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Novembro Azul: Exame preventivo dura 15 segundos 
 

 
 
A campanha Novembro Azul tem a missão de conscientizar a população 
masculina sobre a importância da prevenção do câncer de próstata, que em dez 
anos será o tumor que mais matará homens no mundo, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
 
Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam que existem 
aproximadamente 66 mil pacientes com câncer de próstata no Brasil em 2020. 
É consenso entre especialistas que o diagnóstico precoce aumenta chance de 
cura. Por isso, os cuidados regulares com a saúde do homem são fundamentais 
para identificar a doença rapidamente, de acordo com o urologista supervisor de 
qualidade do CEJAM, Rodolfo Santana. 
 
A Sociedade Brasileira de Urologia estabelece que homens após os 50 anos e 
aqueles com mais de 45 anos e histórico familiar de câncer de próstata devem 
discutir com seu urologista os riscos e benefícios dos exames preventivos para 
a doença, que geralmente são a associação da dosagem no sangue de uma 
proteína chamada PSA e o toque retal, que dura 15 segundos e é complemente 
indolor. "O medo de fazer acompanhamento por conta deste exame é um grande 
mito da saúde masculina", diz o urologista. 
 
Como o câncer de próstata possui uma evolução lenta e assintomática na 
maioria dos casos, os homens costumam tomar conhecimento da doença já em 
estágios avançados, o que inviabiliza a cura. "A maioria dos casos de câncer de 
próstata é assintomática no diagnóstico. É uma doença silenciosa que requer um 
acompanhamento periódico, principalmente em afrodescendentes, que têm 
maior chance de desenvolver a doença", avalia Santana. 
 
A idade é um fator de risco para o câncer de próstata, afinal a maioria dos casos 
acontece em homens com mais de 65 anos. "Além disso, um histórico familiar é 
preponderante, uma vez que pacientes com parentes de primeiro grau com 
diagnóstico de câncer de próstata mais do que duplica sua chance de 



desenvolver a doença", explica o médico. A obesidade e a alimentação 
excessiva de gorduras saturadas e proteínas são fatores que possivelmente 
favorecem o desenvolvimento deste tumor. Por isso, além do acompanhamento 
preventivo, é importante manter hábitos saudáveis, como exercícios físicos e 
dietas balanceadas. 
 
Atualmente, o sistema público de saúde oferece vários tipos de tratamentos para 
esta doença, desde cirurgias de remoção da próstata, radioterapia e uso de 
hormônios, que podem interferir na função sexual e urinária dos homens. "A 
maioria dos pacientes que faz a cirurgia apresenta piora da sua função erétil ou 
até mesmo incontinência urinária. Contudo, já existem formas preventivas para 
trabalhar a recuperação peniana antes mesmo da cirurgia com medicamentos e 
fisioterapia, reduzindo assim as sequelas", explica o médico. 
 
Para esclarecer estes mitos e dúvidas sobre a saúde masculina e o câncer de 
próstata, o CEJAM realizará no dia 5 de novembro às 11h uma transmissão ao 
vivo no Youtube. Para assistir, acesse o Canal do Youtube do CEJAM . 
 
 
 

Educação financeira: cinco dicas para 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 

http://www.youtube.com/channel/UCodFXSOY_01Ug0y4ER7G1XQ


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. 
Conheça cinco 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 sobre o serviço, fale com a nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Videoconferências ajudam a manter a proximidade em tempos 
de distanciamento social 

 

 
 
As videoconferências se destacaram entre os recursos mais úteis para manter a 
proximidade e o trabalho em home office com o isolamento social. As 
plataformas de videoconferência se disseminaram em todos os setores, 
possibilitaram a realização de eventos online, e se tornaram fundamentais até 
mesmo para encontros festivos. A experiência e os bons resultados das reuniões 
online devem permanecer no pós-pandemia, e possibilitar cada vez mais o 
trabalho remoto, garantindo mais produtividade. 
 
