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7 dicas para a saúde mental no retorno ao escritório depois do 
home office 

 

 
 
Mais de um ano de trabalho remoto já se passou, e com o avanço da vacinação 
contra a COVID-19 no país, e a consequente redução de números de casos e 
óbitos provocados pela doença, já se torna possível desenhar um cenário de 
volta ao ambiente de trabalho, nem que seja ao menos por alguns dias da 
semana. Porém, depois de tantas mudanças, novas incertezas permeiam a 
mente dos colaboradores: como será essa volta? 
 
Para ajudar com as dúvidas e com mais um período de adaptação em que 
nossas vidas vão passar, a Dra. Ana Carolina Peuker, CEO e fundadora da Bee 
Touch, uma mental healthtech que mensura riscos relacionados à saúde mental 
em empresas e instituições por meio da tecnologia, afirma que não será tão 
simples assim passar por outro processo de mudanças, e por isso, a profissional 
dá 7 dicas para preparar a saúde mental para o tão aguardado retorno. 
 
1 - O medo da volta é normal 
Tudo o que é novo necessita de um espaço de tempo para adaptação, foi assim 
no início da pandemia, e não será diferente agora. Depois de tanto tempo em 
casa, sentir receio em retornar é absolutamente normal, já que envolve questões 
como o medo da infecção pela doença, desfazer os laços entre filhos, casa, 
família e trabalho, e das situações da rotina do ambiente corporativo. 
 
2 - Dê tempo ao tempo 
A volta ao trabalho presencial traz dificuldades de transição e é preciso respeitar 
o seu tempo, limites e espaços, tanto em casa, no momento da separação dos 
filhos, animais de estimação e ambiente, mas também com a vida social, que 
querendo ou não, ficamos destreinados. As pessoas estão mais sensíveis a 
palavras, a tons de voz, contrariedades, estímulos, e assim como tivemos um 
período para se adequar ao home office, também vamos precisar desse tempo 
para o presencial, e é muito provável que a vida profissional, bem como as 
demais esferas de nosso cotidiano, não retornem ao padrão de funcionamento 
anterior à crise pandêmica. Aceite a realidade como ela é, sem desejar que tudo 



seja igual ao que era antes. Olhe para frente levando todos os aprendizados que 
você teve, não se fixe no passado. 
 
3 - Prepare a mente antes do retorno 
Uma das melhores formas de começar a se adaptar é em casa. Ajustar a rotina 
como se já estivesse no escritório é uma boa forma de sentir menos o impacto 
no retorno, para que a ansiedade seja diminuída quando a ida ao trabalho 
acontecer. Começar a seguir os horários na sua rotina parecidos com aqueles 
que pratica no modelo presencial de trabalho é uma ótima dica, e claro, entender 
que é muito possível não dar conta de todas as atividades, assim como antes do 
período de pandemia. Conversar com os filhos sobre essa mudança e preparar 
os familiares também é importante para obter a compreensão necessária nos 
momentos de ausência ou maior demanda. 
 
4 - Busque ajuda profissional 
Muitos colaboradores buscaram auxílio junto a profissionais de saúde mental 
quando a pandemia começou. É importante continuar o tratamento para lidar 
com essa transição da melhor forma, caso sinta que precisa de ajuda. Lembre-
se que o corpo e a mente nos dão sinais de que as coisas não vão bem, fique 
atento a isso e busque um profissional que esteja apto tecnicamente para lhe 
apoiar. 
 
5 - Empatia com o próximo também ajuda 
Rever os colegas, voltar a trabalhar em equipe, dividir angústias, medos e a 
rotina do dia a dia será agregador para o ambiente presencial e pode fazer com 
que você deixe um pouco de lado as suas próprias dificuldades. 
 
6 - Confie na sua capacidade de resiliência 
Sim, nós temos essa capacidade de nos reinventar. A maior prova disso foi a 
adaptação do mundo físico ao virtual, em março de 2020, quando o escritório foi 
transportado para o home office. Como seria possível administrar a casa, filhos, 
trabalho e uma pandemia global? E nós sobrevivemos, e é hora de confiar na 
sua própria capacidade de se reinventar, mais uma vez. 
 
