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Manual do Viajante em tempos de pandemia 
 

 
 
 
Quais minhas responsabilidades como viajante? 
 
Essas são algumas das medidas atuais que cada viajante deverá levar em consideração 
ao planejar e realizar uma viagem. 
 
Higienizar as mãos com frequência: lavar bem as mãos com água corrente e sabão é 
uma das formas de prevenção contra o coronavírus. Carregue sempre consigo um frasco 
de álcool gel para a higienização quando água e sabão não estiverem disponíveis. Para o 
voo, atente-se ao volume de líquidos permitido na bagagem de mão de acordo com o 
destino (nacional ou internacional). 
Usar máscara ao sair de casa: a utilização de máscaras ajuda a diminuir a propagação 
do vírus e precisa cobrir o nariz e a boca. Use a máscara no aeroporto, durante o voo, nas 
áreas comuns dos hotéis e sempre que estiver na rua. Se possível, leve uma máscara extra 
para realizar a troca quando necessário. 
 
Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca: as mucosas são as portas de entrada do vírus 
em seres humanos. Evite ao máximo levar suas mãos aos olhos, nariz e boca. Caso precise 
tossir ou espirrar, utilize um lenço de papel, ou, na falta dele, leve a parte interna do seu 
cotovelo até sua boca ou nariz, nunca a mão! 
 
Optar pelo check-in eletrônico: a opção ofertada por diversas companhias aéreas permite 
que você leve o cartão de embarque no seu smartphone. Assim, você não precisa passar 
nem pelo balcão da companhia aérea e nem pelos totens de autoatendimento do aeroporto 
para imprimir seu cartão de embarque, evitando o contato direto com mais pessoas e o 
toque em mais objetos compartilhados. 
 
Evitar aglomerações: seja na hora do embarque ou em alguma atração, mantenha sempre 
uma distância segura dos demais. Ao organizar seu roteiro, verifique onde é permitida ou 
exigida a reserva antecipada, assim você evita a formação de filas desnecessárias e 
garante a sua entrada, já que muitas atrações e restaurantes, por exemplo, podem estar 
com suas lotações limitadas. 



Viajar apenas com bagagem de mão: ao viajar apenas com bagagem de mão você evita 
passar no balcão ou totem da cia aérea antes do embarque para despachar a bagagem. 
Depois, chegando ao seu destino, não é necessário aguardar sua bagagem em um 
ambiente fechado e com possível aglomeração. Você poupa tempo e diminui o contato com 
outras pessoas. 
 
Contratar um seguro viagem: embora muitas pessoas ainda insistam em viajar sem um 
seguro viagem, nós sempre o consideramos muito importante. Para o período delicado que 
estamos vivendo, ele se torna essencial. Contrate seu seguro viagem para contar com 
coberturas em caso de atrasos ou cancelamento de voo, extravio de bagagem, 
emergências médicas e mais.  
 
O que posso esperar durante minha viagem? 
 
Esteja bem preparado para todos os momentos da sua viagem com essas dicas. 
 
Sua temperatura poderá ser aferida: isso pode ocorrer tanto no momento do embarque 
e desembarque como ao chegar para se hospedar em um hotel ou para adentrar algum 
ponto turístico como museus, parque temáticos etc. 
 
Uso obrigatório da máscara: o uso da máscara também pode ser obrigatório em todos 
esses locais. A máscara pode ser descartável ou lavável e deve sempre cobrir a boca e o 
nariz. Se possível, tenha com você mais de uma máscara para realizar a troca ao notar que 
a máscara utilizada está úmida. Lembre-se: sua entrada poderá ser impedida caso você 
tenha esquecido a máscara ou se negue a utilizá-la da forma correta. 
Teste negativo para COVID-19: ao viajar para o exterior pode ser exigido um comprovante 
de teste negativo para a COVID-19. É importante atentar-se ao tipo de teste e período de 
realização exigido por cada destino. 
 
