da Zurich no Brasil, a 
adaptação das empresas é uma realidade. Todas estão reconfigurando os seus espaços 
de trabalho e repensando, em conjunto com arquitetos e consultores sanitários, na 
disposição dos escritórios, que passarão a ter uma distância maior entre os trabalhadores, 
janelas abertas, evitando a utilização de ar condicionado, salas de reuniões com novas 
configurações e foco total na higiene. “Nosso objetivo é orientar e auxiliar as empresas na 
implantação de estratégias para um retorno seguro e que, ao mesmo tempo, possibilite a 
continuidade dos negócios”, diz o executivo. 
  
No checklist elaborado pela seguradora, há elementos-chave que devem ser levados em 
consideração para que a volta seja segura, com as precauções necessárias. Para Cortés, 
ter um planejamento estratégico é vital para que as atividades de trabalho sejam retomadas 
de forma gradativa, seguindo todos protocolos de saúde pública local e internacional.   
  
A seguir, conheça os 14 itens importantes neste checklist antes do retorno às atividades 
presenciais: 
 

https://www.damyller.com.br/moda-feminina-jeans/calca-jeans


Considerações importantes Informações Adicionais 

Você consultou o conselho 

atual do governo referente ao 

Covid-19? 

Consulte o conselho atual do 

Executivo ao planejar uma 

retomada 
do presencial: https://coronavirus.saude.gov.br/ 

Onde necessário, você confirmou a 

disponibilidade de suporte especializado 

de terceiros para os equipamentos e 

para operações importantes? 

Muitas organizações possuem serviços 

especializados de terceiros para o 

fornecimento de equipamentos e suporte. É 

importante que 

esses terceiros sejam incluídos no 

planejamento de retorno ao local de trabalho. 

Você precisa revisar disposições para a 

limpeza especializada da sede da 

empresa antes da reabertura? 

Considere revisar os protocolos de limpeza 

especializada do seu ambiente 

de trabalho, usando a orientação atual dos 

governos e, se necessário, elabore um 

procedimento formal. 

Existem materiais de limpeza suficientes 

e recursos para executar as atividades 

de 

higiene? 

Verifique os requerimentos dos protocolos que 

serão avaliados pela Vigilância Sanitária. 

Há necessidade de estações 

de higienização para a reabertura do 

prédio? 

Avalie a necessidade de estações de 

higienização para reduzir o risco de 

transmissão 

do vírus – ex.: estações de sanitização das 

mãos nos acessos principais. 

Os sistemas de ventilação e/ ou ar-

condicionado requerem inspeção? Foi 

confirmado o atendimento de todos os 

requisitos legais antes de ligar os 

sistemas? 

Sempre que necessário, os sistemas devem 

ser verificados por pessoas qualificadas; e os 

registros, disponibilizados para consulta. 

A funcionalidade e eficácia dos sistemas 

de ventilação, água potável e sanitária, 

bem como elevadores foi verificada por 

uma 

Pessoa ou empresa qualificada? 

Procure manter registros de todas as análises 

de segurança que foram realizadas. 

https://coronavirus.saude.gov.br/


Você comunicou a informação de 

indução para os funcionários que 

retornarão ao local de trabalho? 

Pode ser benéfico emitir informação de 

indução ao pessoal na volta ao trabalho, 

comunicando as alterações temporárias ou 

permanentes nas atividades. 

Foi fornecido e registrado um 

treinamento de conscientização/ 

atualização operacional para atividades 

críticas de segurança 

para os funcionários que retornam à 

sede da empresa? 

Se necessário, deve ser fornecido um 

treinamento de atualização para os envolvidos 

em tarefas críticas de segurança e registros 

retidos. 

Foram realizadas verificações de todos 

os equipamentos de segurança? 

Considere equipamentos de segurança como 

guardas de máquinas, paradas de emergência, 

chuveiros de segurança, lava-olhos e kits de 

derrames químicos; e confirme que as 

verificações necessárias foram concluídas; e 

os registros, 

retidos. 