7 - Conte com a tecnologia para melhorar a saúde mental 
A tecnologia não só pode como deve ser a nossa aliada quando falamos de 
prevenção de problemas mentais promoção ao bem-estar. Você já deve ter 
percebido o aumento da oferta de atendimentos psicológicos online em virtude 
da pandemia. Um dos resultados possíveis disso, que poderemos confirmar 
daqui a algum tempo, é um aumento do número de pessoas que estão fazendo 
psicoterapia e cuidando da sua saúde mental no mundo todo (sem barreiras 
geográficas, de deslocamento, menor custo, entre outros benefícios). Essa é 
apenas uma das formas que a tecnologia tem de prevenir o agravamento de 
problemas psicológicos e promover, de maneira consistente, estratégias para o 
cuidado em saúde mental. Recursos digitais voltados ao autocuidado psicológico 
mostram o seu potencial de alcançar mais pessoas com menos recursos do que 
os cuidados presenciais - além de quebrar algumas das barreiras atuais que 
impedem as pessoas de acessar os cuidados de saúde mental (como o estigma, 
por exemplo). Além das consultas por videochamada, diagnósticos digitais, 
aplicativos de monitoramento do humor e outros recursos on-line e remotos 



podem tornar a prevenção aos problemas mentais mais dinâmica, flexível e no 
tempo certo. Ainda que haja uma crescente oferta de recursos e programas 
digitais disponíveis para o uso geral da população, há sempre que se ter cuidado 
com aqueles que foram construídos com base em evidências científicas - e que 
podem, efetivamente, contribuir para a saúde mental dos seus usuários. 
 
 

Mantenha seu celular seguro e proteja seu investimento 
 

 
 
Para que você usa o seu celular? Se respondeu que é para fazer ligações, 
certamente faz parte de uma minoria de pessoas que ainda utilizam o aparelho 
para esse fim. Com o avanço da tecnologia, os celulares deixaram de ser meros 
aparelhos telefônicos e ganharam inúmeras funcionalidades para facilitar o seu 
dia a dia. 
 
Seja para uso pessoal ou no trabalho, esses aparelhos indispensáveis 
possibilitam desde o acesso à internet – pesquisas apontam que eles são o 
principal meio de acesso à rede no País –, GPS, fazer fotos e vídeos, ouvir rádio, 
até atividades muitas vezes desconhecidas por muitos como o seu uso como 
controle remoto, roteador Wi-Fi, mouse, tradutor, calculadora, moderador de 
exercícios físicos, scanner, entre outras funções.  
 
E se ele é tão incrível e essencial assim, nada mais justo que você tome alguns 
cuidados para mantê-lo seguro, protegendo, assim, o seu investimento. Afinal, 
nos últimos anos os celulares vêm se tornando o alvo preferido de 
cibercriminosos, que se aproveitam do desleixo dos usuários e acabam 
conseguindo hackear e invadir os aparelhos.  
 
Para não fazer parte dessa estatística, confira algumas dicas para proteger o seu 
celular: 
 
• Contrate um seguro para seu celular 
Imprevistos acontecem e possuir um seguro de celular é uma boa opção para 
estar protegido caso um problema venha a acontecer. Em tempos em que os 
aparelhos estão cada vez mais modernos e caros, a contratação desse tipo de 
serviço garante uma segurança extra ao seu bolso.  



Segundo pesquisa do Mobile Time, 61% da população brasileira já foi vítima de 
roubo de celular, por isso, diante desse índice contratar este tipo de serviço pode 
ser a melhor solução para proteger o investimento financeiro feito na compra do 
seu smartphone  
Entre as modalidades de seguro disponíveis no mercado estão a cobertura 
completa contra roubo e furto, quebra acidental, queda de líquidos, entre outras 
opções.  
 
• Cuidado com as senhas  
Coloque senhas em tudo o que puder, afinal, elas têm o poder de impedir que 
outras pessoas acessem os dados de seu aparelho. Essa é a forma mais básica 
de segurança e extremamente eficiente para evitar que informações 
confidenciais sejam visualizadas por outros. 
Além de proteger aplicativos que possam conter informações sensíveis e de 
conteúdo privado, lembre-se, também, de colocar uma senha na tela inicial do 
aparelho.  
Evite colocar senhas iguais em vários serviços. Embora pareça prático, esse tipo 
de comportamento facilita o acesso do invasor a praticamente tudo sobre você. 
Usar um gerenciador de senhas e ativar a verificação em duas etapas também 
diminui as chances de alguém acessar a sua conta indevidamente.  
 