Quarentena obrigatória: verifique se seu país de destino exige quarentena obrigatória aos 
passageiros vindos do exterior. A quarentena exigida é de, normalmente, 14 dias e cada 
passageiro é responsável por seus gastos durante este período 
 
Novo cardápio durante o voo: as companhias aéreas tiveram que adaptar as refeições 
servidas durante o voo para seguir os protocolos sanitários necessários ao combate da 
COVID-19. Não se surpreenda ao se deparar com refeições menos elaboradas ou 
industrializadas, a medida é necessária neste momento para evitar o manuseio 
desnecessário dos alimentos servidos a bordo. Em voos curtos, é possível que nenhuma 
refeição ou lanche esteja disponível. 
 
Novos padrões de limpeza e capacidade de lotação: a higienização e desinfecção dos 
aeroportos, aeronaves, hotéis e atrações turísticas está sendo realizada com maior 
frequência, e a capacidade de lotação nesses locais também poderá estar limitada para 
garantir uma distância segura para todos. Sempre que possível, reserve todos os serviços 
necessários com antecedência. 
 
Selo para os estabelecimentos considerados seguros: muitos destinos estão 
disponibilizando um selo para os estabelecimentos turísticos que estão seguindo à risca 
todas as orientações sanitárias de combate ao Coronavírus (COVID-19). Antes de viajar, 
verifique se o seu país de destino possui esse selo e quais estabelecimentos contam com 
ele. No Brasil, o selo foi lançado pelo Ministério do Turismo em maio e se chama "Turista 
Protegido". 



 
Com essas dicas, você poderá voltar a viajar com mais tranquilidade e segurança! 
 
Para saber mais sobre o seguro viagem, consulte a nossa corretora de seguros! 
 
 

Como investir em um seguro de vida ainda jovem 
 

 
 
Com a pandemia, os brasileiros têm vivido uma mudança gradual de comportamento - e 
não só em relação à saúde. Estão buscando mais por informação sobre como proteger seu 
patrimônio, abrindo espaço para um olhar com mais cuidado e consciência para as 
finanças. O recente levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
(FenaPrevi) demostrou que o seguro de vida individual está entre os produtos de maior 
representatividade no segmento de seguros de pessoas e obteve resultado positivo no 
acumulado de janeiro a maio de 2020. O valor dos prêmios diretos destinados ao seguro de 
vida apresentou alta de 36,87% em relação ao mesmo período de 2019. 
 
Há diversos momentos no início da vida adulta, que o planejamento e o equilíbrio das 
despesas são importantes para iniciar a sua trajetória de organização financeira. No caso 
de quem quer empreender, por exemplo, o profissional liberal é a própria empresa. 
O seguro de vida funciona como um mecanismo importante para a proteção do indivíduo e 
até mesmo de sua própria geração de renda. Atenta aos novos comportamentos da 
população e seguindo sua proposta de gerir o cuidado com pessoas em todas as frentes, 
a Omint, junto aos seus especialistas, listou 5 dicas para que você esteja preparado e 
amparado quando precisar. 
 
Dica 1 - Entenda o que é um seguro de vida 
Quando alguém fala em seguro de vida, imediatamente vem à nossa mente um assunto 
desagradável. Muitas pessoas enxergam o seguro como prioridade para os mais velhos, 
que têm que se preocupar em deixar algo para os filhos após um falecimento, ou para 
aqueles que têm muito patrimônio. A verdade é que há opções para vários perfis de 
pessoas. O seguro de vida é uma ferramenta importante para antecipar imprevistos, 
principalmente no âmbito financeiro.  
 
De acordo com Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing da Omint, o seguro de 
vida é uma cobertura que possibilita mais tranquilidade ao segurado. “É feito sob medida 
para quem deseja proteger seu padrão de vida, o que já foi conquistado ao longo dos anos. 
Trata-se de uma ferramenta de planejamento financeiro e gerenciamento de riscos que 



entrega benefícios para o segurado ou seus beneficiários em casos de imprevistos, tanto 
no presente como no futuro”, explica. A segurança pode ser mais abrangente ao segurado 
também com relação à saúde, por meio de garantias de doença, acidente ou mesmo 
invalidez. 
 