Se a sua empresa tiver acesso a uma 

câmera de termo visão, faça uma ronda 

para identificar pontos quentes. 

  

Foi implementado um sistema de 

monitoramento dos equipamentos da 

planta após o reinício das operações? 

É uma boa prática realizar um monitoramento 

para confirmar se as instalações e os 

equipamentos estão operando corretamente 

uma vez que retornaram a operação. 

Existe supervisão adequada? Considere se é necessária a supervisão 

adicional, ao levar em conta potenciais 

ausências e mudanças nos arranjos 

operacionais e normais do local. 

Equipamento de Proteção Individual Foi introduzido algum EPI novo? Em caso 

afirmativo, foi fornecido algum treinamento 

formal sobre o uso adequado e 

seguro assim como o descarte do material? 

  

 
 
 
 
 
 

 



Enlouquecimento ou confusão mental transitória durante a pandemia? 
 

 
 
Além dos conhecidos transtornos ansiosos e depressão, qual fenômeno psicológico 
mais chama sua atenção como clínico atualmente? 
 
Julio Peres - Nos dois últimos meses, observei aumento significativo da procura de 
familiares, principalmente filhos de pessoas que estão supostamente "enlouquecendo" na 
quarentena. Chamou-me atenção esta queixa recorrente com características similaridades 
e disparadores associados à fase pandêmica. Portanto, devemos todos tomar muito 
cuidado com diagnósticos fechados precoces e potencialmente equivocados emitidos nesta 
fase, tais como Esquizofrenia, Transtorno Bipolar, Depressão Psicótica e Transtorno 
Delirante. O que possivelmente a maioria das pessoas que apresentam 
circunstancialmente estado confusional, desorganização comportamental, alucinações, 
delírios e persecutoriedade (crenças irrealistas geralmente associadas a pessoas e/ou 
grupos ameaçadores que planejam algo contra o indivíduo em sofrimento) são quadros 
deflagrados pelas condições de isolamento social e reversíveis (não duradouros) a partir 
das terapêuticas adequadas. 
 
Todas as queixas psicológicas atuais são causadas pelo isolamento social? 
 
Peres - Não. É uma generalização equivocada considerar que todas as alterações da saúde 
mental do momento sejam decorrentes da pandemia. Contudo, mesmo constatando a 
predisposição individual para quadros depressivos, ansiosos e psicóticos, o isolamento 
social e seu amplo leque de difíceis ocorrências estão, de fato, desencadeando em muitas 
pessoas quadros não manifestos antes da quarentena. Assim como a configuração do 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático entre outros fatores envolve a frequência e a 
intensidade dos eventos estressores, outros adoeceres psicológicos também estão 
correlacionados com a intensidade e frequência de situações desafiadoras no âmbito 
psicológico para as quais as pessoas não estavam preparadas ao manejo saudável. 
 
Qual o impacto psicológico de deixar de viver a vida "lá fora" e ficar confinado? 
 
Peres - Principalmente em centros urbanos, poucos estavam familiarizados com uma 
harmoniosa convivência íntima consigo mesmos, considerando suas vidas muito além da 
"correria" e dos afazeres práticos do dia-a-dia. As pessoas que tinham rotinas no "mundo 
externo" e consideravam as suas vidas definidas por suas atividades e trabalhos 
pragmáticos, sentiram-se inesperadamente roubadas de seus viveres a partir da 
quarentena. Esta terrível perda subjetiva da própria vida, combinada às inseguranças, 
incertezas e despreparo para construção de um nova maneira de viver consigo sem as 
referências previamente conhecidas, pode ser comparável ao que chamamos em 



Psicologia de Luto Patológico. Este sofrimento converge a perda de alguém, de algo, de 
valores e significados que definem o indivíduo, e é considerado por vários autores como a 
maior dor desestruturante que o ser humano possa experimentar. Assim, essas pessoas 
se desidentificam delas próprias e mostram grande dificuldade para reencontrarem suas 
identidades, considerando que elas não se reconhecem mais como eram, porque não 
fazem mais o que faziam. Os sintomas de estranhamento em relação as pessoas e 
ambientes familiares simbolizam a perda do "fio da meada" que conduzia o indivíduo a sua 
identidade pessoal. 
 