• Olho nos apps  
Não é porque o seu celular conta com inúmeras funcionalidades que você pode 
sair por aí a torto e a direito instalando apps. Recentemente, o Google removeu 
mais de 50 mil aplicativos suspeitos de serem softwares maliciosos.  
Antes de instalar qualquer app em seu celular, leia as recomendações e 
certifique-se de que ele é seguro. E, claro, controle o que cada um desses 
aplicativos pode acessar. É imprescindível sempre ler a mensagem por completo 
antes de clicar em "OK", fique de olho. 
 
• Só oficial  
E por falar em apps, vale mais essa dica: procure instalar apenas aplicativos 
oficiais, em especial para transações financeiras. Em geral, os grandes bancos 
brasileiros já possuem seu aplicativo oficial, tanto para iOS quanto Android, com 
uma camada extra de segurança para evitar falhas que exponham seus dados. 
 
• Faça backups 
Assim como proteger o seu celular com senhas potentes e instalar aplicativos 
oficiais, é importante realizar backups periodicamente. Essa dica é valiosa para 
evitar perder dados, seja por conta de danos com o aparelho ou para resgatar 
suas informações em casos de roubos ou uma simples formatação.  
 
• Não se esqueça das atualizações 
Mantenha, também, o sistema operacional de seu celular atualizado. 
Independente se o seu aparelho é iOS ou Android, as atualizações contam com 
revisões que ajudarão o seu smartphone a permanecer em segurança.  
 
• Acessórios garantem proteção extra 
Capinhas e películas para tela são outra forma de proteger o seu celular. Nesse 
caso, os acessórios evitam danos físicos em caso de queda, por exemplo.  



 
• Atenção aos links suspeitos e códigos SMS 
A criatividade dos criminosos é grande e muitos golpes envolvem a invasão de 
uma conta através de links suspeitos ou códigos de ativação enviados por SMS 
ou WhatsApp. 
Por isso mesmo, é importante dizer: não forneça o código de ativação recebido 
por SMS e não acesse links que não souber a origem. Essas medidas simples 
podem evitar grandes dores de cabeça com o acesso a informações 
confidenciais. 
Prontinho! Agora você já sabe como manter o seu celular protegido para 
desfrutar de todas as suas funcionalidades. 
 
Saiba mais sobre este seguro com a nossa corretora! 
 
 

6 vantagens de investir em previdência privada 
 

 
 
Sempre desconfiei das promessas de enriquecimento rápido. Depois de 15 anos 
trabalhando no mercado financeiro e olhando para os maiores investidores e 
empreendedores do mundo, é fácil notar que quase todos levaram um bom 
tempo para chegar onde estão. 
 
Falando em investimentos, essa mentalidade de longo prazo é muito importante. 
Afinal, nesse caso, a disciplina de investir todos os meses, trará um impacto tão 
significativo quanto a rentabilidade do investimento escolhido. 
 
Por isso, se o seu objetivo é acumular patrimônio, seja para construir a sua 
aposentadoria ou fazer a viagem dos seus sonhos, eu posso te garantir que o 
melhor meio é a previdência privada. 
 
E não sou o único a acreditar nisso. Conforme a Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), a previdência privada aberta atingiu em 



2021 um aumento de 91,7% em captação líquida, um total de R$11,9 bilhões. 
Só em maio o setor teve alta de 83,7%, com uma injeção de R$3 bilhões. 
 
Para te incentivar a começar a investir na sua previdência privada, separei 
algumas vantagens dessa modalidade de investimento para você. 
 
As vantagens da previdência privada 
 
1. A previdência privada é uma ótima forma de realizar objetivos 
A previdência privada é conhecida tradicionalmente como uma modalidade 
eficaz para complementar a aposentadoria pública (INSS). Na verdade, o correto 
é tentar não depender do INSS. 
 
No entanto, pode também auxiliar e financiar outros projetos de vida. 
 
Comprar um carro, uma casa, custear o intercâmbio, abrir um negócio, garantir 
os estudos dos filhos ou netos. As possibilidades são infinitas. 
 