Dica 2 – Atenção ao limite de idade para contratar 
As opções entre seguros de vida para jovens são vantajosas. Quanto mais jovem o 
segurado é, mais barato tende a ser o prêmio, pois menor o risco de morte natural. 
A seguradora faz o cálculo do prêmio (valor a ser pago mensal, semestral ou anualmente) 
do seguro com base nos riscos envolvidos. Quanto antes o segurado se antecipa e começa 
a investir na proteção, menores serão as parcelas e melhores as opções, garantindo a 
chance de assumir um capital segurado mais alto e com prêmios mais baixos. Há apólices 
cujo valor é menor do que R$ 100 ao mês. 
 
Dica 3 – Defina a cobertura certa para você 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informam que em 2050 o 
Brasil terá 30% de sua população com idade acima dos 60 anos ou mais. Pensando nesse 
cenário, cada vez mais, as pessoas verão suas economias se esgotar antes do tempo. Por 
isso, é importante que os jovens se atentem a sua longevidade financeira desde cedo. 
Existem diversos tipos de condições e coberturas de seguro de vida disponíveis para esse 
público. A oferta não é limitada e permite, de acordo com a contratação, avaliar e 
personalizar as melhores opções por meio de uma análise do perfil do segurado e de suas 
necessidades. 
 
As coberturas mais simplificadas podem ser mais interessantes para os jovens e se 
encaixam em um planejamento financeiro inicial garantindo benefícios não só futuros, como 
também imediatos em caso de imprevistos. “Coberturas como Diária de Incapacidade 
Temporária e Invalidez por Acidentes podem fazer toda a diferença na vida de profissionais 
autônomos, que, com o seguro de vida, podem garantir renda nesses casos. Outra dica é 
buscar por coberturas que vão além do pós-morte. Se o segurado for diagnosticado com 
câncer e seu seguro tiver uma cobertura para doenças graves, o benefício poderá cobrir os 
gastos médicos até o valor contratado sem impactar nas indenizações de outras coberturas 
contratadas”, explica Barreto. 
 
Além disso, o seguro de vida também oferece coberturas adicionais para serem utilizadas 
no presente, em vida, como é o caso da Cobertura de Despesas Médicas e Odontológicas. 
Ela permite reembolso de despesas médico-hospitalares e odontológicas que sejam feitas 
decorrentes de algum acidente coberto pela apólice como um acidente de trânsito, por 
exemplo. 
 
Na hora de fechar os tipos de cobertura, é essencial você descrever atividades de risco, 
sejam profissionais ou amadoras, além de cirurgias e internações passadas. Essas 
informações são necessárias para precificação do seguro. Diante da omissão de dados 
importantes, a seguradora pode se recusar a pagar a indenização em caso de sinistro, 
prejudicando seus familiares ou outros beneficiários.  
 
Dica 4 – Conheça as assistências do plano 
As pessoas costumam associar o seguro de vida ao auxílio em questões extremas. No 
entanto, para quem opta por um seguro de vida individual é possível personalizar a apólice 
com coberturas e diferentes tipos de assistências para o seu estilo de vida como: 
assistência residencial, serviços à vítima de crime e serviços para animais de estimação. 
“É preciso desmistificar a imagem de que o Seguro de Vida é uma solução “para os outros”. 



O primeiro beneficiário é o titular, que pode perfeitamente desfrutá-lo em vida. Prova disso, 
são esses benefícios que já começam nas questões do dia a dia por meio do apoio das 
assistências, no caso do produto Omint Ideal, e fazem toda a diferença em momentos 
delicados para o segurado”, afirma o executivo.  
 
