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Saiba como se prevenir do câncer de pele 
 

 
 
 
O câncer de pele, por exemplo, é o tumor mais frequente no Brasil (30%) e no mundo, 
segundo o Ministério da Saúde. A doença é causada principalmente pela exposição solar 
excessiva. 
 
O câncer de pele ocorre quando as células se multiplicam sem controle e pode ser 
classificado de duas formas: melanoma, tipo mais grave da doença, que tem origem nas 
células produtoras da substância que determina a cor da pele (melanina), e a não 
melanoma, mais frequente e responsável pela maioria dos casos de tumores malignos. 
Com 180 mil novos casos ao ano, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a 
doença, quando descoberta no início, tem mais de 90% de chances de cura. 
“Em todo tipo de câncer, a prevenção é a melhor solução. Pois essas ações preventivas, 
além de evitar o aparecimento dessa doença, possibilita o diagnóstico precoce e isso é o 
que faz com que o tratamento e cura, tenham maior sucesso”, destaca o Dr. Tiago Meneses 
da Silveira (CRM 129.441), coordenador médico do trabalho do Porto Seguro Saúde 
Ocupacional. 
 
Com o objetivo de auxiliar a população, o Porto Seguro Saúde e o Porto Seguro Saúde 
Ocupacional apoiam o Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre o câncer de pele 
e dão dicas de como as pessoas podem se prevenir da doença. 
 
Evite exposição nos horários em que raios solares são mais intensos 
Das 10h às 16h, o recomendável por especialistas é evitar a exposição ao sol, isso porque 
neste período a intensidade solar está mais alta e pode contribuir mais para o 
desenvolvimento da doença. 
 
Utilize acessórios e roupas apropriadas 
Roupas e acessórios com proteção UV, que garantem maior proteção contra os raios 
solares, assim como chapéus de aba largas, guarda-sol e sombrinhas, são extremamente 
importantes para evitar problemas para a pele. 
 
 
 



Filtro solar 
A utilização de filtro solar, com fator de proteção 15 ou mais, é fundamental para evitar os 
efeitos da radiação solar. Por conta disso, é necessária a utilização constante do filtro, 
assim como manter a frequência da aplicação. É importante também o uso de protetor 
labial. 
 
Sintomas 
Alguns sinais podem ser importantes para a descoberta do câncer de pele: manchas que 
coçam ou sangram, sinais ou pintas, que mudam de tamanho, forma ou cor, e feridas, que 
não cicatrizam em quatro semanas. Nestes casos é importante que a pessoa procure por 
um médico.  
 
 

Mantenha sua casa segura durante as férias 
 

 
 
Embora muita gente já tenha entrado de férias, uma parcela considerável dos trabalhadores 
dará início ao seu (merecido) descanso anual em janeiro. É justamente nessa época, em 
que as famílias fazem as malas e deixam suas casas vazias durante dias e até semanas, 
que a atenção com a segurança tem de ser redobrada. A SulAmérica, especialista em 
seguros e em cuidar de pessoas, dá um check-list certeiro para curtir as férias sem dores 
de cabeça ou prejuízos. 
 
· Retirar aparelhos eletrônicos das tomadas de forma a evitar que os dispositivos sofram 
algum dano em caso de queda de energia e até mesmo ocorram incêndios. 
· Deixar registros de água e gás fechados, bloqueando, assim, possíveis vazamentos. 
· Ter um contato de emergência, para que a pessoa seja alertada caso aconteça algum 
incidente. Informar o número de telefone e endereço do seu destino para que ela possa 
entrar em contato em caso de urgência também é importante, especialmente se a região 
das férias não tiver sinal ou conexão bons para o uso de celular. 
· Conferir se as janelas e portas estão de fato fechadas. Embora pareça uma instrução 
bastante básica, é fundamental reforçar esse cuidado. 
· Se possível, instalar câmeras de segurança para que seja possível monitorar a residência 
mesmo à distância. 
· Colocar itens de valor, como joias e dinheiro, em um cofre. É possível, inclusive, contratar 
um serviço de aluguel caso a casa não seja equipada com o artefato. Caso não seja 
possível, basta colocar os itens em um lugar mais seguro e escondido. 
· Não deixar a correspondência acumular fora da residência, especialmente se morar em 
casa, pois essa é uma pista para saberem que o local está vazio. Acionar alguém de 



