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Dia dos Pais: a importância e o papel do pai no 
desenvolvimento emocional dos filhos 

 

 
 
O vínculo entre mãe e filho (a importância da mãe para o desenvolvimento 
infantil) dentro da psicologia, sempre foi assunto em destaque, sem dúvida 
alguma, a figura materna é a primeira a promover a sobrevivência do filho desde 
o útero. Estudos a partir do trabalho de Bowlby (1951/1910), sobre a conduta do 
apego, indicam que desde a concepção ocorre uma forte ligação entre mãe e 
filho, que só aumenta com o passar do tempo, no entanto, à medida que a 
criança cresce e se desenvolve, passa a existir a necessidade de apresentar à 
criança o mundo além da mãe, o pai passa a ser a figura primordial para o 
desenvolvimento social do filho. 
 
Historicamente, o papel do pai vem passando por diversas transformações na 
sociedade em decorrência das modificações econômicas, sociais e culturais em 
que a família está inserida, principalmente nas últimas décadas. De acordo com 
a história, até o fim do século XIX, a figura do pai estava diretamente relacionada 
ao papel de provedor da família e a função de orientador no desenvolvimento 
moral e educação religiosa. Tendo uma postura mais autoritária, se privando das 
manifestações mais afetivas, o pai passava muito tempo fora de casa, 
outorgando à mãe a responsabilidade e cuidado com os filhos, tendo então, uma 
maior influência sobre a construção e desenvolvimento emocional deles. 
Consequentemente a função paterna acabava tendo um papel secundário na 
vida afetiva nessa dinâmica familiar. 
 
Com o advento da cultura empreendedora das mulheres, as mães começaram 
a sair de casa a fim de conquistarem o seu espaço no mercado de trabalho. Em 
contrapartida, o homem, naturalmente passou a ter maior participação nas 
atividades e rotinas da casa e presença na educação dos filhos. Nesse momento, 
quando o filho passa a perceber que a mãe não está disponível para ele o tempo 
todo, para cuidar e suprir suas necessidades básicas, há uma oportunidade para 
o pai apresentar aos filhos sua visão do mundo, fazendo com que os filhos 



percebam o suporte dele além da mãe, com isso, ele percebe o pai como alguém 
que pode ajudá-lo a se relacionar com outras pessoas fora do relacionamento, 
mãe/bebê. 
 
Desta forma, os homens passam a ter um olhar mais afetivo no que diz respeito 
a vida emocional dos filhos, sendo mais presentes e afetuosos. A presença do 
pai durante a gestação é fundamental para possibilitar à mãe um ambiente 
tranquilo e seguro, para que ela possa cuidar do bebê nos primeiros momentos, 
e na medida em que a criança cresce o pai passa a ajudar a mãe, a sair do 
processo de simbiose da relação com filho, pois, percebendo que além de ser 
mãe, também precisa assumir seu papel de esposa. 
 
O desenvolvimento socioemocional da criança está intrinsecamente e, 
igualmente ligado à figura materna e paterna, sendo o pai e a mãe, essenciais 
para que o filho possa desenvolver o sentimento de pertencer a uma família e de 
sentir-se aceito. Nesse aspecto o sentimento de pertença e aceitação são bases 
que darão à criança, condições para que ela possa enfrentar as adversidades ao 
longo de sua vida. 
 
Estudos científicos mostram que a ausência do pai pode gerar consequências 
negativas, como, problemas psicológicos e comportamentais. Por outro lado, um 
pai presente contribui significativamente no desenvolvimento emocional dos 
filhos. Essa relação afetiva facilita a capacidade de aprendizagem e a interação 
social da criança. 
 
Pesquisa realizada nos Estados Unidos pela PubMed, LILACS e Science Direct 
no período de 2000 a 2010, apontam que 72% dos adolescentes que estão 
envolvidos em assassinatos, 60% dos envolvidos em estupro e 85% dos 
presidiários do sexo masculino, cresceram sem a presença do pai. 
Pesquisadores destacaram também que, as crianças na fase escolar, estão 
sujeitas duas vezes mais a repetirem de ano pela ausência do pai do que aquelas 
que possuem o pai presente, da mesma forma, desajustes psicológicos e 
estresse. 
 
