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43% dos brasileiros utilizaram a telemedicina durante a 
pandemia 

 

 
 
A pandemia de Covid-19 tem acelerado a transformação digital e os hábitos da 
sociedade em todos os aspectos, inclusive no cuidado com a saúde. Se antes 
as consultas costumavam acontecer em clínicas ou prontos-socorros, 
atualmente as pessoas têm preferido consultas online. É o que mostra a 
pesquisa realizada pela Sinch, líder global em comunicação em nuvem, com 
mais de 2.800 pessoas de mais de 40 países, entre eles, o Brasil. 
 
O estudo mostra que 38% da amostra global da pesquisa utilizou a telemedicina 
durante a pandemia. As taxas de adesão ao serviço são mais altas na Índia 
(65%), Estados Unidos (48%) e Brasil (43%). Dentre os adeptos das consultas 
online, 71% começaram a cuidar da saúde com ferramentas digitais durante a 
pandemia. No Brasil, 65% da população que não utiliza a telemedicina a 
considera útil, mas não tiveram oportunidade de experimentá-la porque seus 
planos de saúde não oferecem consultas virtuais. 
 
Mais do que mudanças pontuais, a pandemia fez com que muitas pessoas 
repensassem seus hábitos a longo prazo. De acordo com os dados coletados 
pela Sinch, 58% vão evitar aglomerações mesmo com o fim da pandemia, 52% 
vão evitar viagens desnecessárias e 49% vão fazer compras online com mais 
frequência. 
 
As autoridades de saúde também têm se adaptado à nova realidade e contam a 
expertise da Sinch para viabilizar o processo. Desde o início da pandemia, a 
companhia passou a oferecer infraestrutura de comunicação digital para 
governos e órgãos de saúde em todo o mundo a fim de auxiliar no enfrentamento 
à Covid-19. O ecossistema de mensagens da Sinch permite que os órgãos 
competentes enviem notificações à população em tempo real, além de permitir 



que o público utilize canais conversacionais para agendar testes de Covid-19, 
marcar consultas e tirar dúvidas sobre sintomas sem precisar sair de casa. 
 
Assim como o varejo encontrou na internet ferramentas capazes de alavancar o 
negócio e engajar o público, as empresas de saúde precisam desenvolver 
conexões mais profundas com seus pacientes por meio de ferramentas digitais 
para construir históricos de saúde, avaliar sintomas, enviar links seguros para 
videochamadas e fornecer dicas personalizadas para cada paciente, por 
exemplo. 
 
Como cada País utiliza a tecnologia 
De acordo com a pesquisa feita pela Sinch, o aproveitamento de cada recurso 
tecnológico para o cuidado com a saúde varia em cada País. No Brasil, 43% 
utilizam canais digitais para agendar consultas, 50% para confirmar 
agendamentos e 17% para avaliações médicas. 46% foram alertados por 
mensagens móveis sobre casos de Covid-19 em suas regiões, enquanto 23% 
receberam comunicados enviados por seus planos de saúde. 
 
Além da nacionalidade, outro critério impacta a relação do usuário com a 
tecnologia nos cuidados com a saúde: a idade. Os millennials (nascidos entre 
1981 e 1996) são mais propensos a usarem smartphones para interações de 
saúde. 44% dos jovens desta geração fizeram consultas médicas online. Já entre 
os usuários da Geração X (1965 - 1980) e Baby Boomers (1946 - 1964), o 
número diminui para 35% e 22%, respectivamente. 
 
De acordo com a Sinch, as pessoas valorizam a facilidade de ter em mãos 
informações relevantes sobre saúde, desde que as mensagens e comunicados 
sejam personalizados. Atualmente, a maioria das empresas de saúde contam 
com envios de notificações para lembrar usuários de suas consultas, enviar 
receitas médicas, etc. Ainda assim, há um universo de possibilidades ainda não 
explorado pelo mercado e que poderia aproximar ainda mais os pacientes dos 
provedores de saúde, garante a Sinch. 
 
Com base no estudo feito pela companhia, é visível que ainda há muitas lacunas 
a serem desenvolvidas e aprimoradas. É possível fazer mais do que é feito 
atualmente, nesta e em outras muitas áreas, como varejo, área financeira em 
todas as outras. Canais de mensagens como WhatsApp e Facebook Messenger 
são oportunidades constantes para que empresas ofereçam conversas privadas 
seguras e altamente personalizadas. 
 