Como os familiares podem ajudar aquele que parece estar enlouquecendo? 
 
Peres - É minha responsabilidade como psicólogo clínico trazer este importantíssimo tema 
recorrente do suposto enlouquecimento à tona. Meu objetivo é orientar famílias que 
vivenciam o profundo sofrimento e assistem de maneira impotente o adoecimento mental 
de um ente querido. Alguém que não mais se reconhece como era antes da quarentena. 
 
14 ações para salvar a saúde mental da sua família 
 
Segundo Dr. Julio Peres, seguindo estas 14 simples orientações, podemos ajudar 
significativamente uma pessoa em confusão mental transitória: 
 
1) Consulte dois profissionais experientes da saúde mental, um psiquiatra e um psicólogo, 
que considerem as variáveis circunstanciais da pandemia para que um diagnóstico e 
tratamentos psicoterapêutico e medicamentoso sejam assertivos. Estudos clínicos sobre a 
retomada do equilíbrio mental mostram que a combinação entre psicoterapia e 
medicamentos surtiu significativos melhores resultados em comparação a outros grupos 
controles; 
 
2) Seja a sua melhor versão no relacionamento com a pessoa que sofre. Nós todos temos 
neurônios-espelho e podemos tanto influenciar as pessoas como sermos influenciados por 
elas. Cultive especialmente a paciência, a compaixão e a generosidade. Fale e repita suas 
respostas às perguntas de quem sofre quantas vezes forem necessárias de maneira 
respeitosa, calma e amorosa mesmo que ele(a) esteja ou continue agitado(a). As virtudes 
estiveram significativamente relacionadas ao crescimento pós-traumático e os exemplos 
saudáveis dos próximos mais próximos foram de grande importância nestes processos de 
superação; 
 
3) Cuide tanto quanto possível das bases fisiológicas do bem-estar: sono preservado, 
alimentação nutritiva, atividade física moderada com o peso do próprio corpo. Assim, estas 
bases ajudam a retomada da saúde mental, ao invés de corroborar com adoecimento. 
Geralmente a confusão mental acompanha agitação e ansiedade, enquanto o ritmo interno 
mais tranquilo favorece processamentos cognitivos claros e coerentes. Práticas suaves 
contemplativas e sensoriais, como ouvir músicas tranquilas, ampliar o banho confortável, 
respirar com calma, relaxamento etc., que favoreçam o tranquilizar dos ritmos internos - 
frequências respiratória, cardíaca e cerebral - são igualmente importantes para retomada 
da saúde mental no dia-a-dia; 
 
4) Procure conectar o ente querido em confusão mental com afazeres simples ou manuais 
conhecidos de maneira que ele(a) possa reconhecer novamente suas habilidades pessoais 
e observar "concretamente" no mundo físico as suas produções; 
 



5) Solicite aos familiares e amigos que gravem vídeos curtos sobre o que eles admiram na 
pessoa que sofre, de maneira que ele(a) possa lembrar de suas qualidades, talentos e 
capacidades ressaltados pelas pessoas que realmente o(a) conhecem; 
 
6) Resgate memórias emocionais agradáveis, passagens mais gratificantes da infância, da 
adolescência e da idade adulta. Nossas memórias nos definem e as lembranças dos bons 
momentos reconectam o indivíduo a sua autobiografia e identidade. Apenas boas memórias 
devem ser estimuladas; 
 
7) O confinamento em um mesmo ambiente físico por muito tempo converge para o 
espelhamento das projeções distorcidas e confusas do ente querido. Respeitando os 
cuidados pertinentes ao distanciamento social, leve a pessoa que sofre a locais que ele(a) 
gosta ou gostava de frequentar e ao encontro de pessoas com as quais gosta ou gostava 
de conviver antes da quarentena como estratégias psicológicas para reestabelecimento do 
elo com os afetos positivos e dados de realidade; 
 