A presença do pai é necessária na família, pois, ele oferece o apoio moral e 
emocional à mãe, para que possa inserir na vida da criança o senso de ordem e 
autoridade. É ele quem dará auxilio no desenvolvimento da capacidade de 
socialização do filho, cabe ao pai transmitir aos filhos, o senso de segurança e 
valores. Neste aspecto, compete aos homens uma posição mais efetiva na vida 
dos filhos, sendo a autoridade do pai, a direção segura que proporciona 
confiança e desenvolve a autonomia dos filhos, possibilitando uma vida 
emocional mais equilibrada. 
 
O exemplo do pai é muito importante para o desenvolvimento saudável dos 
filhos, pois, durante a adolescência os meninos buscarão uma identificação, e 
as meninas, autoestima. 
 
Você que é pai, estando cada vez mais presente na vida dos filhos, trará 
benefícios que irão favorecer o vínculo afetivo saudável, desta forma, seus filhos 
alcançarão o equilíbrio emocional. 



Uso de ambulâncias aéreas para suporte médico internacional 
aumenta em 25% 

 

 
Como prestadora de assistência médica de emergência, o Grupo Allianz 
Partners teve que repensar todas as suas operações médicas para superar os 
desafios da Covid-19 e continuar oferecendo suporte aos clientes em 
circunstâncias excepcionais. Tais desafios incluem o cancelamento de voos 
comerciais, aumento nos regulamentos e restrições de viagens, serviços de 
saúde locais sobrecarregados e a exigência de quarentena por equipes médicas. 
 
Diante deste cenário desafiador, o Grupo Allianz Partners contou com equipe 
formada por mais de mil profissionais da saúde, como médicos de emergência 
altamente qualificados, enfermeiros e coordenadores médicos em todo o mundo, 
que trabalharam ininterruptamente para garantir que clientes e pacientes fossem 
tratados nas melhores condições, fornecendo suporte físico e mental, 
especialmente durante os períodos estressantes da quarentena. Ao longo de 
2020, foram mais de 350.000 casos de assistência médica administrados. 
Somente no Brasil esse número é de 3,7 mil assistências relacionadas a causas 
médicas. 
 
Case brasileiro 
 
Uma pandemia é especialmente perturbadora, ainda mais quando os clientes 
estão longe de casa; este foi o caso de uma segurada de 57 anos, moradora de 
Belo Horizonte, que já havia feito tratamento por um câncer pulmonar e quatro 
dias antes da pandemia ser decretada pela OMS foi para Toulouse, na França, 
para um congresso. 
 
“Poucos dias depois, começou a sentir falta de ar e o quadro de saúde foi se 
agravando, o que a levou para um pronto-socorro, onde foi constatado o 
comprometimento total do pulmão esquerdo e um tumor no pulmão direito. Foi 
preciso ser colocado um dreno no pulmão esquerdo, que melhorou um pouco o 
quadro, o qual foi retirado cinco dias depois”, conta o Dr. José.Sallovitz, gerente 
da equipe médica da Allianz Partners Brasil 
 
O correspondente na França foi contatado e com uma vasta experiência em fazer 
repatriações, mesmo de paciente em quadros graves, garantiu que conseguiriam 



trazer a paciente em um avião comercial da Air France. Entretanto uma 
repatriação é cheia de detalhes pois havia muitos trechos a serem realizados: 
 
Hospital de Toulouse, Aeroporto de Toulouse, Aeroporto pequeno de Paris, 
Aeroporto Charles Degaulle, Aeroporto de São Paulo ou Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Hospital em Belo Horizonte. 
 
Em tempos normais não haveria grandes problemas. Porém, naquele momento, 
os voos entre França e Brasil eram poucos e o correspondente estava tendo 
dificuldades para encontrar profissionais que se propusessem a realizar 
acompanhamentos médicos. “Estudamos todas as formas de trazer a segurada 
e o encontramos um médico para trazê-la. Porém, a prefeitura de Toulouse 
determinou que todas as ambulâncias da cidade ficassem disponíveis para 
casos de Covid e no dia marcado o transporte não foi feito por falta de 
ambulância para levar a paciente do hospital ao aeroporto”, afirma Sallovitz. 
 