confiança para recolher a correspondência ou alterar o endereço de entrega durante a sua 
ausência são boas alternativas. 
· Se morar em casa, é importante fechar todas as cortinas e persianas, evitando que 
detalhes do interior possam ser vistos através das janelas. 
· Contratar um Seguro Residencial, o que garantirá mais tranquilidade. A SulAmérica 
oferece cobertura para vários tipos de imprevistos que a residência possa sofrer durante as 
férias ou em qualquer outro momento. O SulAmérica Residencial protege contra incêndios, 
queda de raio, explosão, fumaça e outras situações, sendo que o cliente pode, também, 
fazer uso de serviços diversos, como desentupimento, chaveiro, vidraceiro e fixação de 
antenas. Para os que contratam os planos mais completos da Assistência 24h há ainda 
serviços de prevenção, como check-up residencial, que faz a verificação hidráulica e 
elétrica do imóvel, e até assistência pet para cuidados com animais de estimação, contando 
com envio de ração, consulta veterinária e muito mais. 
 

 
7 dicas infalíveis para garantir a segurança da sua viagem 

 

 
 
A April Brasil Seguro Viagem separou algumas dicas para que os viajantes possam curtir 
sem preocupações. 
 
Pesquisar leis e costumes locais 
Não é preciso visitar uma vila rural na Ásia ou uma cidade no Oriente Médio para se deparar 
com diferenças culturais. Mesmo países ocidentais, que podem parecer muito similares ao 
Brasil, podem ter grandes diferenças de leis e costumes, e é importante estar informado 
para evitar problemas. Alguns lugares proíbem o consumo de bebidas alcoólicas em vias 
públicas, outros exigem que se guarde o ticket de metrô mesmo após utilizá-lo, em certos 
lugares é necessário vestir-se de forma conservadora e assim por diante. 
 
Compartilhar o roteiro 
Quando a viagem já estiver planejada, com deslocamentos e hospedagens definidos, é 
importante manter familiares e amigos a par dessas informações. Isso faz com que pessoas 
queridas possam acompanhar seus passos e saber onde o turista está, facilitando o contato 
em caso de emergência. 
 
Garantir um jeito de se comunicar o tempo todo 
O roaming internacional pode ser muito caro, mas há outras maneiras de se manter 
conectado. É possível adquirir um chip local para usar no celular ou comprar um chip 
internacional, o que significa ter internet em qualquer lugar. Com isso, se for necessário 
pedir ajuda ou informar algo a familiares, o viajante poderá fazê-lo com agilidade. 



 
Contratar um seguro viagem 
Este item é essencial para uma viagem tranquila. O seguro viagem garante atendimento 
médico em caso de doenças e protege contra imprevistos como extravio de malas. A April 
Brasil oferece até mesmo coberturas extras, como seguro 
para notebooks e smartphones em casos de roubo ou furto qualificado. 
 
Planejar chegar durante o dia a novos destinos 
O ideal é nunca chegar a uma nova cidade à noite. Durante o dia, é mais tranquilo usar 
transporte público e andar com malas pelas ruas. À noite, é possível que o único meio de 
transporte seguro seja um táxi, que sairá mais caro. 
 
Não andar com o passaporte 
O passaporte é um documento valioso e, por isso, deve ser mantido em segurança, de 
preferência dentro do cofre do hotel, para evitar perdas e furtos. No entanto, não se deve 
andar pelas ruas de um outro país sem documento, então é importante ter outro tipo de 
documentação com foto, como RG ou CNH, e sempre ter uma cópia do passaporte e uma 
versão digitalizada do mesmo no celular. 
 