Dica 5 – Escolha uma mensalidade para o seu bolso 
Algumas pessoas veem o seguro de vida como um serviço caro e pouco acessível, porém, 
esses são pensamentos equivocados. O seguro de vida é para quem deseja proteger seu 
padrão de vida e o que já foi conquistado ao longo dos anos. É criado com o objetivo de 
garantir o pagamento de uma indenização ao segurado e seus beneficiários, de acordo com 
as condições contratuais e as garantias contratadas. O beneficiário recebe o que foi 
acordado. Por isso, se organizar para pagar mensalidades por vários anos pode garantir 
um bom prêmio e o amparo a quem ama nos momentos mais delicados da vida. 
E lembre-se: escolher uma boa seguradora faz toda a diferença! Essa é uma relação de 
longo prazo, o que significa que é preciso contar com uma empresa bem estruturada e de 
credibilidade no mercado. 
 
Para saber mais os produtos de seguro de vida, consulte a nossa corretora de seguros! 
 
 

Proteja os negócios e cresça com confiança em 2021 
 

 
 
Há um novo panorama econômico que começa a se delinear enquanto o mundo passa a 
compreender o verdadeiro impacto da crise da COVID-19. Em 2021, o planejamento das 
empresas deve considerar o pico de inadimplência que a economia vai enfrentar, à medida 
que o governo retirar os benefícios e programas de auxílio. Manter o foco na manutenção 
do fluxo de caixa e na geração de receita segura, será fundamental para a sustentabilidade 
dos negócios. 
 
Confira abaixo quatro dicas preparadas pela equipe da seguradora de crédito Euler 
Hermes para minimizar as ameaças ao seu crescimento em 2021: 
 
1: Rever a saúde financeira dos clientes 
É importante ter uma imagem clara de quais clientes podem trazer mais riscos para suas 
operações. A revisão da saúde financeira de seus compradores é semelhante ao processo 
que você adotou para entender sua credibilidade, antes de iniciar o relacionamento 
comercial: 



Classifique seus clientes sob o indicador risco-recompensa: O risco refere-se à 
probabilidade de eles continuarem pagando pontualmente e, a recompensa, ao potencial 
do volume de vendas. 
Agrupe-os em quatro categorias: alto risco/alta recompensa; alto risco/baixa 
recompensa; baixo risco/baixa recompensa; e baixo risco/alta recompensa. Traga 
organização para o processo e controle sua carteira estrategicamente. 
Compreenda o risco de cada cliente: comece identificando as condições de pagamento 
com as quais você já acordou. Então: 
Considere o setor de cada comprador; 
Avalie a sua atividade: se foram ou não paralisadas, se sim, por quanto tempo; 
Obtenha um novo relatório de crédito de cada comprador; 
Solicite demonstrações financeiras autenticadas e atualizadas; 
Reveja o histórico de pagamentos nos últimos seis meses; 
Defina a frequência de revisão: Não estamos vivendo tempos normais – a revisão de 
crédito deve ser feita com mais frequência. A periodicidade deve ser determinada com base 
no risco percebido e no potencial de inadimplência. 
O QUE PROCURAR DURANTE A AVALIAÇÃO? 
Aqui estão quatro sinais de que seu cliente pode estar enfrentando instabilidade financeira: 
Pagamentos atrasados: o cliente está tentando alterar as condições de pagamento ou 
não está cumprindo os prazos? Ele provavelmente está com problemas no fluxo de caixa. 
Decisões de crédito questionáveis: seu cliente acabou de fazer uma venda grande para 
um comprador suspeito? Desconfie. Se o seu cliente não estiver praticando uma gestão de 
crédito prudente, os erros dele podem se tornar seus. 
Alta demanda por financiamento: o seu comprador está obtendo novos financiamentos 
ou trocando de banco? Talvez a empresa queira encontrar uma nova fonte de capital de 
giro; portanto, convém tratá-la com cautela. 
Aumento das verificações de crédito: o cliente está recebendo um fluxo constante de 
verificações de crédito? Isso pode significar que a empresa está com problemas para pagar 
seus credores atuais. Mais uma vez, cautela com esse comprador. 
 