Com os rumores de fechamento iminente de fronteiras, a equipe da Allianz 
Partners Brasil entrou em contato com o diretor médico do correspondente da 
França e após grande esforço em conjunto, uma semana depois, uma 
ambulância levou a segurada até o aeroporto de Toulouse. De lá, foi para Paris 
em ambulância aérea e tomou o último voo com destino ao Brasil. Uma 
ambulância aérea levou a segurada para Belo Horizonte e por fim a um hospital 
da cidade em segurança. “Este case mostra que o trabalho em equipe é 
fundamental e, além disso, como o serviço de assistência é muito mais complexo 
do que se pagar uma consulta médica”, explica o gerente.   
 
Adaptação de recursos para transporte médico 
 
Como um paciente diagnosticado com coronavírus necessita de isolamento 
muito específico e rigoroso, a política do Grupo Allianz Partners tem se 
concentrado em identificar o tratamento adaptado localmente, até que o paciente 
não ofereça mais risco de contaminação. A repatriação de um paciente infectado 
com Covid-19 é considerada apenas quando as instalações médicas locais não 
podem garantir um nível adequado de atendimento. 
 
Todos os anos, o Grupo organiza mais de 17.000 repatriações médicas em todo 
o mundo, das quais mais de dois terços são realizadas por companhias aéreas 
comerciais. No contexto, todos os tratamentos urgentes para os clientes foram 
organizados nas melhores instalações locais, graças à rede da Allianz Partners 
com mais de 900 mil provedores médicos globais. Os pacientes puderam voltar 
para casa como passageiros normais após o tratamento e como resultado, o 
transporte com escolta médica em voos comerciais diminuiu substancialmente 
em 2020. 
 
No caso de transferência de emergência, o transporte por ambulância aérea é a 
única resposta adaptada para os pacientes com o novo coronavírus e se tornou 
parte integrante da manutenção dos serviços de assistência em viagens. No 
geral, de março a agosto de 2020, o uso de transportes de ambulância aérea 
pelo Grupo Allianz Partners aumentou 25% em comparação com o mesmo 
período de 2019. 



 
“Haverá desafios e complexidade adicionais a serem superados enquanto as 
viagens globais começam a se recuperar; as operações médicas continuarão a 
evoluir, incluindo mais atendimento virtual na jornada de viagem para trazer 
tranquilidade aos nossos clientes. Podemos imaginar que as doenças 
infecciosas continuarão a ser uma preocupação crescente no futuro, portanto, 
viajar deve ser seguro para os cidadãos, e para os países de destino”, afirma a 
diretora Médica do Grupo Allianz Partners, Anne Lepetit. 
 
Conheça as opções de planos de saúde com a nossa corretora de seguros! 
 

 
Aumento dos riscos nas empresas potencializa utilização de 

seguro de crédito  
 

 
 
Com a pandemia e consequentemente as perdas causadas por conta da crise 
econômica, o número de indenizações nas empresas brasileiras no último ano 
foi significativo. 
 
As primeiras estatísticas de 2021 mostram um recuo do número de empresas 
que pediram recuperação judicial. Embora o cenário de pandemia esteja longe 
de se resolver, vemos que o empresário que sobreviveu a 2020 teve muita 
resiliência e flexibilidade no gerenciamento do seu negócio, e deveria aproveitar 
a perspectiva um pouco mais positiva da economia em 2021. As previsões de 
crescimento do PIB em 2021, depois de um desastre em 2020, são muito 
encorajadoras. Portanto, esperamos um ano melhor no que se refere a empresas 
em recuperação judicial. 
 
A análise é do diretor comercial da seguradora de crédito Euler Hermes, Luciano 
Mendonça. O executivo acredita que este quadro foi potencializado também pelo 
fato de novas empresas estarem buscando cobertura de crédito em virtude de 
atrasos e não pagamentos que ocorreram ao longo do último ano. “Esta 
tendência deverá ser acompanhada pelo aumento da exposição ao risco, 
principalmente nos setores que ensaiam alguma retomada, como metais, 
construção, químicos e alimentos”, exemplifica. 