Ser discreto e estar sempre atento 
Pequenos golpes com turistas são comuns em diversos países do mundo, principalmente 
nas atrações mais famosas. Para evitar esse tipo de situação, a April Brasil recomenda 
discrição e atenção. Falar alto em português, carregar bolsas grandes e andar para lá e 
para cá tentando fazer uma foto perfeita são alguns dos comportamentos que podem 
chamar a atenção de trombadinhas e golpistas, pois demonstram distração e deixam claro 
que se trata de um estrangeiro. Também é importante manter-se atento a pessoas 
desconhecidas que agem de forma incomum e evitar dar informações pessoais, como o 
local onde o viajante está hospedado. 
 
Para saber mais sobre o seguro viagem, fale com a nossa corretora de seguros! 
 
 

Motivos para entender que a inovação tecnológica não é coisa do futuro 
 

 
 
Que a inovação tecnológica vem revolucionando a forma das empresas fazerem negócios 
não é novidade. Mas, a rapidez com que esses recursos estão evoluindo, e o quanto 
exponenciam resultados, talvez ainda não seja de amplo conhecimento. 
 
É difícil imaginar a dinâmica de empreendimentos, de todos os portes, não ser afetada por 
essa modernização. E, por isso, fica a reflexão: qual a relação do seu negócio com as 



tecnologias? O assunto recebe cada dia mais destaque no mundo dos negócios, e 
empresas de todos os tipos e tamanhos têm investido pesado nessa estratégia. 
 
Separei algumas dicas com novidades e os seis principais motivos que mostram o porquê 
pequenas e médias empresas deveriam investir em tecnologia. 
 
Agilidade nos processos 
Os avanços tecnológicos modificaram bastante a forma de atuação das empresas. No 
cenário atual, boa parte das atividades são realizadas pelas máquinas, sobretudo aquelas 
repetitivas. Hoje, esses equipamentos vêm adquirindo inclusive a capacidade de raciocinar. 
 
O uso de softwares modernos simplifica e agrega velocidade em todos os setores — o que 
levaria horas ou dias para se executar manualmente, essas ferramentas conseguem 
resolver em poucos minutos. E isso é benéfico tanto para grandes empreendimentos quanto 
os de pequeno e médio porte. 
 
Redução dos custos 
A implementação de tecnologias não é um processo simples, e depende de um 
investimento inicial que pode ser considerado caro por muitos empreendedores. No 
entanto, se analisarmos os resultados a longo prazo, a redução dos custos operacionais 
são bem evidentes e demonstram a eficiência da estratégia. 
 
Ao automatizar tarefas, o gestor tem maior controle dos dados que são gerados na rotina 
empresarial e, consequentemente, uma melhor percepção daquilo que funciona bem, dos 
pontos fracos que necessitam de aprimoramento. 
 
Dessa forma, ele consegue identificar gargalos com mais facilidade e distribuir 
corretamente os recursos. Além disso, o auxílio da tecnologia reduz significativamente os 
prejuízos causados por erros, pois eles passam a acontecer com menos frequência, e isso 
evita o retrabalho e desperdício de recursos. 
 
Ademais, a automatização contribui para o melhor aproveitamento das equipes, que são 
liberadas dos trabalhos repetitivos e passam a desempenhar papéis estratégicos na 
organização. 
  
Melhoria no controle de qualidade 
O investimento em um bom software aumenta a capacidade de registro, organização e 
gerenciamento de dados sobre tudo o que se passa na empresa, inclusive dos históricos 
de relacionamentos com os seus clientes. 
Com esse domínio, o controle sobre todas as operações e também sobre a qualidade dos 
seus produtos ou serviços é muito mais efetivo. Além de tornar os procedimentos mais 
ágeis, o uso de ferramentas modernas auxilia na manutenção de um padrão sempre 
elevado. 
 
Atração e fidelização de clientes 
Outro aspecto positivo da implementação de novas tecnologias é a otimização do 
relacionamento com os clientes. Em primeiro lugar, graças aos recursos das mídias sociais, 
as empresas conseguem estabelecer uma interação mais próxima com o público, o que 
representa uma excelente estratégia para gerar engajamento. 
 
Para as etapas de atendimento, a Inteligência Artificial aprimora cada vez mais o tempo e 
a qualidade nas respostas aos consumidores, os chatbots. 