As interações baseadas em notificações são apenas o primeiro passo. A Sinch 
espera que nos próximos anos mais empresas de saúde adotem a tecnologia e 
o engajamento digital, utilizando as mensagens móveis como elo constante para 
a inovação. 
 
Saiba mais sobre planos de saúde com o serviço de telemedicina com a nossa 
corretora de seguros! 
 
 



Seguro Aluguel oferece vantagens para inquilinos, locatários e 
imobiliárias 

 

 
 
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD, 
existem aproximadamente 12.277 imóveis alugados no Brasil. Separando estes 
números por região, o Sudeste lidera o ranking com 5.997 deste total. Já o 
Nordeste vem com 2.651, o Sul fica na margem de 1.736, o Centro Oeste vem 
com 1.198. O Norte aparece em último lugar com uma parcela de 695 imóveis 
alugados. 
  
A principal preocupação das pessoas que necessitam alugar um imóvel, seja 
comercial ou residencial, é como conseguir um fiador ou até mesmo uma forma 
de arcar com a fiança, que acaba se tornando um meio mais viável de oferecer 
garantias às imobiliárias. Porém, essas soluções nem sempre cabem no bolso 
de quem loca um imóvel. Muitas vezes é necessário pagar adiantadamente até 
três vezes o valor do aluguel para o locatário e, muitas vezes, esta condição é 
inviável. 
  
Para diminuir estes custos, conseguir uma locação mais justa e até se livrar de 
“dores de cabeça” relacionadas ao pagamento do aluguel ou de problemas com 
o imóvel, é possível encontrar no mercado opções de Seguro Aluguel ou Fiança 
Locatícia. O foco principal desses produtos é substituir com vantagens a figura 
do fiador, promovendo mais tranquilidade aos inquilinos e aos locatários e 
proporcionando facilidades às imobiliárias. 
  
O Seguro Aluguel oferece cobertura para diversos itens como: garantia do 
pagamento do aluguel e da multa moratória, consertos emergenciais, danos ao 
imóvel, garantia do pagamento de despesas diversas (condomínio, IPTU, luz, 
água, gás canalizado), elimina despesas com eventual ação de despejo, danos 
ao imóvel, custos com pintura, consertos emergenciais, análise do cadastro do 
locatário pela seguradora etc. 
 
Saiba mais sobre este produto com a nossa corretora de seguros! 
 



Lei endurece penas para crimes eletrônicos, como clonagem 
do WhatsApp e outros golpes via internet 

 
O governo federal publicou no dia 28 de maio a Lei 14.155, que prevê punições 
severas para fraudes e golpes cometidos em meios eletrônicos. O texto altera o 
Código Penal brasileiro para agravar penas como invasão de dispositivo, furto 
qualificado e estelionato praticados em meio digital, além de crimes cometidos 
com o uso de informação fornecidas por alguém induzido ao erro pelas redes 
sociais, contatos telefônicos, mensagem ou e-mail fraudulento. 
 
As penas podem chegar até 8 anos de prisão, mais multas, e ainda serem 
agravadas se os crimes forem praticados com o uso de servidor mantido fora do 
Brasil, ou ainda se a vítima for uma pessoa idosa ou vulnerável. 
Entre ações criminosas que agora serão punidas com a lei estão as fraudes 
através de transações digitais, além dos golpes, como o da clonagem do 
WhatsApp, do falso funcionário de banco (quando o fraudador entra em contato 
com a vítima se passando por um falso funcionário de uma instituição financeira), 
e os golpes de phishing (quando criminosos tentam obter dados pessoais do 
usuário através de mensagens e e-mails falsos que o induzem a clicar em links 
suspeitos). 
 
Para a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), a tipificação do crime 
digital é um passo muito importante e necessário para coibir delitos cometidos 
no mundo digital e punir com rigor a práticas desses crimes, que levam muita dor 
de cabeça e causam grande prejuízo financeiro para o consumidor. 
 
"Agora com a lei, teremos muito mais subsídios e condições legais de gerar uma 
punição efetiva contra os criminosos cibernéticos", avalia Isaac Sidney, 
presidente da FEBRABAN. 
 