8) Evite notícias e eventos estressores tanto quanto possível e favoreça o contato do ente 
que sofre com hobbies, assim como as expressões prazerosas mais destacadas - músicas, 
programas, filmes, pratos preferidos -, do passado próximo ou distante; 
 
9) Compartilhe fatos simples sobre o que está acontecendo e forneça informações claras 
realistas com o objetivo de desconstruir as falsas crenças que "atormentam" o ente querido 
em confusão mental. Geralmente os enredos das confusões mentais se relacionam com os 
temores e traumas do passado. Verbalize frases curtas, convictas, imbuídas de afeto e 
conforto repetidas vezes sempre que a inquietude aflorar (ex.: você está seguro… tudo está 
bem e assim continuará…); 
 
10) Favoreça outras possibilidades de expressões além da verbal, inclusive artísticas, que 
possam representar as percepções confusas do familiar que sofre, de maneira que você 
possa conversar a respeito e representar com a mesma estratégia (por exemplo um 
desenho) as referências saudáveis, realistas e atuais que promovam a desconstrução das 
falsas crenças; 
 
11) Procure sensibilizar o humor por meio de comédias, passagens engraçadas do 
passado, boas piadas, vídeos disponíveis com pessoas sorrindo (contágio de 
comportamento saudável) de maneira que as endorfinas sejam segregadas, conferindo 
sensações agradáveis que convidam a retomada gradativa do bem-estar; 
 
12) Evite o uso de substâncias psicoativas lícitas (inclusive café e chás com cafeína) que 
estimulam o sistema nervoso central, automedicação (medicamentos para dormir em 
dosagens erradas podem causar toxidade e delírios) e qualquer tipo de droga; 
 
13) Atualmente, centenas de estudos mostram que a espiritualidade e a religiosidade na 
maioria das vezes impactam positivamente a saúde mental. Caso a religiosidade e a 
espiritualidade sejam provedoras de conforto, amparo e bem-estar para quem sofre, a 
prática da oração e outras dentro deste escopo também serão bem-vindas; 
 
14) Muitas pessoas bem intencionadas não colaboram e por desconhecimento cometem 
erros contraproducentes como críticas, tom de voz ríspido, conflitos etc… que devem ser 
evitados. As informações reais que contrapõem as falsas crenças devem ser trazidas sem 
preconceitos, com tranquilidade e paciência. Uma rede de apoio social bem orientada sobre 



como ajudar é muito importante. Oriente os familiares e cuidadores que ajam de maneira 
uníssona ou pelo mesmo semelhante conforme as orientações acima. 
 
 

Excesso de videoconferência pode levar a exaustão mental 
 

 
 
Em tempos de isolamento social, aplicativos de vídeos transformaram-se em acessórios 
indispensáveis no home-office. Após uma sucessão de reuniões diante da tela, o cérebro 
revela uma fadiga podendo provocar exaustão mental. As vídeochamadas de repente 
passaram a ser ferramenta essencial no dia a dia de muitas pessoas, seja para um bate-
papo informal com familiares ou amigos, para o home-office ou para aulas que agora 
também são remotas. 
 
Para cada uma dessas atividades o cérebro é estimulado e levado a sensação de exaustão. 
O desgaste pode ser ainda maior mesmo não havendo o deslocamento da residência até 
o local, que poderia gerar um certo consumo físico. O esgotamento provocado pelo 
aumento de estímulos gerados por uma tela de computador faz com que o cérebro gaste 
muito mais energia para fazer a captação e interpretação de tudo que é necessário durante 
os encontros virtuais. 
 