 
A medida em que as tecnologias se tornam parte do funcionamento das empresas, inclusive 
as de pequeno e médio porte, o que se obtém é o aumento da sua capacidade de 
personalização, e não restam dúvidas de que clientes satisfeitos estão mais propensos à 
fidelização. 
 
Engajamento e motivação dos colaboradores 
A gestão de talentos é sempre um grande desafio para os empreendedores. Se você não 
oferece um ambiente de trabalho agradável, com as ferramentas necessárias para que os 
funcionários rendam mais, e uma gestão que os faça sentir valorizados, dificilmente vá 
conseguir manter a motivação do time. 
 
Lembre-se de que profissionais engajados com a cultura da empresa e com os valores que 
ela gera no mercado são mais produtivos. E o uso das tecnologias é importante para se 
atingir esse objetivo — eles ficam, por exemplo, menos presos aos trabalhos repetitivos e 
sentem-se mais úteis. 
 
Melhoria na comunicação 
Uma das questões que colocam em xeque o desempenho de qualquer empreendimento é 
a falha na comunicação. Isso pode trazer desde problemas de desempenho até erros mais 
graves, que comprometam a imagem da marca. 
Se funcionários e gestores não “falam a mesma língua”, se há ruídos na troca de 
mensagens, fica bem difícil manter um alinhamento de ideias, para fazer com que cada 
envolvido entenda o seu papel para o alcance das metas. 
 
Por essa razão, é fundamental investir na comunicação interna do ambiente de trabalho. 
Hoje, há uma infinidade de recursos que facilitam os diálogos do dia a dia. Dentre eles, 
podemos destacar os softwares de gestão, que reúnem informações de todos os setores 
em uma única plataforma e ainda permitem o acesso remoto pelos envolvidos. 
 
Nesse contexto, os sistemas de telefonia IP possibilitam o recebimento de chamadas do 
telefone comercial mesmo que o funcionário esteja fora da empresa. Além disso, temos os 
aplicativos de troca de mensagens e as ferramentas de telecomunicações em geral. 
Implementar tecnologias para melhorar a comunicação interna garante à organização 
rapidez para solucionar suas demandas diárias e, assim, evitar dores de cabeça futuras. 
 
Quais as consequências ao não aderir a inovação tecnológica? 
A não inclusão de inovações tecnológicas nos processos corporativos pode desencadear 
uma série de consequências negativas, que vão resultar na perda de competitividade da 
empresa. 
 
Em um mercado em que todos estão buscando alternativas que tragam eficiência e, ao 
mesmo tempo, economia de custos sem a perda da qualidade, ficar de fora dessa tendência 
pode custar a sobrevivência do negócio. Separei alguns dos principais efeitos: perda 
financeira, falta de informações exatas dos clientes e fornecedores, perda de venda, 
controle de compra e estoque ineficiente. 
 
A inovação tecnológica nas empresas já não é uma tendência, mas, sim, um mecanismo 
de sobrevivência, diante da acirrada competitividade no mercado. Por isso, sua 
incorporação à rotina do empreendimento é um assunto que deve ser dominado com 
urgência. Os benefícios da estratégia são muitos e é melhor não perder tempo para usufruí-
los. 



Seis dicas para o uso saudável do celular 
 

 
 
Não há como negar a importância da tecnologia para a realização de tarefas do dia a dia. 
Hoje, tudo fica mais fácil e rápido com o uso de computadores, tablets e smartphones. O 
mundo virtual passou a ter um significado diferente com o advento da globalização. Mas 
quando esse uso é excessivo, pode trazer alguns problemas de saúde. 
 
No âmbito do ensino-aprendizagem, a tecnologia é uma excelente aliada, estimula o 
desenvolvimento cognitivo da criança, a competitividade, a criatividade e, ainda, é parceira 
para o desenvolvimento intelectual dos estudantes. Mas todos esses resultados só serão 
obtidos de maneira saudável se a ferramenta for utilizada com cautela. 
 
O celular, por exemplo, é o queridinho de crianças, adolescentes e jovens (e também dos 
adultos), que permanecem conectados na telinha por longos períodos do dia. Há aquelas 
pessoas que até se perdem no mundo virtual e se esquecem de seus compromissos no 
mundo real. O uso excessivo do celular pode levar a problemas de relacionamentos 
interpessoais, dispersão do foco e falta de produtividade. 
 