De autoria original do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), com texto substitutivo do 
deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), a lei estabelece que a invasão 
de um dispositivo eletrônico (celulares, computadores, tablets) com o objetivo de 
obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do usuário do 
dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita tem pena 
de reclusão que varia entre 1 ano a 4 anos de prisão, acrescida de multa. 



Aumenta-se a pena de um terço a dois terços se a invasão resulta prejuízo 
econômico. 
 
Segundo o texto, o furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, com 
ou sem a violação de mecanismo de segurança, ou o uso de programa malicioso, 
ou por qualquer outro meio fraudulento, tem pena de reclusão de 4 a 8 anos, 
acrescido de multa. A pena aumenta-se de um terço a dois terços se o crime for 
praticado com o uso de servidor mantido fora do Brasil, e de um terço ao dobro, 
se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável. 
 
A fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por 
terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio 
de e-mail fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento, tem pena de 
reclusão de 4 a 8 anos, acrescido de multa. Se o crime for praticado mediante o 
uso de servidor mantido fora do território nacional, apena é aumentada de um 
terço a dois terços. No caso de crime cometido contra idoso ou vulnerável, a 
pena pode ser aumentada em um terço ao dobro. 
 
A FEBRABAN também avalia que a sanção da lei corrobora com os esforços do 
Brasil em seu processo de adesão à Convenção de Budapeste, tratado 
internacional de combate a crimes praticados pela internet. O ingresso do país 
na convenção permitirá ao Brasil um acesso mais rápido a provas eletrônicas 
que estejam no exterior, mediante cooperação jurídica internacional. 
 
Golpes na pandemia e ações dos bancos 
Com o uso mais intenso dos meios digitais para atividades cotidianas durante a 
pandemia do coronavírus, criminosos aproveitam o maior tempo online das 
pessoas para tentar aplicar golpes. Levantamentos mais recentes feitos 
pela FEBRABAN mostram o crescimento de tentativas de várias modalidades de 
fraudes em janeiro e fevereiro de 2021 em comparação com o primeiro bimestre 
do ano passado. O volume de ocorrências do golpe da falsa central telefônica e 
do falso funcionário, por exemplo, aumentou cerca de 340%. Também merecem 
destaque os ataques de phishing, cujo total de registros dobrou de um ano para 
o outro. 
 
Os golpes mencionados acima são exemplos de fraudes que usam engenharia 
social, que consiste na manipulação psicológica do usuário para que ele forneça 
informações confidenciais, como senhas e números de cartões, para os 
criminosos, ou faça transações em favor das quadrilhas. Atualmente, 70% das 
fraudes estão vinculadas à engenharia social. 
 
A FEBRABAN e seus bancos investem constantemente em campanhas e ações 
de conscientização em seus canais de comunicação com os clientes para 
orientar a população a se prevenir de fraudes. "Queremos contribuir para o 
desenvolvimento de uma cultura de prevenção a fraudes e do uso seguro dos 
canais digitais no país", afirma Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva 
de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN. 
 
Ele ressalta que os bancos investem cerca de R$ 2 bilhões por ano em sistemas 
de tecnologia da informação (TI) voltados para segurança – valor que 



corresponde a cerca de 10% dos gastos totais do setor com TI para garantir a 
tranquilidade de seus clientes em suas transações financeiras cotidianas. 
 
Conheça o seguro de riscos cibernéticos, contatando a nossa corretora! 

 
 

Previdência Privada vai além do planejamento de 
aposentadoria 

 

 
 
A maior parte das pessoas contrata o produto para complementar a 
aposentadoria social, pois, embora atualmente o teto esteja em R$ 6.433,57, 
segundo o IBGE, cerca de 80% das pessoas recebem um salário mínimo 
apenas. 
 
A Previdência Social, por meio do INSS, atua pelo regime de repartição simples, 
os investimentos não são individualizados, ou seja, não há uma reserva para 
isso e quem está contribuindo hoje paga os valores de quem já está aposentado. 
Em termos de comparação, de janeiro a agosto de 2020, o resultado entre a 
arrecadação e o total de benefícios ficou negativo em R$ 225,5 bilhões, um 
aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2019, ano que fechou com 
um déficit total de R$ 213 bilhões, conta tende a piorar, pois estamos reduzindo 
a quantidade de contribuintes – as famílias têm cada vez menos filhos, o que 
diminui a quantidade de jovens economicamente ativos, ainda mais nesse 
momento de crise, com milhões de desempregados. 
 