De acordo com o coordenador do curso de Psicologia da Universidade Univeritas, André 
Novaes, nós seres sociais e que acostumados com a interação presencial, quando 
realizamos uma reunião ou temos um encontro com alguém, não observamos apenas a 
fala ou tom de voz da pessoa, mas naturalmente nosso cérebro faz toda uma leitura de 
comportamentos não verbais, respiração, olhares e até mesmo linguagem corporal, fatores 
estes que facilitam nossa vivência e compreensão com um gasto energético menor; com a 
ausência desta possibilidade de leitura, aumenta o esforço do nosso cérebro para 
decodificar tudo que pode haver num contato gerado por uma reunião. "Quando falamos 
de sensação e percepção é importante ressaltar que cada pessoa terá uma forma de 
processamento das informações e estímulos as quais é exposta. A própria luz emitida pela 
tela do computador e as múltiplas imagens das pessoas participantes da reunião, acabam 
por gerar a sensação de exaustão ocasionada pelas vídeochamadas", analisa. 
 
"Pessoas que já têm algum quadro de saúde mental podem ser mais propensas a 
desenvolver o Zoom Fatigue [termo em inglês, que faz menção a um dos mais populares 
programas de videoconferências], em razão de já haver uma alteração no funcionamento 



cognitivo da pessoa. Uma questão que pode gerar também um maior desgaste é a 
qualidade ruim da chamada que gera atrasos nas falas ou imagens distorcidas que mais 
uma vez geram um esforço maior para que o cérebro consiga fazer toda codificação das 
mensagens que precisam ser absorvidas”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estabelece que saúde não é apenas a ausência da doença, mas o bem estar 
biopsicossocial e, algumas pesquisas têm apontado para o fator espiritual. “Diante disso, é 
importante que neste momento em que o avanço tecnológico foi trazido ‘a fórceps’ por esta 
pandemia, cada um de nós estabeleça rotinas mais saudáveis; a prática esportiva pelo 
menos três vezes por semana com média de 45 minutos, produz em nosso organismo a 
liberação de neurotransmissores como serotonina e endorfina, responsáveis pela sensação 
de bem-estar, uma rotina adequada de sono também é extremamente importante; saber 
colocar limites para execução do trabalho e tempo de descanso, uma vez que estamos 
trabalhando em casa mas não podemos permitir que o trabalho ocupe mais tempo do que 
anteriormente; praticar um hobby também é outro fator que tem potencial para nos auxiliar 
a enfrentar este momento de uma forma mais adequada", finaliza. 
 
 

Especialistas em assistência dão 10 dicas para cuidar da casa e do 
carro durante a quarentena 

 

 
 
Há mais de três meses, o Brasil enfrenta um cenário inédito que atinge o mundo todo: a 
pandemia de Covid-19. Muitas questões que antes nem passavam pela cabeça vieram à 
tona e alguns cuidados novos começaram a fazer parte da rotina. 
  
Novas demandas surgiram também no mercado de assistência. Ao perceber que as 
pessoas poderiam precisar de uma ajuda extra nesse novo desafio, convidamos nossos 
parceiros prestadores de serviços a compartilharem toda a bagagem e a experiência que 
têm nos ramos Auto e Residencial”, conta Rogério Guandalini, CSO & CMO da Europ 
Assistance Brasil (EABR) e CEABS, companhia líder em serviços de assistência. Os 
profissionais reuniram dicas simples e valiosas, que podem evitar muita dor de cabeça. 
  
Residencial 
  
Quanto mais as pessoas ficam em casa, mais percebem que precisam fazer algo que 
estava sendo adiado, comprar equipamentos para trabalhar e que o aumento do uso de 
alguns aparelhos e espaços pode levar à necessidade de acionar um profissional para 
resolver o problema. Os especialistas elencaram algumas questões que merecem atenção 
ao cuidar do seu lar: 
 
1.    Ao adquirir produtos elétricos, certifique-se qual a tensão elétrica local, 127 volts ou 
220 volts, e se a tomada que será utilizada para aquele aparelho é compatível. A regra de 



ouro aqui é: se possível, opte sempre por um aparelho bivolt, aqueles que funcionam em 
ambas as tensões. 
  