 
Impactos e perspectivas 
 
O diretor lembra que, no início da pandemia, o prognóstico do mercado de 
seguro de crédito era bastante negativo: a partir do 2Q2020 houve aumento do 
número de sinistros (não-pagamentos informados pelos segurados) em 
comparação com 2019. No entanto, Mendonça afirma que este aumento se 
reduziu no 2H2020, levando ao fechamento do ano com apenas 15% mais 
perdas que em 2019. 
 
“Isto não foi ao acaso: quando a pandemia eclodiu, tomamos ações de redução 
de exposição que estavam alinhadas à redução das vendas dos nossos 
segurados, desta forma limitando potenciais perdas. Com a melhora que se 
percebeu ao final de 2020, tivemos possibilidade de retomar nossa exposição a 
níveis pré-pandemia, com aumento constante de exposição ao risco em setores 
mais resilientes à crise. Sem dúvida, nosso monitoramento da situação 
econômica nos permitiu gerenciar mais precisamente a exposição ao risco de 
crédito nos vários mercados onde atuamos, retomando o apetite de cobertura 
antes de qualquer outra seguradora”, conta. 
 
Setores mais afetados buscam proteção 
 
Mendonça explica que os setores ligados à infraestrutura, como metais e 
construção, além de plásticos/embalagens, foram os que sofreram mais no 
começo da pandemia e têm buscado proteção com seguro de crédito. 
 
“Estes são os setores mais afetados por uma redução da atividade econômica, 
e suas cadeias têm pouco tempo de adaptação a uma nova conjuntura de risco. 
Assim, as perdas se espalharam por diferentes elos da corrente. Por isso, 
percebemos o aumento de apólices em empresas destes setores já no final de 
2020, o que continuou neste primeiro quadrimestre”, afirma. 
 
Monitoramento é aliado 
 
Com mais de 85 milhões de empresas monitoradas diariamente em todo o 
mundo, a base de dados da Euler Hermes auxilia na gestão de crédito de 
empresas dos mais variados tamanhos e setores. “Se sua empresa fornece para 
um cliente, é muito provável que este cliente já tenha sido avaliado anteriormente 
pela Euler Hermes como um risco de crédito junto a outros fornecedores”, afirma 
Mendonça. 
 
Diante dessa expertise, a seguradora conta com uma visibilidade transversal 
sobre a cadeia de suprimentos dos clientes e isto faz com que esteja em posição 
privilegiada no monitoramento do risco de pagamento das empresas, uma vez 
que a seguradora é a primeira a saber sobre potenciais atrasos e caso estes se 
tornem inadimplência, é a Euler Hermes que indeniza as perdas. 
 
 
 



 
Mercado em desenvolvimento 
 
O diretor afirma que o seguro de crédito ainda é uma ferramenta pouco difundida 
no Brasil. Apenas no estado de São Paulo, há mais de 42 mil corretores de 
seguros habilitados, e aproximadamente duas dezenas deles são especializados 
em seguro de crédito. Portanto, é um campo aberto para corretores de seguro 
que querem diversificar a oferta de soluções para seus segurados atuais. 
 
“O seguro de crédito é a melhor ferramenta de gerenciamento de risco de crédito: 
além de monitorar a capacidade de pagamento das empresas, o seguro indeniza 
as perdas caso um cliente segurado fique em inadimplência. Uma empresa pode 
ter o melhor time de analistas de crédito e as melhores ferramentas de 
monitoramento de risco, mas nenhuma delas põe dinheiro na mesa caso um 
cliente não honre os pagamentos”, explica. 
 
O diretor lembra ainda que o ano de 2020 assustou muitos empresários com as 
perdas ocorridas, o que despertou a busca por soluções contra o não pagamento 
e o seguro de crédito faz este papel. “Já no final de 2020, percebemos um 
aumento da busca de proteção e este movimento se confirmou em 2021. Ano 
passado crescemos +25%, e neste ano nossos números já estão bastante 
positivos”, comemora. 
 