Quanto antes você começar, maior será o efeito dos juros compostos. 
 
2. Benefícios fiscais 
Entre as principais vantagens da previdência estão os benefícios fiscais, já que 
com esse investimento é possível pagar menos imposto de renda. 
 
Existem dois tipos de plano: o VGBL e o PGBL. O VGBL pode ser contratado por 
qualquer pessoa e tem todas as vantagens da previdência. 
Já o PGBL é mais indicado para quem faz a declaração completa do imposto de 
renda (IR). Isso porque ele funciona como uma dedução legal com um teto de 
até 12% da renda bruta anual. 
 
As tabelas de tributação são outra vantagem interessante. Existe a progressiva 
e a regressiva, elas se adaptam bem a diferentes perfis de investidores e 
objetivos. Para valores investidos por mais de dez anos com a tabela regressiva, 
por exemplo, é possível alcançar a menor alíquota de IR do mercado: 10%. 
 
Já a progressiva, tem uma alíquota fixa de 15% no momento do resgate, mas 
esse valor pode ser compensado na declaração de IR, podendo variar de 0% a 
27,5%. 
 
Para escolher o plano certo, analise o seu perfil de investidor, seu objetivo e o 
tempo do investimento. 
 
3. Ausência de idade mínima 
Trata-se de um investimento que não exige idade mínima e por este motivo, 
acaba sendo a escolha ideal para pais que querem garantir o futuro de seus 
filhos. 
 
Além de render mais que a poupança, ao fazer a previdência privada no nome 
dos seus filhos, o patrimônio acumulado já ficará no nome deles. 
 



Quanto mais cedo você começar a investir no futuro dos seus filhos, maior será 
o patrimônio deles. 
 
4. Resgate rápido e versátil 
Você escolhe o melhor momento para realizar o resgate na previdência privada! 
É possível fazer isso a qualquer momento desde que esteja fora do prazo de 
carência (60 dias após a contratação ou movimentação de saída). Além disso, 
você pode usufruir do dinheiro acumulado de três formas: 

 resgate total ou parcial; 

 renda mensal temporária: você converte o valor investido em uma renda 
mensal, por um prazo determinado; 

 renda mensal vitalícia; o pagamento é recebido até o falecimento do 
titular. 

 
5. Cria o hábito de poupar e investir 
É muito prático investir na previdência privada. Você escolhe quanto quer 
guardar por mês e a forma de pagamento, se boleto ou débito automático. Isso 
te ajuda a desenvolver o hábito de poupar e investir todos os meses. 
 
Como disse, na previdência privada, o maior valor está no hábito de investir 
todos os meses por um bom período de tempo. Você não precisa olhar todos os 
minutos para a tela para acompanhar a rentabilidade. 
 
6. A portabilidade 
Claro que quando digo que o hábito de investir todos os meses é mais importante 
que a rentabilidade, não estou desprezando o impacto que ela terá nos seus 
investimentos. 
 
Se você pode ter uma rentabilidade melhor em algum outro plano de previdência, 
você deve buscar esse resultado. 
 
E essa é uma grande vantagem da previdência. Você não precisa resgatar o 
dinheiro para migrar para outro fundo de previdência. 
 
Caso não esteja satisfeito com os resultados do seu plano de previdência atual, 
você pode fazer uma portabilidade. Ou seja, migrar seu investimento para outra 
instituição ou fundo de investimento. 
 
Desta forma, é possível fazer uma manutenção mais eficiente da sua carteira de 
investimentos ao longo dos anos e o principal, não paga IR sobre essa 
movimentação. 
 
Essas são apenas algumas das vantagens da previdência privada. Se você 
realmente deseja se aposentar de forma digna, e eu acredito que todo brasileiro 
tem esse sonho, deve considerar esse como o seu principal investimento. 
 
Saiba mais sobre essa proteção com a nossa corretora de seguros! 
 