Somado a isso, as pessoas têm vivido mais tempo, resultando no 
envelhecimento da população e, consequentemente, no prolongamento do prazo 
de recebimento da aposentadoria. É muito mais gente aposentada do que 
contribuindo. A arrecadação é muito menor e só tende a piorar, pois as pessoas 
estão vivendo mais e as oportunidades de emprego minando. 
 
Qualquer pessoa a partir de 18 anos pode contratar um produto de Previdência 
Privada, seja para complementação da aposentadoria ou para realização de 
outros projetos. Você planeja com que renda deseja se aposentar (e quando), e 



começa a acumular recursos em sua fase produtiva. Indico planejar e reciclar a 
sua carreira em curto, médio e longo prazos para garantir a longevidade da sua 
profissão, uma vez que terá que trabalhar por mais tempo. 
 
A Previdência não tem relação direta com o fato de estar aposentado pela 
Previdência Social. Pode ser uma programação para trocar de carro, trocar de 
casa, um produto infantil para pagamento de universidade, abrir o próprio 
negócio ou viver de renda antes de chegar perto da data de aposentadoria. 
 
Atualmente temos disponível nas seguradoras, sejam elas independentes ou 
ligadas à Bancos, o VGBL e o PGBL. O VGBL é recomendado para pessoas que 
tenham o imposto de renda simplificado. Não permite abatimento do imposto, 
mas, em contrapartida, ao resgatar, o imposto é apenas sobre o ganho de 
capital. O PGBL é recomendado para quem declara o imposto de renda completo 
e permite o abatimento de até 12% da renda tributável e, por isso, no momento 
do resgate o imposto é cobrado sobre o valor total. 
 
Por permitir entrada em diferentes fundos de investimento com pequenos 
valores, ajuda a criar a disciplina de guardar um pouco a cada mês e o dinheiro 
cresce sem impostos, pois fundos de previdência não tem "come cotas": 
antecipação dos impostos que ocorrem em maio e novembro a cada ano nos 
fundos fora da plataforma de Previdência. 
 
O mercado de Previdência Privada tem se tornado cada vez mais sofisticado, 
disponibilizando fundos de ações quantitativos, multimercado de diferentes 
estratégias e renda fixa com títulos públicos e privados. Outra vantagem é que 
mudar de um fundo para o outro não gera custos, pois é permitida a troca via 
portabilidade ao invés de ter que vender o ativo, pagar o imposto e voltar a 
investir. 
 
Além de tudo isso, no longo prazo o imposto pode chegar na alíquota de 10%. 
Se for um PG sobre o valor total ou se for VG sobre o ganho de capital. 
 
O momento certo da tão sonhada aposentadoria, ou melhor dizendo, a nova fase 
de vida, será exercido quando o dinheiro acumulado cumprir com todas as suas 
necessidades. O melhor a fazer é começar já o processo de autoconhecimento, 
eliminando e se protegendo contra os seus próprios sabotadores. Essa iniciativa 
é muito importante, e, falando em profissão e construção de uma carreira de 
sucesso, esse planejamento te dará uma base essencial para construção e 
manutenção da sua carreira por um período mais longo. É assim que as carreiras 
se constroem e se tornam mais eficientes ao longo da vida. 
 
Conclusão: além de se tornar um profissional essencial em todas as fases da 
vida, seus recursos estão sendo acumulados esperando por você lá na frente: 
no seu futuro! 
 
Saiba mais sobre as opções de previdência privada com a nossa corretora de 
seguros! 
 
 



Evite surpresas com a casa vazia nas férias 
 

 
 
A MAPFRE Assistência, empresa especializada em assistência a pessoas, 
residências e veículos, dá orientações para evitar surpresas na volta da viagem. 
  
“Casa vazia em época de férias fica mais vulnerável a assaltos e, justamente por 
não haver ninguém para resolver a situação imediatamente, mais passível a 
incidentes domésticos. Antes de trancar a porta e viajar por alguns dias, cuidados 
básicos podem garantir um retorno tranquilo”, afirma Almir Fernandes, 
presidente da MAPFRE Assistência. 
  