2: Avaliar o fluxo de caixa e os riscos de crédito 
Realizar uma avaliação da posição atual do seu fluxo de caixa e dos riscos que envolvem 
o seu negócio, mitigará os eventos que podem afetar sua estratégia de crescimento. 
Analise como o fluxo de caixa flutua ao longo do tempo e como o crescimento de sua receita 
se compara ao último trimestre e ao ano anterior. 
Verifique as dívidas de curto e longo prazo. Determine qual seria o impacto se as taxas de 
juros aumentassem. 
Identifique os clientes que representam mais de 10% da sua receita total. Se eles não 
puderem pagar as dívidas, qual será seu plano de contingência? 
Reveja cuidadosamente os segmentos dos compradores por região geográfica e descubra 
quais riscos são inerentes a essas regiões. 
Ao concluir essa análise, você saberá quais ações deverão ser priorizadas para evitar a 
ocorrência de eventos que podem colocar a sobrevivência da sua empresa em jogo. 
 
3: Adaptar-se à nova economia 
Agora que você tem uma imagem clara da saúde financeira de seus clientes (DICA 1) e do 
desempenho financeiro da sua empresa (DICA 2), você pode identificar iniciativas que 
ajudarão a direcionar sua organização para o crescimento. Considere as seguintes 
estratégias para aumentar a liquidez do seu negócio: 
Contratar um seguro de crédito com o objetivo de garantir os recebíveis e expandir as 
vendas de forma segura. 
Implantar um software para gerenciar custos e otimizar a sua operação. 



Investigar os programas de estímulo do governo e avaliar suas implicações de curto e longo 
prazo. 
Além disso, você também precisa considerar o novo modelo de trabalho que atenderá às 
necessidades dos seus clientes. O foco dos consumidores agora é: conveniência, saúde e 
segurança. Como você pode treinar seus funcionários para atender à essas preferências? 
Quais novos recursos digitais você deve oferecer em resposta à essas necessidades? 
 
4: Reinventar o gerenciamento de crédito 
No último passo para proteger seu negócio e crescer com segurança em 2021, você 
precisará reinventar seu processo de gestão de crédito. O objetivo deve ser o equilíbrio: 
controlar riscos e reconhecer oportunidades. Se o processo for liberal demais, sua empresa 
será afetada por atrasos de pagamento e inadimplência. Entretanto, se for conservador 
demais, sufoca o crescimento em negociações saudáveis e rentáveis. 
Encontrar o ponto ideal entre esses dois extremos é essencial para o futuro da sua 
empresa. Uma abordagem equilibrada, simplifica e agiliza a geração de receita. Veja 
abaixo, 9 passos para reinventar o gerenciamento de crédito: 
Conheça seus clientes. Pesquise antes de assinar contratos. Sua empresa precisa 
entender os pontos fortes e fracos de cada comprador. 
Documente claramente termos e condições. Disputas e mal-entendidos sobre faturas 
podem criar grandes atrasos no recebimento de pagamentos. 
Contrate um seguro de crédito. Realizar dupla verificação das análises de crédito com a 
seguradora, minimiza ainda mais as chances do calote. Se mesmo assim, o cliente 
aprovado deixar de pagar, você será indenizado de acordo com os termos e condições da 
sua apólice. 
Obtenha recibos. Exigir a assinatura dos clientes nos recibos de todas as vendas ajuda a 
evitar conflitos. 
Emita faturas rapidamente. Emitir faturas assim que uma transação é concluída aumenta 
as chances de pagamento pontual. 
Ligue antes da data do vencimento da fatura. Uma ligação amigável para avisar que 
uma fatura irá vencer é importante para informar seu comprador que você está rastreando 
o pagamento e espera a remessa dentro do prazo. Programe lembretes periódicos 
Seja consistente. Para ter sucesso, aplique esse processo para toda e qualquer venda 
que a sua empresa realizar. Gestão de crédito não é um projeto ocasional. 
Vivemos o crédito há mais de 125 anos, sabemos o impacto terrível que o aumento da 
inadimplência e atrasos de pagamento causam a mercados e empresas saudáveis. O 
Contas a Receber representa, geralmente, 40% dos ativos de uma empresa, sendo um dos 
mais valiosos e vulneráveis no balanço. Protege-lo é uma tarefa árdua, mas gera 
sustentabilidade e perenidade para as organizações. 
 
