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A importância do corretor de seguros 
 

 
 
Quem é o corretor de seguros? Entre as profissões menos conhecidas pelo 
cidadão brasileiro, o corretor de seguros tem lugar de destaque. Este 
desconhecimento é de tal ordem que vários tribunais de justiça estaduais têm 
posições diretamente opostas uns dos outros. 
 
Para alguns, o corretor de seguros é o representante da seguradora; para outros, 
é um mero vendedor; para outros, sua função é similar à dos corretores de 
imóveis; e para outros, é o representante do segurado perante a seguradora. 
 
Esta situação causa problemas de todas as ordens, inclusive no que tange a 
imagem do profissional, muitas vezes incompreendida até por quem trata com o 
setor de seguros. 
 
A verdade é que o corretor de seguros, pela própria essência de sua atividade, 
é um cidadão com papel chave no bem-estar da sociedade. Ele é responsável 
pela proteção do patrimônio das pessoas, da mesma forma que é responsável 
pela garantia do futuro de gente que, por uma razão ou outra, perde o arrimo da 
família. 
 
Cabe ao corretor de seguros oferecer as melhores soluções para estas 
situações, entendendo-se como melhores não apenas as mais baratas, mas 
principalmente as que blindem da forma mais hermética possível os danos 
decorrentes de eventos que atinjam os seus segurados. 
 
O corretor de seguros é um especialista. Alguém treinado para entender a 
dinâmica da vida, avaliar os diferentes tipos de risco, conhecer os danos 
possíveis e os produtos desenhados para minimizá-los. Mas sua atuação vai 
muito além. Cabe a ele assessorar o segurado durante toda a vigência do 
contrato de seguro. 
 



Ao contrário do corretor de imóveis, que, terminada a transação, encerra seu 
trabalho, o corretor de seguros começa a trabalhar na prospecção dos 
segurados, passa por todos os momentos da contratação da apólice, tem o dever 
de assessorar o segurado quando da ocorrência do evento coberto, durante todo 
o processo de regulação e liquidação do sinistro até o recebimento da 
indenização. 
 
Mas seu trabalho vai mais além. Cabe ao corretor de seguros estar ao lado do 
segurado no momento da renovação dos seus seguros. Informar a data do 
vencimento da apólice e, no momento oportuno, apresentar as melhores 
alternativas para manter a proteção adequada para aquele determinado risco. 
Definida a melhor alternativa, cabe a ele negociar com a seguradora de forma a 
proteger os interesses do segurado, evitando que, por desconhecimento, ele 
contrate algo que não é o ideal. 
 
Sob este aspecto, pode-se dizer que o corretor de seguros é tão essencial 
quanto o médico ou o advogado. Enquanto o médico trata da saúde e o 
advogado zela pelos direitos do cidadão, o corretor de seguros é quem garante 
o acesso à saúde, à proteção do patrimônio, ao complemento da aposentadoria 
e aos recursos necessários para a família seguir em frente após a morte de um 
de seus integrantes. 
 
É ele quem conhece as seguradoras e por isso sabe em que ramos esta ou 
aquela atua com mais eficiência, quais as regiões que uma ou outra preferem, 
que tipo de segurados são mais bem atendidos por cada uma delas, quais as 
vantagens de preço e cobertura que elas oferecem, como cada uma se comporta 
diante de determinadas situações, como elas procedem na regulação e 
liquidação dos sinistros etc. 
 
O negócio de seguro é extremamente específico e técnico. Não é para amadores 
ou diletantes. A apólice é um contrato complexo, sofisticado, com variáveis 
determinadas por pequenos detalhes incluídos em cláusulas que podem fazer 
toda a diferença no momento do pagamento de uma indenização. 
 
Quem conhece este universo por dever de profissão é o corretor de seguros. As 
seguradoras não vendem seguros diretamente porque não saibam ou não 
possam fazê-lo. A razão para não fazerem isto num país como o Brasil é 
meramente pragmática. 
 