Confirma dicas da empresa: 
  
-        Tire os equipamentos elétricos das tomadas 
Remova das tomadas eletrodomésticos e eletrônicos, como TVs, DVDs, 
aparelhos de som, computadores, entre outros. Em caso de chuva forte com 
raios, existe a chance desses aparelhos serem afetados com descargas elétricas 
ou falta de energia. Mas atenção! Deixe a geladeira ligada para evitar danos ao 
aparelho e conservar produtos de longa duração que ficarão refrigerando. 
  
-        Tranque portas e janelas 
Reforce a segurança das portas e janelas com trancas ou fechaduras adicionais. 
Procure deixar as cortinas fechadas. Se puder, deixe alguns vidros abertos, 
como os das janelas com venezianas, para arejar a casa. 
  
-        Desligue a campainha 
Gente mal-intencionada poderá tocar a sua campainha para descobrir se tem 
alguém em casa. Muitos casos de furto à residência são ocasionados por essa 
prática. Para isso, chame um eletricista de confiança para desligar o som da 
campainha no período que estiver fora e reativá-lo na volta. 
  
-        Secretária eletrônica 
Para que não percebam que a casa está vazia, nunca grave recados na sua 
secretaria eletrônica com pistas sobre a sua ausência. Se possível, desvie as 
suas chamadas para o seu telefone celular ou de um parente. 
  



-        Evite acidentes e desperdício 
Feche o registro do cavalete de água, desligue os disjuntores, mantendo apenas 
as ligações de refrigeradores e equipamentos que precisem de eletricidade 
constante, como bombas de aquários. Feche também a válvula do gás de 
cozinha, caso haja uma falha no condutor esse procedimento pode garantir a 
segurança da residência. 
  
-        Suspenda assinaturas de jornais e revistas 
O acumulo de jornais e revistas na porta da sua casa chamam a atenção. 
Suspenda a assinatura até retornar de viagem ou peça para alguém de confiança 
retirar as publicações. Quando são suspensas, a maioria das assinaturas 
acrescentam exemplares ao final do contrato. 
  
-        Avise alguém de confiança 
Peça para um familiar ou pessoa de confiança ir até sua casa algumas vezes 
para abrir janelas e regar plantas, por exemplo. Essa atitude da impressão de 
que a residência não está vazia e mantém o jardim, as flores e as folhagens 
saudáveis. 
 
Saiba mais sobre o seguro residencial e suas assistências com a nossa corretora 
de seguros! 
 
 

5 cuidados fundamentais com a saúde durante o inverno 
 

 
 
O inverno chegou e com ele alguns problemas já conhecidos, as rinites, dores 
articulares, exageros na alimentação, preguiça para se exercitar e entre outros. 
E embora seja um tempo frio e bom para dormir até mais tarde, esse costume 
pode ser extremamente prejudicial. Especialistas ressaltam que mesmo com o 
inverno e os dias mais preguiçosos é crucial mantermos alguns cuidados. 
Pensando nisso, separamos cinco dicas para manter os cuidados com o corpo 
durante a estação mais fria do ano. Confira: 
 
 



 
Saúde respiratória 
O médico otorrinolaringologista do Hospital Anchieta de Brasília, Jefferson Pitelli 
aponta que devido às baixas temperaturas e a diminuição da umidade do ar, há 
um aumento das doenças respiratórias, tendo em vista a maior concentração de 
partículas e poluentes na atmosfera. "Tal evento ocorre devido ao fenômeno de 
inversão térmica, onde uma camada de ar frio permanece mais próximo à 
superfície, retendo assim partículas e poluentes", explica. 
 
De acordo com o médico, essas partículas em contato com a mucosa 
respiratória, levam a uma resposta inflamatória, provocando sintomas como 
tosse, obstrução nasal, falta de ar, espirros e coriza. "Muito comum nessa época 
é percebermos o aumento de doenças como asma, bronquite, rinite, sinusites e 
alergias", reforça. 
 