Aplique as dicas apresentadas acima e comece 2021 mais confiante.  
 
Para saber mais sobre o seguro de crédito, consulte a nossa corretora de seguros! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Como se livrar dos excessos do período 
 

 
 
Petiscos, bebidas alcóolicas ou açucaradas, além das delícias típicas do período, como 
chocotone, peru, castanhas, rabanada, vinho etc são os grandes responsáveis por trazer, 
junto com o ano novo, uma triste novidade na balança: quilos a mais e roupas apertadas. 
 
Mas, como lidar com a comilança excessiva sem passar vontade ou detonar a silhueta? 
Segundo a médica nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela, o segredo está no equilíbrio e, também, 
no conhecimento do que está ingerindo. "A conta é bastante simples: se você vai ter um 
evento à noite, tente comer menos calorias nas outras refeições do dia, como café da 
manhã, lanches e almoço. Se souber quantas calorias tem cada alimento, também 
consegue se policiar para não consumir mais do que necessita", orienta a médica. 
 
Dessa forma, se à noite for tomar uma taça de vinho, por exemplo, capriche na hidratação 
ao longo de todo o dia (antes e depois de beber). Vai ter petiscos gordurosos na festinha? 
Então almoce salada, um grelhado e grãos integrais. "Não precisa se privar do que gosta, 
basta achar o equilíbrio", destaca a médica. 
 
Quanto vale? 
Dra Ana preparou uma tabela de caloria X exercício para ajudar quem quer se livrar das 
gordurinhas que aparecem no fim de ano. Confira: 
 

 1 fatia de chocotone fina (grossura de um dedo): cerca de 396 calorias ou 30 minutos 
correndo na esteira 

 1 punhado de nozes: 195 calorias ou 30 minutos lutando boxe. 

 100 g de peru assado: 163 calorias ou 3 séries de 10 burpees 

 1 porção de servir de farofa: 180 calorias ou 30 minutos de Pilates 

 1 fatia fina de bolo de chocolate: 370 calorias ou meia hora de natação 

 1 taça de vinho tinto seco: 108 calorias ou 20 minutos de esteira em ritmo moderado 

 1 taça de espumante: 115 calorias ou 10 minutos de elíptico 

 1 pedaço médio de bacalhau refogado: 108 calorias ou 18 séries de 10 flexões de 
braço 

 100 g de rabanada: 230 calorias ou 30 minutos jogando vôlei 
 
 



Faça do ar-condicionado aliado no controle de disseminação de 
doenças 

 

 
 
A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona questionamentos sobre o uso de ar-
condicionado, relacionados aos riscos de disseminação de doenças respiratórias. O uso de 
equipamentos de refrigeração requer alguns cuidados que, se observados, podem, 
inclusive, contribuir para a boa qualidade do ar em ambientes fechados. O engenheiro de 
aplicação da Trane e especialista em climatização e refrigeração, Rafael Dutra, elenca 
algumas medidas a serem tomadas. 
 
• Ajuste do fluxo de ar para maior captação externa 
Ajustar o fluxo de ar para captar mais ar externo, renova o ar contribuindo para a redução 
de vírus no ambiente. "O sistema é mais exigido com reflexo no consumo de energia, mas 
num cenário crítico como o atual, esse aumento do custo compensa ", explica Dutra. 
 
• Projeção do fluxo de ar 
Outro cuidado importante é projetar corretamente o fluxo de ar, que é o caminho que o ar 
percorre internamente. O fluxo correto garante a eficiência do sistema. Para isso, é preciso 
que a difusão de ar nos ambientes seja avaliada por um projetista capacitado de modo que 
o fluxo do ar seja no sentido limpo para o que ainda não foi tratado. Também é fundamental 
o embasamento em normas regulatórias e nas recomendações mais recentes divulgadas 
pela ASHRAE e ANVISA. 
 