Conheça algumas plataformas que oferecem planos gratuitos: 
 
Zoom – Possui plano gratuito que inclui videoconferências com vídeo, áudio, 
compartilhamento de tela, até 100 participantes em uma reunião, um limite de 40 
minutos em reuniões de grupo e suporte online. Permite gravar reuniões e possui 
recursos de colaboração em grupo. https://zoom.us 
 
Google Meet – Acompanha o G Suite do Google, assim permite participar de 
reuniões diretamente de um evento da agenda ou convite por e-mail. 
Disponibilizou os recursos empresariais avançados para todos os clientes, 
incluindo até 250 participantes por chamada, até 100.000 espectadores de 
transmissão ao vivo e gravações de reuniões. 
https://gsuite.google.com/products/meet 
 
Skype – Uma das ferramentas mais antigas e ainda tem forte presença em 
chamadas de vídeo online. Oferece bate-papo por vídeo, chamadas 
internacionais e mensagens de texto via web. Isso também inclui 
compartilhamento de tela e vídeo HD no plano gratuito. https://www.skype.com 
 
Microsoft Teams – Aplicativo de videoconferência e colaboração que faz parte 
do pacote Office 365 da Microsoft. Inclui assistência de agendamento, 
anotações, compartilhamento de tela, gravação de reuniões e mensagens 
instantâneas. www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/online-
meeting-solutions 
 



GoToMeeting – Ideal para empresas com vários escritórios internacionais, pois 
é fácil de usar e tem um bom suporte ao cliente. O plano gratuito inclui suporte 
para até 3 participantes, compartilhamento de tela, videoconferência e áudio e 
reuniões de 40 minutos. https://www.gotomeeting.com 
 
Join.me – Ferramenta rápida e fácil do LogMeIn para videochamadas em grupo. 
Possibilidade de personalizar o URL da chamada e o plano de fundo da reunião 
e obter o compartilhamento de tela com um clique. https://www.join.me/pt 
 
Cisco Webex – Suporta Outlook, Office 365, Google e outros. Planos gratuitos 
para até 100 participantes e reuniões ilimitadas. https://www.webex.com.br 
 
Google Hangouts – Ofereceu acesso gratuito a recursos avançados do 
Hangouts Meet para todos os clientes do G Suite e Education durante a 
pandemia, possibilitando hospedar reuniões com até 10.000 espectadores ou 
250 visitantes em um único domínio gratuitamente. https://hangouts.google.com 
 
 

Sete dicas infalíveis para quem busca o sorriso perfeito 

 

 
 
Não há nada no rosto que chame tanta a atenção como dentes bonitos e bem 
tratados. Sendo considerado nosso principal cartão de visitas, o sorriso é um 
fator muito importante para a autoestima das pessoas que estão sempre em 
busca de respostas sobre como ter um sorriso perfeito. 
 
O que poucos sabem é que nem sempre são necessários tratamentos invasivos 
para manter os dentes brancos e saudáveis. Além da estética, o cuidado com a 
higiene bucal é assunto obrigatório quando se fala de uma boa mastigação e 
qualidade de vida. 
 
Confira sete dicas infalíveis de como ter um sorriso perfeito por toda a vida! 
 
Escolher a melhor escova de dentes para você 
Em geral, o melhor modelo é o de cabeça pequena e arredondada, com cerdas 
macias e polidas, pois não ferem a gengiva e não desgastam o esmalte dos 
dentes. 



 
Dar preferência a cremes dentais com flúor 
O flúor protege o esmalte dos dentes, pois acelera a recomposição deste que é 
constantemente desgastado e assim impede a ação das bactérias. 
 
Escovar dentes e língua antes do café da manhã 
Os dentes e a língua devem ser escovados assim que acordamos. A película 
que se forma em volta dos dentes durante a noite precisa ser removida, pois 
pode ser usada pelas bactérias naturais da boca para fixar açúcares nos dentes, 
aumentando o risco de cáries. 
 
Usar o fio dental depois de todas as refeições 
A utilização do fio dental é tão importante quanto à escovação para garantir 
dentes saudáveis, o que os diferencia é apenas as áreas que conseguem atingir, 
este remove a placa bacteriana e os alimentos nos lugares onde a escova não 
consegue chegar facilmente, evitando o acúmulo de placa que pode provocar 
cárie e gengivite. 
 
Escovar os dentes em todas as faces 
Os dentes devem sempre ser escovados em suas três faces: vestibular (a lateral 
voltada para a bochecha/os lábios), lingual (a lateral voltada para o interior da 
boca) e oclusal (a superfície do dente). 
 
Trocar a escova de dente a cada três meses 
O tempo indicado pelos dentistas é devido ao desgaste das cerdas - que, 
surradas e abertas, têm a eficácia comprometida. 
 