Por isso, a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio do Colégio 
Marista Ribeirão Preto (SP), Lúcia Inês de Oliveira Souza Montagnani, dá 
seis dicas importantes usar o celular de forma saudável, evitando o vício que traz tantos 
malefícios: 
 

1. Estabelecer horários para as atividades diárias. 
2. Privilegiar as relações presenciais em atividades cooperativas e colaborativas. 
3. Estar atento aos canais de informações e orientações para fazer uso seguro da 

internet. 
4. Buscar outras alternativas de lazer, como esporte, música e cultura. 
5. Compreender que o celular é mais uma ferramenta de comunicação e 

aprendizagem. 
6. Tentar ficar pequenos períodos do dia sem usar o celular, privilegiando leituras e um 

maior convívio com os familiares. 
 
Lúcia alerta que, se o jovem desconfiar que o vício em celular é grave, deve pedir a ajuda 
de um profissional especializado. “Temos a tecnologia como excelente ferramenta no 
processo ensino-aprendizagem e precisamos conservá-la como aliada para as próximas 
gerações”, destaca. 
 
 



Viajar com pet: saiba como embarcar com seu melhor amigo 
 

 
 
Para ajudá-lo a levar seu melhor amigo para todos os lados, a Petz preparou um artigo 
completo sobre como viajar com seu pet, inclusive para outros países. Continue lendo para 
saber tudo na hora de levar o cãozinho em uma viagem de carro e até de avião! 
 
Viajar com pet: como prepará-lo para o passeio? 
Assim como os tutores, os bichos de estimação também precisam estar bem preparados 
antes de embarcar, ainda mais quando se trata de cuidados com a saúde e o bem-estar 
deles. Por isso, ao escolher o destino, fique atento às regras de embarque e aos riscos que 
seu amigo pode encontrar por lá! 
 
Também é extremamente importante garantir hospedagens pet friendly e caixas de 
transporte adequadas. Mas essas são apenas as primeiras de uma lista de precauções que 
a viagem com pet exige! 
 
Antes de sair pelo Brasil ou pelo mundo com seu fiel companheiro é necessário muito 
planejamento. Não importa a distância da viagem com gatos e cachorros, eles devem estar 
confortáveis e em segurança para curtir o passeio da melhor forma possível. 
 
Check-list para viajar com pet 
Na hora de embarcar ao lado do seu amigo de quatro patas, é essencial verificar se todos 
os documentos estão em dia. Entre as responsabilidades básicas do tutor que vai viajar 
com seu pet estão ter em mãos a carteira de vacinação atualizada e um atestado de saúde, 
assinado pelo médico-veterinário que acompanha o animal. 
 
Vale ressaltar que esses são apenas os dois principais itens da lista. Passeios pelo Brasil 
e até mesmo uma viagem internacional com o pet exigem diversas obrigações. 
 
Por isso, o ideal é que o tutor faça uma lista completa e leve junto acessórios essenciais 
para o bem-estar do animal. Entre eles, estão itens como: 
 

 Coleira e guia; 

 Bebedouro e comedouro (é possível adquirir acessórios especiais para viagem); 

 Tapete para cães e caixa higiênica para gatos; 

 Sacos higiênicos; 

 Petiscos, 

 Brinquedos. 

https://www.petz.com.br/blog/posse-responsavel/viajar-com-pet/attachment/viajar-com-pets/


 
Além disso, não se esqueça da plaquinha de identificação do animal. Nela devem conter 
todos os dados do bicho e do tutor, como nome e telefone. 
 
Para completar, caso seu amigo esteja em tratamento, não esqueça de levar a medicação. 
Também é importante ter em mãos o telefone do médico-veterinário de sua confiança e de 
uma clínica no destino da viagem. 
 
Antes de embarcar é preciso procurar lugares para se hospedar com pets (os locais pet 
friendly). Lá, seu amigo terá liberdade para circular pelos ambientes e, ainda, encontrará 
mordomias só para ele. 
 