• Ajuste de umidade 
A excessiva variação de temperatura e umidade ou sua manutenção em níveis altos ou 
baixos demais pode ser prejudiciais à saúde. Ambientes com umidade abaixo de 40% ou 
acima de 60% provocam redução na capacidade de resposta imunológica dos indivíduos. 
Como nos sistemas de ar-condicionado não há temperatura pré-estabelecida para os 
diferentes ambientes, este controle é importante para garantir a qualidade do ar interno, 
evitando a proliferação de fungos. Para avaliar os níveis adequados e fazer as modificações 
necessárias no sistema de ar-condicionado é necessário um especialista. 
 
• Implementação da tecnologia PHI 
A foto hidro ionização elimina microrganismos patogênicos, tanto em suspensão no ar, 
quanto nas superfícies do ambiente. O processo libera peróxido de hidrogênio (H2O2), íons 
hidroxila (OH-) e íons superóxido (O2-), elementos com alto potencial oxidante que podem 
eliminar bactérias, vírus, fungos e odores. Esse é o mesmo processo que ocorre na 



natureza e resulta na variação da concentração de peróxido de hidrogênio livre nas 
camadas inferiores da atmosfera, que vai de 0 ppb (partes por bilhão), à noite, a 20 ppb em 
dias ensolarados. Além da ação germicida direta da lâmpada UV, que é a força ativa da 
tecnologia PHI, o peróxido de hidrogênio e os íons gerados, difundidos no ar, eliminam os 
microrganismos. A foto hidro ionização (PHI) pode ser feita antes da instalação dos 
aparelhos ou nos equipamentos ou dutos dos sistemas de climatização existentes. 
 
• Manter portas e janelas abertas 
Um dos maiores desafios, segundo Dutra, é manter o ambiente totalmente fechado. 
"Mesmo com um sistema de ar altamente eficiente, é fundamental ter uma saída para o ar 
interno. Isso proporciona renovação constante do ar, tornando o ambiente mais seguro", 
completa. 
 
 

Dicas para viajar com os pets de carro 
 

 
 
Ao longo de 2020, uma das mudanças no comportamento das pessoas está relacionada 
tanto com a frequência como a maneira que escolhem para se locomover. Certamente, em 
meio aos riscos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, muitas viagens passaram 
a ser realizadas de carro. 
 
Essa postura é reflexo de que a maioria preza pelo sentimento de segurança e proteção de 
seus familiares. Em julho deste ano, uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência revelou 
que as pessoas (30%) pretendiam usar mais o carro particular. E, segundo a Associação 
Brasileira das Agências de Viagens (Abav), o hábito de realizar viagens de carro com a 
família vai se tornar mais recorrente. 
Diante deste cenário, é comum que os pais e mães de pets optem por levá-los em viagens 
e passeios de carro. Sem dúvida, é uma das maneiras que encontramos de aproveitar todo 
o tempo com eles, pois muitos são tratados como membros da família e merecem todo o 
carinho. 
 
A médica veterinária Thaís Matos, que atua na área de Confiança e Segurança 
da DogHero, maior empresa de serviços para pets da América Latina, explica que ao levar 
seu pet em um automóvel é importante estar atento a vários detalhes. "A segurança de 
todos é o ponto em questão. O bem-estar do animalzinho também deve ser levado em 
conta. É preciso garantir que o seu pet tenha os devidos cuidados durante uma viagem de 
carro". 
 