2.  Em casa, a geladeira é um dos principais alvos: aumenta o fluxo na cozinha, a vontade 
de cozinhar aflora e os lanchinhos ficam constantes, mas é importante não abrir a geladeira 
apenas para dar uma olhadinha ou para ajudar a pensar. Os especialistas afirmam que é 
verdade que isso aumenta o gasto de energia e prejudica a refrigeração e a conservação 
dos alimentos. Nesta época de quarentena, se as geladeiras estiverem mais cheias ou mais 
vazias, consulte no manual quais são os níveis mais adequados de refrigeração e 
congelamento, faça os ajustes necessários. 
  
3.  Outra dica que servirá mesmo depois que o isolamento social passar é tomar cuidado 
com benjamins e adaptadores elétricos. Embora eles sejam grandes facilitadores no dia a 
dia e ajudem a ter todos os aparelhos por perto, colocar diversos equipamentos na mesma 
tomada – dependendo da quantidade e do tipo – pode ocasionar sobrecarga e danos, tanto 
no que estiver conectado quanto em toda a rede elétrica. Fique atento. 
 
4.  Mantenha o fluxo de água alto ao tomar banho. Essa medida auxilia na durabilidade da 
resistência do chuveiro. Além disso, especialmente se precisar trocá-lo, fique atento ao 
cabeamento elétrico e aos disjuntores, para que eles estejam adequados à potência do 
chuveiro. Na dúvida, chame um eletricista. 
  
5.   A parte hidráulica também precisa de atenção: se for aproveitar a ocasião para limpar 
a caixa d’água, não faça isso de uma vez. Em vez de abrir todas as torneiras e acionar a 
descarga diversas vezes, feche o registro de entrada e vá monitorando o nível: quando 
chegar a um palmo vertical de água restante, pode começar o serviço. Isso evita que entre 
ar e sujeira nas tubulações, além de economizar muita água. 
  
6.  Você conhece o ladrão da caixa d’água? O nome dele, na realidade, é extravasor. Ter 
água saindo por ele indica que há algum problema que precisa ser resolvido e será 
necessário avaliar o que o está ocasionando. Nesse caso, o ideal é acionar um profissional 
encanador. 
  
Automóveis 
  
A recomendação é ficarmos em casa e, com isso, o carro fica parado na garagem, o que 
pode acarretar diversos problemas para o veículo, quando chegar a hora de retomar as 
atividades com frequência. Aqui vão algumas dicas valiosas do que você pode fazer para 
evitar isso: 
  
7.  Deixe a bateria desconectada, pois isso evita que ela descarregue. Lembre-se sempre 
de, quando for desligá-la, fazer isso pelo polo negativo para não causar danos. Para isso, 
consulte o manual do seu veículo e descubra onde a bateria está localizada; em alguns 
casos ela fica no cofre do motor, na parte dianteira, mas alguns veículos trazem a bateria 
em um compartimento no porta-malas. O polo negativo da bateria, geralmente é identificado 
pela cor preta do fio, mas para ter certeza, há uma marcação na bateria informando qual é 
o polo negativo, identificado com o sinal matemático de subtração (-). 
  
8.  Além disso, fique atento na hora de desconectar: os fios podem estar ligados à bateria 
por porcas, que devem ser desrosqueadas, ou por engate rápido no qual você deve puxar 
a alavanca. Para ligar novamente o veículo, faça o processo oposto: rosqueei bem as 
porcas ou pressione a alavanca de engate rápido. Independentemente de desconectar a 



bateria ou não, a recomendação dos especialistas é que o veículo seja ligado, pelo menos, 
uma vez por semana, durante 15 ou 20 minutos ou até que a o eletroventilador (a ventoinha) 
entre em funcionamento. 
  
9.  Deixar o veículo parado por mais de 30 dias pode causar a deformação dos pneus. 
Neste período, mantenha-os com a pressão máxima orientada pelo fabricante. Você pode 
encontrar essa informação na lateral da porta do motorista ou no tanque de combustível. 
Também é importante mudá-lo de posição na garagem de tempos em tempos. 
  