Saiba mais sobre seguro de crédito com a nossa corretora de seguros! 
 
 

Sequestro Digital - O perigo iminente! 
 

 
 
Desde o primeiro indício de tecnologias mais avançadas no planeta, existem os 
famosos hackers, que surgiram justamente com o intuito de fazer o que fazem 
hoje, que é a invasão (para o bem ou para o mal) de qualquer tipo de dispositivo 
ou rede. 
 
Quando falamos em sites e servidores de empresas, o ano de 2020 teve um 
aumento significativo no número de invasões: estima-se, por exemplo, que os 



órgãos públicos do Brasil notificaram mais de 20 mil ataques hackers, só em 
2020; dados do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). 
 
Inclusive, alguns dos possíveis motivos para este resultado podem ser a não 
contratação de softwares ou mão de obra para a segurança, mas claro, os 
perigos não se resumem apenas a isso; principalmente quando tratamos de 
empresas ou indústrias. 
 
Muitas delas, inclusive, pensam que estão protegidas tendo um servidor interno, 
porém, falta segurança contra invasores externos. Mas como fazê-la? 
 
Partindo do princípio de que, como uma laranja podre, um computador invadido 
pode "contaminar" todos os outros dentro de uma rede, é necessário que sua 
indústria estabeleça políticas de segurança no site. Vamos a alguns pontos em 
que ela pode auxiliar: 
 
• Bloqueio para a instalação de arquivos; 
• Moderação na instalação de programas; 
• Bloqueio do acesso aos sites de conteúdo malicioso. 
Fato é que os hackers sempre estão em busca de brechas nas redes para 
conseguirem invadi-los e, para evitá-las: 
• Crie uma política de "senha segura" para as contas de e-mail e acesso em 
outros programas; 
• Habilitar verificação em duas etapas; 
• Impedir o uso de pen-drives nos computadores da empresa; 
• Bloquear computadores externos à rede. 
Quando um hacker invade a rede de uma indústria, as informações 
comprometidas não são apenas as da organização, mas também, dos clientes, 
que chegam a ser até mais valiosas ainda, visto que eles depositaram sua 
confiança na indústria. 
 
Exemplos reais 
Para explicar melhor como isso pode influenciar negativamente nos negócios de 
uma empresa, vamos a dois exemplos reais: 
 
Exemplo 1 
Por aqui, houve uma situação em que o cliente estava com os dados 
sequestrados, como informações financeiras e de desenvolvimento de produtos. 
Além disso, os hackers ainda conseguiram bloquear a internet da empresa e o 
acesso à rede de e-mails. 
Assim como em um sequestro comum, foi exigido, claro, um pagamento pelo 
resgate de todas as informações e acessos perdidos. Foi exigida inicialmente 
uma quantia de 5 mil Euros que, quando paga, subiu para 40 mil Euros, já que 
os hackers perceberam que a empresa estava disposta a pagar. 
Detalhe: é uma das maiores indústrias do segmento de estética no Brasil. Já 
imaginou o tamanho do prejuízo? 
 
Exemplo 2 
Tão comum quanto as situações citadas neste artigo, a invasão de sites também 
vem aterrorizando donos de empresas de todo o planeta. Geralmente, o hacker 



invade o site, tira-o do ar e toma conta de todos os acessos e informações. Desta 
forma, se não houver uma política de backup, anos de conteúdo serão perdidos, 
sendo muitas vezes uma perda irreparável. 
Um de nossos clientes, na área da saúde teve o seu site invadido, além de ter 
arquivos maliciosos publicados nele. Por isso, o site acabou saindo do ar e toda 
a campanha de publicidade foi completamente travada. 
Em cinco dias, solucionamos o problema, mas o cliente já havia ficado 20 dias 
sem vender online, através de seu e-commerce; praticamente um mês! E, claro, 
inúmeros negócios da empresa foram perdidos, causando um grande prejuízo. 
Bom, dadas as dicas no início do artigo, fica clara a importância de possuir 
políticas de segurança na parte digital de sua indústria, não é mesmo? 
E como tudo o que envolve tecnologia, os hackers também estão sempre se 
atualizando: atualmente, eles invadem computadores domésticos, os recrutam 
sem que o dono saiba, formando uma rede de invasores. Assim, quando um 
ataque é iniciado, há um exército digital atuando em prol do hacker, cumprindo 
os objetivos traçados por ele. 
Essa união de vários dispositivos potencializa o ataque que está sendo feito, 
dificultando a defesa. Porém, ainda assim, seguindo as dicas dadas por nós, é 
possível impedi-lo. 
 