Ter os dentes alinhados 
Com os dentes alinhados você consegue fazer uma melhor higienização e 
também evita diversos problemas causados pela má posição dentária. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dicas definitivas para melhorar seus investimentos 
 

 
 
 
Para quem já tem experiência na área, ou para quem está começando a investir 
seu dinheiro, o especialista em investimentos e coordenador de pós-graduação 
da FECAP, Marcelo Cambria, reuniu as dicas a seguir para auxiliar a 
potencializar as melhores escolhas para seus investimentos e acertar na hora da 
aplicação do seu dinheiro. 
 
Antes de começar, faça o teste suitability 
O teste de suitability é o perfil de risco do investidor. O teste é exigido pela 
ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais), uma das mais importantes entidades financeiras do país e certificadora 
de profissionais deste mercado. 
 
A entidade responde principalmente pela adequação de investimentos, perfil do 
investidor versus características dos investimentos, bem como pela adequada 
aplicação em fundos de investimentos, uma indústria muito relevante no Brasil. 
 
Quando se abre uma conta em uma corretora de investimentos, existe um 
processo de identificação de tolerância ao risco do cliente. A regulação exige 
que as corretoras façam a Análise de Perfil dos Investidores (API) e ofertem 
somente produtos financeiros adequados às características do investidor. 
 
O teste é exigido para evitar que agentes autônomos e distribuidores de 
investimentos vendam investimentos que não são compatíveis com o perfil do 
investidor. A identificação do perfil de risco é muito importante para que o 
investidor não aplique em um produto que não é adequado ao seu interesse. 
 
O Teste de Suitability é um conjunto de questões que buscam verificar qual é o 
perfil do investidor: seu grau de tolerância a risco, se ele está preparado pra ver 
o valor do investimento ser menor do que o montante aplicado por um 
determinado tempo, ou até de maneira definitiva. Identificado o perfil, os gerentes 
de investimentos e agentes autônomos podem indicar os produtos condizentes 
com o perfil. 



 
Qual é o meu perfil? 
Antes de investir, é necessário considerar a disponibilidade de caixa/renda que 
você consegue poupar e o prazo que você consegue esperar para que o 
investimento mature. 
 
Para investidores que priorizam o baixo risco: os investimentos mais indicados 
são os de curto prazo, geralmente vinculados a taxa DI (uma taxa de juros que 
acompanha de perto a taxa básica de juros, a Selic). Ela tem apresentado uma 
baixa remuneração, porém com pouca ou nenhuma volatilidade (oscilação). 
 
Ou seja, o investidor recebe o custo do dinheiro no mercado privado diariamente, 
pactuando qual percentual dessa taxa vai receber, com base na proposta do 
emissor quanto ao produto e remuneração. 
 
Geralmente esses investimentos se aplicam em títulos de curto prazo, por isso 
eles não têm variabilidade de preço relevante. 
 
Os investidores com perfil de risco médio aceitam diversificação de seus 
investimentos, incluindo um pouco de renda variável. Estes poupadores mantêm 
em suas carteiras renda fixa e também aplicam um pouco em ações e fundos de 
investimentos imobiliários. Outro produto condizente com este perfil são os 
fundos de investimentos multimercados. 
 
Os investidores com perfil agressivo têm um grau de tolerância bom para renda 
variável, que pode compor a maior parte dos investimentos da sua carteira, 
incluindo até produtos derivativos para fazer proteção, hedge e mesmo para 
especulação. Perceba que os produtos que compõem sua carteira apresentam 
grau de risco e volatilidade relevantes, com potencial de retornos altos a longo 
prazo. 
 
Os investidores devem fazer investimentos adequados ao seu perfil. Se o 
investidor não é tolerante a risco, pode ver o valor investido estar abaixo do que 
ele aportou e isto pode gerar um desconforto tão grande que o levará a resgatar 
o investimento. Esta conduta faz com que o investidor não aproveite todos os 
benefícios de produtos de longo prazo e que tem variação a mercado. No caso 
de ações, se a empresa investida apresentar gestão financeira eficiente, com 
geração de caixa robusta, ele tende a ter uma performance ao longo do tempo 
melhor do que vários produtos mais seguros. 
 
O perfil do investidor muda com o tempo 
Com o passar do tempo, o perfil do investidor pode se alterar. A alteração está 
atrelada ao nível de educação financeira e ao volume de recursos que ele 
conseguir angariar. É importante frisar que uma parte do recurso deve ser 
mantida em investimentos de curto prazo, respondendo às necessidades de 
liquidez mais imediata. O volume financeiro equivalente a cerca de 5 a 10 meses 
das suas despesas mensais pode ser um bom parâmetro para manter em 
produtos de liquidez alta. 
 