No entanto, vale lembrar que os hotéis exigem que na hora da reserva os tutores informem 
sobre o pet. Por isso, é necessário apresentar o cartão de vacinação e atestado de saúde 
do animal. 
 
Além disso, alguns lugares para viajar com cachorro também oferecem serviços de pet 
shop e pet sitter. Dessa forma, o animal se diverte com passeios e brincadeiras especiais 
para ele. 
 
O que fazer na viagem de avião com pet? 
Muito se fala em passeios de carro com bichos de estimação, mas tem se tornado cada vez 
mais comum o tutor levar seu amigo também em viagens de avião. Para que o trajeto seja 
feito de forma tranquila e segura, alguns cuidados são fundamentais. 
 
Tudo começa com o bom planejamento e com uma pesquisa por como viajar com cachorro 
de avião. Isso porque as empresas aéreas possuem regras específicas para o transporte 
do seu melhor amigo. Portanto, fique atento a cuidados como: 
 

 Peso e raça permitidos pela companhia; 

 Modelo da caixa de transporte; 

 Microchip, 

 Regras de pet friendly no país/estado de destino. 
 
Para completar, ao viajar de avião com cachorro e gato, conforme o destino, o tutor precisa 
estar com o atestado veterinário e CZI (Certificado Zoosanitário Internacional) em mãos. 
Também é imprescindível manter a saúde do animal em dia. Para isso, antes da viagem, 
administre as vacinas (preferencialmente um mês antes do embarque) e faça os exames 
que sejam exigidos pelo local de destino. 
 
Além do checklist citado acima, é necessário seguir as regras das companhias aéreas 
sobre como viajar de avião com cachorro e gato. De modo geral, a maioria das empresas 
limita o número de animais por voo. Por isso, o mais indicado é fazer uma reserva específica 
até 24 horas antes do embarque. 
 
Não há uma lei para viajar com cachorro e gato. No entanto, as companhias aéreas 
determinam que o pet só pode viajar na cabine com os passageiros se estiver com até 8 
kg. 
 
Além disso, o transporte como bagagem só é permitido para animais com até 75 kg. Em 
alguns casos, não são aceitos animais agressivos e de raças braquicefálicas (focinho 
curto). 



 
Por fim, o tutor deve fazer o planejamento com antecedência. Isso porque a documentação 
pode demorar de 30 a 120 dias para ser concluída. Outro caso a se considerar é o de países 
como Reino Unido e Suécia, onde é exigido o microchip no animal. 
 
Como se preparar para viagens de carro? 
Um pouco menos complicado do que viajar com pet de avião, a viagem de carro com gato e 
cachorro também necessita de cuidados para um transporte confortável e seguro. 
 
O primeiro passo para um passeio tranquilo é, sem dúvidas, o planejamento. Por isso, 
mesmo que o bicho já esteja acostumado com trajetos mais longos, é essencial realizar 
paradas no mínimo a cada duas horas. Assim, o pet pode fazer suas necessidades e se 
distrair um pouco. 
 
Vale lembrar que durante a parada não é recomendado alimentar o animal, já que ele pode 
sofrer com enjoos logo em seguida. Além disso, é obrigatório o uso de caixas de transporte 
e cinto de segurança. 
 
Certifique-se de que seu amigo de quatro patas esteja bem preso ao equipamento. Os 
tutores devem estar cientes de que transportar o animal solto no veículo é considerado 
infração grave, com multa e perda de quatro pontos na carteira. 
 
Dicas para o embarque ao viajar com pet! 
Agora que você já conhece algumas regras para verificar antes de viajar com pet, saiba 
que também é importante estar atento à acomodação e ao bem-estar de todos. Por isso, 
siga dicas básicas, como: 

 Compre a caixa de transporte com antecedência e estimule o animal a usá-la; 

 Deixe a ração e acessórios preferidos do pet sempre por perto durante a viagem, 

 Só utilize medicamentos sedativos com orientação do médico-veterinário. 
 
Em todos os casos, é imprescindível consultar um especialista antes de viajar com pet. 
Afinal, só ele poderá indicar os cuidados essenciais para passeios tranquilos com seu 
melhor amigo. 
 
 
 
 