 
 



Saiba quais são os cinco requisitos para uma vida financeira 
mais saudável 

 

 
 
Nos dias de hoje, existem inúmeras ferramentas e conteúdos direcionados a 
organização e planejamento financeiro e, muitas vezes, tamanha diversidade. 
Apesar de benéfica, pode trazer a falsa impressão de uma complexidade que na 
verdade não deveria existir. Organização e planejamento financeiro pessoal é 
algo que mandatoriamente tem que ser simples e prático e acima de tudo, tem 
que funcionar para você. Claro que alguns requisitos sempre serão necessários, 
mas sempre existem formas diferentes de se chegar ao mesmo objetivo. 
 
Como desenvolver um planejamento financeiro? 
De maneira prática, são requisitos necessários para uma vida financeira mais 
saudável: 
1) Saber o quanto ganha 
2) Saber o quanto gasta 
3) Gastar menos que ganha todo mês 
4) Ter o dinheiro antes de gastar o dinheiro 
5) Ter reservas e saber investir 
Podemos separar nossas despesas de forma simples em contas a pagar (são 
as despesas fixas como aluguel, luz, academia e as dívidas como empréstimos, 
financiamentos e compras parceladas), investimentos (dinheiro que queremos 
guardar para objetivos futuros). 
E, finalmente, nosso consumo variável que são basicamente as despesas que 
temos com consumo no dia a dia. 
Ou seja, aquele cafezinho na padaria, uber, ifood, farmácia e aquele cineminha, 
por exemplo. 
O que é importante entender aqui é que nossas contas a pagar e investimentos 
acabam sendo mais previsíveis, são valores parecidos todo mês, já nosso 
consumo variável é algo mais incerto. 
Então, se controlamos o consumo variável, controlamos todo nosso orçamento. 
Logo, a maneira mais simples de controlar suas finanças é controlando o 
consumo variável. 
 
 



Como controlar o consumo variável? 
Agora, como controlar o consumo variável sem necessariamente ter que anotar 
gastos em planilha ou aplicativo? 
Simples, siga esses dois passos: 
Primeiro: crie seu objetivo de consumo mensal com base no seu orçamento e no 
seu dia a dia. Exemplo: 
RECEITA MENSAL = R$ 4000,00l 
CONTAS A PAGAR = R$ 2500,00 
INVESTIMENTOS = R$ 500,00 
SOBRA PARA CONSUMO VARIÁVEL = R$ 1000,00 
(essa não é uma sugestão de orçamento ideal, apenas um exemplo) 
Segundo: separe o valor que determinou para seu objetivo de consumo variável 
em uma conta ou cartão separado do restante do seu orçamento. 
Para separar o valor que determinou para consumo variável mensal, a dica é 
usar uma conta digital sem custos de bancos digitais como o banco Original, 
banco Inter, C6 por exemplo. 
Assim, você conseguirá acompanhar seu consumo variável, separado das suas 
demais despesas, diretamente no aplicativo e sem ter que anotar nada, e o mais 
importante, sem perceber, estará cumprindo os cinco requisitos para uma vida 
financeira mais saudável. 
 
 

Cães e gatos: veterinário lista quais alimentos os pets podem 
comer! 

 
 
Quem resiste àquela carinha de "pidão" do bichinho de estimação? É difícil para 
qualquer mãe ou pai de pet se manter firme quando seu cão ou gato têm 
interesse na comida do tutor. 
 
Mas, se você quer ajudar o seu pet a ter uma boa saúde, precisa sim ser firme: 
o melhor alimento para estes animais, de fato, é a ração. Contudo, de vez em 
quando, e sobretudo como prêmio para adestrar o animal, está liberado oferecer 
como petisco um alimento "humano". 
 
Para não errar no "agrado" ao bichinho, o coordenador do curso de Medicina 
Veterinária da Faculdade Anhanguera, médico-veterinário Frederico Fontanelli 
Vaz, listou os alimentos permitidos. Confira! 
 



Ração é a melhor opção! 
 
O alimento mais recomendado para os pets é, de fato, a ração, visto que ela é 
desenvolvida por especialistas, levando em conta diversos critérios específicos 
para cada espécie, idade e até mesmo específicos para algumas raças de cães 
e gatos. 
 
Os pets estão acostumados a ter sempre a mesma alimentação, a ração. Por 
isso, o organismo deles está acostumado a digerir "algo conhecido". Quando o 
tutor fornece alimentos de seu próprio consumo para o pet, o organismo do 
bichinho precisa fazer um esforço grande para digerir aquele novo alimento, além 
deste potencialmente conter ingredientes inadequados. Isso pode causar 
distúrbios gastrointestinais e intoxicação alimentar, e resultar em vômitos, 
diarreia e mal-estar, podendo até levar o animal a óbito. 
 