Home office 
No último ano, com a disseminação em massa do home office, as políticas de 
segurança interna acabaram ficando de lado, uma vez que o controle dos 
acessos e da rede é menor quando os colaboradores estão em suas casas. 
Sendo assim, a primeira medida, realmente, que uma indústria deve tomar em 
prol da segurança de seus dados, é a de conscientizar seus funcionários para 
que não haja um uso incorreto dos computadores e redes da organização por 
parte deles. 
 
Saiba mais sobre o seguro de riscos cibernéticos com a nossa corretora de 
seguros! 
 
 

Sedentarismo: como combatê-lo? 
 

 



O início dos Jogos Olímpicos de Tóquio se tornou o foco de parte da população 
que adora acompanhar as competições de diferentes categorias esportivas. 
Entretanto, o assunto chama atenção para outro tema bastante relevante: o 
sedentarismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 25% 
dos adultos em todo o mundo são sedentários e, entre os adolescentes, essa 
taxa piora, chegando a 81% de jovens que não praticam exercícios. 
 
Porém, a prática de atividade física é essencial e, além dos benefícios que 
oferece em qualquer tempo, tanto para a saúde física quanto mental, ela é 
especialmente importante neste momento, devido a pandemia da Covid-19. 
 
"De acordo com os dados divulgados pela OMS, mais de 5 milhões de pessoas 
morrem anualmente em razão do sedentarismo. Por isso, em tempos de 
pandemia e UTIs lotadas, os exercícios físicos são de extrema importância para 
combater tanto a Covid-19, quanto o sedentarismo", alerta o educador físico e 
membro da Doctoralia, Werico Rodrigues. 
 
Além disso, a longo prazo, a prática frequente diminui os riscos de desenvolver 
diversas doenças, que vão da gripe ao câncer, passando por diabetes, 
hipertensão, depressão e doenças articulares. As atividades físicas rotineiras 
também deixam o corpo mais saudável, ou seja: elas resultam na melhora da 
aptidão muscular e cardiorrespiratória, além da redução do risco de queda e de 
fratura de quadril e vertebral. 
 
E como começar? 
 
Werico explica que para aqueles que desejam iniciar do zero, sem experiência 
prévia na prática de atividade física, a melhor coisa a se fazer é buscar por um 
profissional de educação física para ter um atendimento personalizado. 
"Provavelmente, ele irá te orientar de forma individualizada, considerando sua 
realidade e condição física, o que é bastante importante", detalha. No entanto, 
para aqueles que não possuem problemas de saúde e buscam começar aos 
poucos, uma caminhada leve, de meia hora, é o suficiente para o início de uma 
rotina mais ativa. 
 
"A melhora na qualidade de vida e na saúde começa com pequenos passos. Se 
achar necessário, busque por um profissional que possa te orientar, mas outra 
opção interessante é investir em caminhadas ou passeios de bicicleta, por 
exemplo. Dessa forma, estará ao ar livre, fazendo algo leve e até mesmo 
divertido, que também pode ser uma oportunidade para relaxar e espairecer a 
mente", completa. 
 
Alongue-se! 
 
O alongamento geralmente está relacionado ao início ou ao final de algum 
exercício, isso porque essa práticaprepara a musculatura para determinada ação 
que irá ocorrer e, também, pode ser utilizada como um trabalho de resfriamento 
para acalmar o corpo. Trata-se de uma atividade física que tem como objetivo 
aumentar a amplitude articular, então não deixe de incluí-la pelo menos antes de 
iniciar algum exercício! 