Ele ressalta que é de extrema importância cuidar do corpo, "de dentro para fora". 
"É preciso manter uma boa ingestão de líquidos, evitar o tabagismo, a exposição 
a ambientes pouco arejados ou com presença de fumaça ou poeira, alimentação 
balanceada e prática de atividade física, utilizar álcool em gel e correta 
higienização das mãos, não se expor ao sol em momentos de menor umidade 
relativa do ar que varia entre às 10h e 16h", pontua Pitelli. 
 
Alimentação 
Assim como Dr Jefferson, a professora de nutrição do Centro Universitário de 
Brasília, Ceub, Paloma Popov, reforça que a alimentação equilibrada é 
primordial nesta época do ano, pois muitos acreditam que precisamos comer 
mais nos dias frios. Para ela, o lado positivo do inverno é tentar resgatar as 
memórias afetivas de alimentos, como aquele bolo que aromatizava a casa da 
família e um caldo para aquecer nas noites frias. Mas ela alerta que é importante 
manter o equilíbrio. 
 
"Com o frio e a pandemia tendemos a ficar mais tempo em casa e a sensação 
de fome pode aumentar e trazer problemas mais sérios, como a fome 
‘emocional’. Ela nos leva a consumir mais comida, mais do que o nosso corpo 
precisa, levando ao ganho de peso", pondera. Para evitar esse tipo de 
comportamento, a especialista aconselha: "Opções boas para o inverno são os 
caldos e as sopas. Eles devem ser feitos com bastante verduras e legumes, 
como espinafre, couve, abóbora, chuchu, couve-flor e cenoura, alimentos ricos 
em nutrientes e baixos em calorias", acrescenta. 
 
Atividade física 
Leidyson Figueiredo, profissional de educação física da Bodytech Brasília aponta 
que a prática de atividade física no inverno traz diversos benefícios, tais como: 
aumentar o gasto calórico, manter o corpo ativo deixando bem longe os riscos 
de lesões e a rigidez no sistema musculoesquelético, melhorando a circulação 
sanguínea não ocorrendo o aumento da tensão das fibras musculares. 
 
"Não deixe de praticar atividades físicas com a mudança das estações, elas são 
fundamentais para a manutenção da saúde, principalmente em tempos de 
pandemia, que a obesidade e o sedentarismo podem ser determinantes no 



quadro de contágio do novo Coronavírus", destaca. Ele conclui: "não existe a 
melhor atividade física ou o melhor exercício, o importante é se exercitar sempre 
buscando uma orientação de um profissional qualificado". 
 
Cuidados com a pele 
Outro cuidado extremamente importante durante a seca e o frio é com a 
hidratação da pele. Pensando nisso, a Farmacotécnica desenvolveu O RLMT 2, 
composto por uma combinação de ativos, como a glicerina, o extrato de girassol, 
extrato de trigo hidrolisado, silicone, ureia, entre outros, capaz de devolver 
elasticidade, conforto e proteção à pele de todo o corpo. De acordo com a 
diretora e fundadora da Farmacotécnica, Romelita Milagres Tokarski, ele é um 
Hidratante Multiprotetor Progressivo, uma ótima escolha. "Testes feitos em 
laboratório confirmaram a capacidade de manter um aumento de hidratação por 
24 horas, e o seu uso contínuo melhora os resultados, fortalecendo a capacidade 
intrínseca de hidratação a cada dia de uso", esclarece. "Esse é um produto que 
pode ser usado no corpo todo, e na face é recomendado para peles 
extremamente secas nessa região", diz Romelita. 
 
Saúde óssea 
Apesar de não termos dados comprovados, existem algumas teorias que tentam 
explicar por que sentimos mais dores no frio. Segundo o médico ortopedista Raul 
Carlos Barbosa, um dos principais causadores é a contração muscular. "Frente 
ao frio nosso organismo leva a contraturas musculares, que podem ocorrer de 
forma espasmódica (intensa), sendo por si só um causa importante de dores", 
explica o especialista em pé e tornozelo. 
 
Outra alteração comum com a redução da temperatura é a vasoconstrição 
periférica, ou seja, a contração dos músculos lisos das paredes dos vasos 
sanguíneos, que pode levar a uma piora do fluxo sanguíneo e por conseguinte 
levar a alterações periféricas, principalmente se o paciente já tiver alguma 
doença de base ou alteração prévia da perfusão sanguínea dos membros 
inferiores. 
 