Além disso, se já é difícil para nós humanos controlarmos a quantidade de 
calorias que consumimos, imagina para os bichos quando consomem alimentos 
diferentes da ração que estão acostumados, sem condições controladas e sem 
auxílio médico-veterinário. Esse hábito pode levar à obesidade do animal, e 
consequentemente, aumentar problemas de saúde. 
 
Outro aspecto é que o animal pode começar a rejeitar a ração e passar a querer 
comer apenas o alimento do tutor. Não há mal nenhum em oferecer alimentos 
diferentes ao pet como petiscos, basta consultar um veterinário para ver o que 
pode ser fornecido ou não. 
 
Caso queira fazer qualquer alteração na alimentação do animal, como trocar de 
ração ou começar a oferecer alimentação natural, é preciso prepará-lo para que 
se adapte gradualmente. Na dúvida, procure um médico-veterinário especialista 
que possa receitar a dieta correta para seu bichinho. 
 
Se surgir alguma dúvida sobre a quantidade de ração a ser oferecida, ao pet, 
fique tranquilo para seguir as medidas que encontramos no pacote de ração, 
pois elas são confiáveis. O ideal é que a comida seja oferecida ao pet de forma 
que ele não fique muitas horas sem comer, conforme a rotina dos habitantes da 
casa: dê a ração pela manhã e à tarde, e ofereça petiscos adequados nos 
intervalos. 
 
O tutor pode agradar o pet e variar um pouco o cardápio, fornecendo algumas 
das opções listadas abaixo (como petisco ou até como ferramenta para 
adestramento), mas nunca substituindo a ração por estes alimentos: 
 
Para cachorros: 
• Abóbora sem nenhum tempero 
• Banana sem a casca 
• Beterraba cozida e sem tempero 
• Brócolis cozido e sem tempero 
• Batata doce cozida sem tempero 
• Carne bovina ou de frango cozida e sem tempero (sem osso) 
• Cenoura crua e sem casca ou cozida sem tempero 



• Chuchu cozido e sem tempero 
• Couve-flor cozida e sem tempero 
• Espinafre cozido e sem tempero 
• Goiaba com casca 
• Inhame sem casca, cozido e sem tempero 
• Maçã sem a casca, sementes e o miolo 
• Manga sem casca e sem caroço 
• Manteiga de amendoim feita em casa, sem sal ou açúcar acrescentados 
• Melancia sem casca nem sementes 
• Pera sem casca, sementes e sem talo 
• Tomates crus e sem semente 
 
Para gatos: 
• Carne de frango preparada sem nenhum tipo de gordura ou osso 
• Peixes brancos e sem espinhas, salmão e truta, preparados sem gordura 
• Carne picada de bovino ou aves, misturado com arroz cozido e ovo 
• Abóbora, cenouras e espinafre - como petiscos 
 
Dica importante: tanto para cachorros como para gastos, não é recomendável 
oferecer produtos industrializados, pois eles contêm e sal, açucares e 
condimentos que fazem mal ao organismo dos bichinhos. 
 
Petisco industrializado pode fazer mal! 
O veterinário alerta para o oferecimento de petiscos industrializados em excesso: 
por conterem mais gorduras e açúcares do que a ração, eles podem fazer mal a 
longo prazo. Outro ponto é que, consumindo muitos petiscos, o animal pode 
deixar a ração de lado, que é a alimentação mais saudável e recomendada. 
 
Alimentação natural é melhor? 
Em primeiro lugar, antes de preparar qualquer alimentação natural, é essencial 
consultar um médico-veterinário especialista. Só um profissional saberá formular 
uma alimentação adequada e equilibrada ao seu pet, que contenha todos os 
nutrientes essenciais e não possua ingredientes que possam causar intoxicação 
alimentar. Além disso, refeições caseiras aumentam o risco de doenças 
odontológicas, por causarem maior acúmulo de tártaro, então o tutor deve ficar 
de olho. 
 