 



Confira algumas dicas da especialista para viajar com seu pet de carro 
 
Use o cinto de segurança - Sim! Essa regra também se aplica aos pets. Nada de deixar 
seu bichinho solto durante a viagem, mesmo que ele seja super obediente. Pode ser 
perigoso, tirar a atenção de quem dirige e o condutor pode ainda ser multado. Portanto, use 
o cinto de segurança para cães, que foi desenvolvido especialmente para isso. O 
equipamento funciona como um extensor, pois é fixado no fecho do cinto do carro e ao 
peitoral do seu animal de estimação (ao mesmo tempo). Para os gatos, as caixas 
transportadoras, promovem conforto e segurança e também precisa ficar presa no cinto de 
segurança. Uma dica para que o felino se sinta confortável com o "novo lar", é adquirir a 
caixa transportadora para gatos um pouco antes da viagem e colocar o cobertor e os 
brinquedos dele dentro, com isso, ele sente que a caixa transportadora é um local seguro e 
agradável, dessa maneira, evita-se qualquer agressividade ou outra reação do seu 
animalzinho. 
 
Sempre no banco de trás - Sem dúvida! No banco traseiro do carro seu animal de 
estimação estará muito mais seguro. Outra coisa que vai deixar o cãozinho mais tranquilo 
e confortável durante o trajeto, é colocar a caminha dele no banco do carro. 
 
Temperatura nem quente nem fria - Muito cuidado, pois seu pet pode ficar incomodado e 
espirrando se a temperatura no interior do veículo estiver muito fria. Portanto, ao viajar de 
carro, esse item precisa ser verificado para que ele se sinta bem durante o trajeto. Desta 
maneira, caso possua ar condicionado no carro, procure deixar a temperatura neutra, ou 
seja, nem quente nem fria. 
 
Janela do carro sempre fechada - Sabemos que os cachorros amam ficam espiando e 
tomando aquele vento durante o passeio de carro, mas isso pode trazer consequências 
tanto em relação à segurança como a saúde do seu animal de estimação. Pode dar dor de 
ouvido no seu cãozinho e prejudicar a audição, além de causar irritação nos olhos dele. 
Além disso, não é nada seguro para você o seu pet, pois ele pode se machucar. Ainda tem 
o risco de acidentes se o condutor do veículo não estiver concentrado no trânsito. 
 
Capas protetoras pet para carro - Isso pode ser uma dica para tornar o passeio de carro 
com seu animal de estimação muito mais agradável. São confeccionadas em tecido, para 
deixar seu pet todo confortável e os modelos impermeáveis conferem segurança, além de 
não deixar o cãozinho escorregando no banco, também protegem as portas do carro. 
 
Consulta ao veterinário - Para garantir ainda mais a segurança do seu pet na viagem de 
carro é fundamental que um profissional veterinário seja procurado. O especialista irá 
verificar se está tudo bem com o seu animalzinho, irá indicar a melhor maneira de transporte 
para garantir o máximo de suavidade para o pet durante o percurso. Na consulta é 
importante levar a carteira de vacinação (mesmo que esteja em dia) e informar alguns 
fatores, como a distância que será percorrida. Alguns pets costumam enjoar durante 
viagens de carro, portanto, o veterinário poderá recomendar o medicamento e a dosagem 
correta. Nenhum tipo de remédio deve ver recomendado ao seu animalzinho sem a 
prescrição de um médico veterinário. Somente o profissional está habilitado para indicar o 
remédio correto que irá amenizar o desconforto do seu pet durante a viagem. Existe hoje, 
em algumas localidades, a opção de contratar veterinários sem precisar sair de casa. Os 
pets exigem cuidados como, vacinas, visitas regulares ao veterinário, coleira, alimentação, 
entre várias outras coisas. O animalzinho pode ainda ter necessidades especiais (não 
enxergar, por exemplo, ser idoso) ou sofrer de uma doença e necessitar de tratamento, por 
isso é importante e seguro para todos a consulta antes da viagem. 

https://yreraracereenge.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRmNvbW9mdW5jaW9uYS5kb2doZXJvLmNvbS5iciUyRnZldGVyaW5hcmlvJTJGOjExMTMzMzgyODM6dGhhaXNydWNvQGdtYWlsLmNvbTowYTY5ODE=