10. Manter o veículo limpo, arejado e em local coberto é a melhor medida para evitar danos 
à pintura e ao interior do carro. Caso não seja possível mantê-lo sob uma cobertura, 
providencie uma capa automotiva com forro interno. Higienize seu veículo internamente, 
mesmo que não vá usá-lo tão cedo. Retire lixo e restos de alimentos, para evitar insetos e 
a criação de fungos que podem acabar danificando carpetes e estofados. 
  
A casa será mais bem aproveitada, o carro ficará quietinho esperando o novo normal, mas 
manter os cuidados com os seus bens continua sendo a melhor dica para evitar acidentes 
e custos não programados. Para qualquer outro imprevisto que surgir, é possível contar 
com as assistências da EABR para solucionar o problema. 
  
Além das dicas para carro e residência, nunca é demais lembrar outras, fundamentais a 
todos neste momento: 
  
• Mantenha os ambientes sempre limpos e arejados. 
• Lave bem as mãos com sabão. 
• Se precisar realmente sair de casa, utilize sempre máscara e álcool em gel. 
• Nossos especialistas são constantemente orientados sobre as medidas de 
segurança contra a Covid-19. Caso receba profissionais em sua residência, é preciso que 
eles também utilizem máscaras até o final da visita. 
• Todos os nossos prestadores devem utilizar máscaras e ter um kit de higiene pessoal 
nos veículos a serem utilizados em cada visita. 
  
 

Mais de 80% dos beneficiários fariam uso de telemedicina após 
pandemia 

 

 
 
A UNIDAS Autogestão em Saúde realizou levantamento inédito no mês de junho entre os 
usuários das operadoras dos planos de autogestão de todo o país para avaliar o uso dos 
serviços de telemedicina/telessaúde durante o período de isolamento social. Segundo o 



estudo, 81% dos beneficiários fariam uso de telemedicina após o fim da quarentena e o 
serviço recebeu 92% de aprovação. 
 
A pesquisa também revela que 36% dos participantes recorreram ao atendimento por vídeo 
para consultas de clínica geral. Em segundo lugar, ficaram as consultas relacionadas ao 
coronavírus (Covid-19), representando 26,5%, e, em terceiro, consultas com especialistas 
(21,7%). 
 
Para o presidente da UNIDAS, Anderson Mendes, o resultado comprova que a oferta e a 
utilização deste tipo de serviço vieram para ficar, e defende sua regulamentação para que 
continue presente no pós-pandemia. "É preciso debater as melhores formas de aplicação 
e os tipos de serviços que poderão ser ofertados para mantermos, e até ampliarmos, a 
telemedicina. Afinal, de que adianta colocar tudo isto em operação se, futuramente, teremos 
de voltar atrás?", questiona. 
 
O estudo aponta ainda que 88% dos respondentes usariam a telemedicina se fosse preciso, 
principalmente para casos mais simples (49%). Em abril, a UNIDAS disponibilizou uma 
ferramenta gratuita de telessaúde para mais de 4 milhões de beneficiários das autogestões 
e, atualmente, 1,5 milhão de pessoas já utilizam a plataforma. "Os números mostram que 
esta atividade já faz parte da realidade da população e, mais do que nunca, é preciso 
discutir sua regulamentação para o pós-pandemia", reforça Mendes. 
 
De acordo com o executivo, no atual cenário, essas práticas já estão incorporadas, 
permitindo a continuidade de tratamentos e de atenção à saúde das pessoas, sem a 
necessidade de sair de casa. "Não podemos perder a oportunidade de colocar o assunto 
em pauta nacionalmente. Não só como solução temporária, mas, sim, como solução efetiva, 
utilizando a tecnologia a nosso favor, e aprimorando os serviços de telessaúde, para que 
beneficiem a todos: pacientes, profissionais de saúde e empresas". 
 
O levantamento foi respondido por mulheres (51,7%) e homens (47,9%), a maior parte 
acima de 54 anos (58,7%). A maior participação foi da região Norte do país (44,8%), 
seguida pelo Sudeste (21,7%) e pelo Nordeste (21%). 
 