Por outro lado, a alimentação natural possui menos corantes, sal e está longe de 
processos industriais, o que traz efeitos benéficos na saúde do pet, quando 
elaborada com orientações profissionais. Se for orgânica, a alimentação se torna 
ainda mais saudável, por não apresentar produtos químicos. 
 
No caso dos gatos, a alimentação natural precisa prezar por maior concentração 
de proteínas, pois os bichanos são essencialmente carnívoros. 
 
Muitos tutores têm procurado utilizar alimentação natural para os seus pets, o 
que é válido e possível se o tutor tiver tempo para prepará-la e seguir 
frequentemente as recomendações de um profissional especializado. 
 
 



Ração úmida também é boa opção 
 
Os sachês, também conhecidos como ração úmida, podem ser uma boa opção 
para incrementar a alimentação dos bichinhos. 
 
Para gatos: a composição da ração úmida contém mais água. Isso contribui para 
aumentar o volume da urina do animal, o que pode diminuir sua predisposição à 
distúrbios urinários, muito comuns em felinos domésticos, visto que eles não têm 
o hábito de beber muita água durante o dia. 
 
Para cachorros: é recomendado analisar as embalagens, caso a caso. Há 
diversas opções no mercado, que levam em conta critérios como a idade do 
cãozinho, por exemplo. Sempre consulte seu médico-veterinário para auxiliar na 
melhor escolha. 
 
Atenção à limpeza de comedouros e bebedouros 
 
De nada adianta o tutor se preocupar com a alimentação dos pets, mas deixar 
de lado a limpeza dos locais onde eles realizam as refeições. Bebedouros ou 
comedouros que não são limpos com frequência podem acumular sujeira e 
matéria orgânica, facilitando a proliferação de bactérias e fungos que podem ser 
nocivos ao pet. 
 
Por fim, o veterinário recomenda limpar os utensílios com água corrente, 
detergente ou sabão neutro, usando uma esponja específica e trocá-la 
regularmente. É também preciso enxaguar e secar bem as vasilhas. 
 
 

Quente demais? Saiba quais cuidados tomar ao praticar 
exercícios no calor 

 

 
  
Não é novidade que a prática de exercícios físicos é essencial para a 
manutenção da saúde - tanto física quanto mental. Contudo, apesar de só trazer 
benefícios, durante os períodos com temperaturas mais altas é importante tomar 
alguns cuidados ao fazer atividades físicas. 
 



Um dos maiores pontos de atenção é a hidratação. As altas temperaturas levam 
as pessoas a transpirar ainda mais durante os exercícios, uma vez que o suor é 
um processo para regulação de temperatura corporal. 
 
"Muitas pessoas ainda acreditam que quanto mais se transpira durante o 
exercício, mais calorias são perdidas. Mas a verdade é que, quanto maior a 
transpiração, maior a desidratação. É importante ficar atento à hidratação 
durante toda a atividade", explica Izabela Ludovico, profissional de educação 
física da Bodytech do Goiânia Shopping. 
 
Além da desidratação, exagerar nas atividades durante períodos mais quentes 
pode trazer diversos outros problemas. Por isso, é indicado ficar atento a alguns 
sinais, como cansaço além do normal, dores de cabeça, tontura, vômitos e 
intolerância ao esforço. 
 
"Se você passa a não conseguir realizar o mesmo exercício que realizava antes 
e sente qualquer um ou mais destes sintomas, alguma coisa está fora de ajuste. 
Recomendo parar imediatamente e procurar um médico, de preferência da área 
desportiva", pontua Izabela. 
 
Além de fazer o alerta para possíveis sintomas, a especialista dá algumas dicas 
para otimizar e fazer os exercícios físicos de forma segura. Confira: 
 
- Não consumir muita bebida alcoólica 
- Usar protetor solar a cada duas horas e se proteger com roupas caso a 
atividade seja ao ar livre 
- Dar preferência para roupas leves 
- Se nutrir com alimentos leves, como frutas, lanches naturais e água de coco - 
não só antes e durante as atividades, como também tentar manter uma rotina 
alimentar saudável 
- Caso o exercício seja durante o dia, dar preferência ao horário de antes das 
10h e depois das 16h, por no máximo 45 minutos 
- Não exagerar e respeitar os próprios limites 
 
 
 
 

 