Após constituir esta reserva de liquidez mais imediata, é possível considerar a 



montagem de uma carteira de investimentos com um pouco mais de risco. 
 
Diversifique os investimentos 
Diversificar os investimentos é muito importante porque permite que, enquanto 
um ou alguns investimentos estiverem em baixa, outros aportes que tenham 
acumulado lucro possam ser resgatados em caso de emergência. 
 
Um exemplo de diversificação: se o investidor compra dez empresas e uma ou 
duas quebram, ele ainda tem investimentos em outras oito ações distintas. O 
efeito da diversificação traz uma redução de risco importante para a carteira e 
cria esse efeito de compensação entre os investimentos. 
 
Cuidado com a ansiedade e o estresse 
A atividade de investimento é estressante e pode gerar muita ansiedade por 
conta de esperança de retorno em curto prazo. É preciso estar atendo à saúde 
emocional. A ansiedade e a pressa podem interferir negativamente. Elas podem 
induzir o investidor a se precipitarem na venda de um ativo que apresente queda 
de preço ou motivar a compra de um ativo que já tenha subido muito. 
 
Investimento é uma jornada, não deve ser encarada como uma ação esporádica. 
Faça aportes mensais, se possível, em investimentos que você avalie 
periodicamente. O objetivo é sempre ter empresas e produtos bons no seu radar. 
Isto auxiliará a exponenciar a rapidez em que o capital é acumulado para a 
aposentadoria ou um projeto específico. 
 
 

Como cuidar da saúde das pernas no home office? 
 

 
 
Em razão do isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde de todo 
o mundo devido à pandemia do novo coronavírus, a maior parte das empresas, 
especialmente companhias alocadas em escritórios, adotou o home office como 
solução de trabalho aos funcionários nesse período. Há empresas que planejam, 
inclusive, tornar o trabalho em casa definitivo. O formato, que já era conhecido, 
ajuda a prevenir a propagação da Covid-19, mas o trabalhador deve ficar atento 
com a saúde das pernas, uma vez que, em grande parte das vezes, fica sentado 
em frente ao computador por um período muito longo. 



 
Segundo o médico Gustavo Solano, membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, ficar muito tempo parado em uma mesma 
posição, seja em pé ou sentado, pode prejudicar a circulação venosa nas pernas. 
"Há o risco do agravamento de doenças vasculares, porque a posição dificulta o 
retorno do sangue venoso, favorecendo o aparecimento de dor e edema nas 
pernas". 
 
A ativação da circulação sanguínea local é essencial para prevenir doenças 
venosas, como varizes e trombose. "É importante que quem está trabalhando 
em casa tenha em mente que é preciso fazer alguns intervalos ao longo do dia 
para se movimentar, a fim de prevenir os sintomas citados (dor e inchaço), assim 
como casos de tromboflebites, trombose venosa profunda e piora das varizes e 
microvarizes em casos mais avançados", diz o médico. 
 
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que as doenças 
cardiovasculares estão entre as maiores causas de morte prevenível no planeta, 
por isso, o especialista elenca dicas importantes para manter a saúde das 
pernas: 
 

 Levante do banco, cadeira ou poltrona e caminhe um pouco: a natureza 
de nosso corpo é estar em movimento, portanto, é essencial se levantar sempre 
que possível e caminhar. O movimento ajudará a manter a circulação ativa. 
 

 Movimente-se, mesmo sentado: mesmo sentado, é muito importante se 
exercitar para evitar a sensação de cansaço nas pernas. Movimentar os 
tornozelos pode aliviar o desconforto. 
 

 Use meias de compressão graduada: a compressão graduada, além de 
promover conforto e bem-estar, auxilia no direcionamento correto do fluxo 
venoso e linfático. Com isso, não ocorre o acúmulo de sangue na região inferior 
das pernas, permitindo uma nítida melhora na circulação, reduzindo a sensação 
de peso nas pernas, inchaços e outros sintomas. Existem meias de compressão 
de diferentes estilos e cores. 
 

 Adote hábitos saudáveis: além de evitar o fumo e a ingestão de bebidas 
alcoólicas, mantenha uma alimentação balanceada e beba água com frequência, 
para manter o organismo mais saudável. 
 