 
Além disso, o alongamento também pode ser o exercício principal da sua rotina, 
sabia? "Pessoas com dores articulares no quadril, por exemplo, ou até mesmo 
com dores na lombar, podem aderir a prática como atividade diária, uma vez que 
o exercício promove a sensação de alívio, trabalhando a mobilidade e fazendo 
com que as dores sejam menos intensas", explica Werico. 
 
Foque na constância 
 
Há quem diga que é necessário praticar exercícios todos os dias para ter uma 
vida realmente saudável, mas, todos sabem que, entre a correria do trabalho e 
a vida pessoal, nem sempre sobra espaço para a prática diária. Segundo a OMS, 
o ideal é que se pratique atividades físicas no mínimo três vezes por semana, 
dando preferência para os exercícios aeróbicos e neuromusculares. "Tente 
definir um horário no dia que será destinado ao exercício físico escolhido, 
mantendo a constância de pelo menos três vezes na semana. Caso não consiga 
ir no dia X, tente repor no dia seguinte e assim por diante. O importante é não 
desanimar!", completa o educador físico. 
 
 

Cuidados no inverno: saiba como manter seu pet hidratado 
durante a estação mais fria do ano 

 

 
 
Quem é pai ou mãe de pet pode confirmar - gatos e cachorros adoram e não 
resistem aos famosos sachês, mas o que nem todo mundo sabe é que além de 
serem 100% completos, balanceados, cozidos a vapor, deliciosos e saudáveis, 
os alimentos úmidos também têm um papel muito importante para a saúde dos 
animais de estimação, principalmente em dias frios, em que eles bebem menos 
água. Com a chegada do inverno, a Mars Petcare, em colaboração com a 
médica-veterinária Manuela Fischer, destaca os benefícios dos sachês, e dá 
dicas de como manter o animal de estimação hidratado durante a estação mais 
fria do ano. 
 



Vantagens dos alimentos úmidos: eles garantem maior ingestão de água que, 
além de hidratar, dilui a urina e reduz a chance de formação de cálculos na 
bexiga. Outra vantagem é a quantidade de calorias. Rações secas têm mais de 
3.500kcal/kg e a maioria dos alimentos úmidos têm menos de 1.000kcal/kg, o 
que permite um consumo grande de alimento e ajuda na saciedade de animais 
glutões, além de melhorar a palatabilidade para animais exigentes. 
 
Sobre pets desidratados: podemos reconhecer a desidratação deles em 
alguns passos, puxando a pele do animal e observando o tempo que leva para 
ela voltar ao normal, o que ocorre imediatamente. A outra é pressionando 
levemente a gengiva até ela esbranquiçar e soltar, ela deve ficar rosada de novo 
na mesma hora. Se demorar alguns segundos é sinal de que o pet está 
desidratado. Há também alguns sinais que podem ser percebidos assim que a 
desidratação chega acima de 5% como a cavidade oral e ocular pouco úmidas, 
gengiva e língua seca, apatia, perda de apetite e a respiração ofegante. 
 
O que fazer para manter o pet hidratado: uma maneira fácil de garantir que 
seu animal se hidrate é oferecendo alimentos úmidos e frutas aguadas como 
melancia e melão. Além disso, manter a água do bebedouro sempre limpa e 
fresquinha é muito importante e para evitar que ela fique morna. 
 
Há diferenças no consumo de alimentos úmidos para cães e gatos? A 
alimentação úmida para os gatos é um fator importante, pois são animais que 
não têm o hábito de beber muita água, são raros os que consomem - no 
bebedouro - a quantidade ideal por dia, e o aumento na ingestão de água e a 
diluição urinária previnem as doenças do trato urinário inferior dos felinos, tão 
comuns nessa espécie. Os cães de porte pequeno também têm alta incidência 
de urolitíases, que são as pedras na bexiga. Para esses animais a alimentação 
rica em água também ajuda muito. 
 
É possível montar uma dieta balanceada com os alimentos úmidos? É sim, 
mas a alimentação escolhida deve ser completa. É importante consultar um 
profissional que irá indicar a alimentação úmida correta na quantidade adequada 
para seu animal, baseado na anamnese nutricional.  