As seguradoras preferem comercializar suas apólices através de corretores de 
seguros porque sabem que é a melhor forma de reduzirem ao mínimo a 
possiblidade de problemas. Ora, se as seguradoras agem assim, qual o sentido 
do segurado pretender fazer de outro jeito? 
 
 
 
 
 
 
 



Estilo de vida saudável previne câncer de mama 
 

 
 
Diante de um cenário atípico por conta da pandemia da covid-19, 
neste Outubro Rosa 2020 a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) vem 
alertar o público sobre a importância de celebrar a vida. Para isso, lança o 
movimento de conscientização “Quanto antes melhor”, cujas mensagens 
principais são a adoção de um estilo de vida que compreenda a prática de 
atividades físicas, alimentação saudável, visitas regulares ao médico, exames 
preventivos e, quando preciso, o início do tratamento logo após o diagnóstico. 
Quanto mais cedo isso for feito melhor para a saúde da mulher. 
 
De acordo com o presidente da SBM, Dr. Vilmar Marques, todas essas medidas 
são fatores que previnem várias doenças, dentre elas, o câncer de mama. 
Segundo ele, num ano tão difícil como este, a SBM quer reforçar que há muita 
vida após o câncer de mama e que o cuidado com a saúde deve ser constante, 
principalmente neste momento em que o rastreamento e o tratamento foram 
prejudicados e, em alguns lugares, ainda sendo gradativamente retomados por 
conta da pandemia. 
 
Segundo o presidente, o movimento deste ano será totalmente online e focará 
na disseminação da informação. Ele lembra que diversos estudos, por exemplo, 
revelam que o sobrepeso e a obesidade, além da falta de atividades físicas no 
dia a dia, aumentam os riscos para câncer de mama e ainda proporcionam uma 
má qualidade de vida para quem está em tratamento. "Nosso alerta é para 
quanto antes mudar o estilo de vida melhor para a saúde e isso envolve 
exercícios, alimentação saudável e a consciência da saúde preventiva como um 
todo", afirma ele, completando que o acompanhamento com o mastologista e a 
realização da mamografia anual nas mulheres a partir dos 40 anos é igualmente 
importante e está dentro desse contexto. 
 
Em relação à pandemia de Covid-19, ele destaca a preocupação da entidade 
com a interrupção do rastreamento, exames e tratamentos. A SBM recomenda 
que nas regiões onde o pico da doença tenha diminuído, os casos estejam 
estabilizados e com certa flexibilização, as mulheres retomem seus exames e 
tratamentos, desde que seguindo as medidas de segurança. "Uma vez deixando 
de fazer o rastreamento, não identificando um tumor inicial com alta chance de 
cura, pode resultar em um diagnóstico tardio e em estágio mais avançado e isso 



preocupa. Da mesma forma as pacientes que estão em tratamento é 
fundamental o prosseguimento", explica o médico. 
 
Já nas regiões com alta incidência da pandemia, o mais correto é que as 
mulheres não consideradas urgentes, assintomáticas ou que fazem controle por 
alterações benignas aguardem o momento de pico passar. No entanto, nos 
casos com suspeita de um nódulo palpável não se deve postergar e buscar 
atendimento imediatamente para fazer o diagnóstico. "A pandemia gera uma 
sensação de insegurança e muitas mulheres deixaram de ir ao consultório. Isso 
é natural, mas é preciso retomar o rastreamento o quanto antes para evitar casos 
avançados no futuro", conclui Dr. Vilmar. 
 
Dicas de hábitos ideais para uma rotina saudável: 
• Alimente-se bem e não fique muito tempo sem comer, ou seja, prefira comer 
de três em três horas, em pequenas quantidades, sempre priorizando os 
alimentos naturais e evitando os alimentos industrializados. 
• Evite o excesso de gorduras e carboidratos simples, como açúcar adicionado 
aos alimentos, doces, sucos de caixinha ou saquinho, refrigerantes, pão branco, 
macarrão, sempre preferindo as opções integrais. 
• Procure ingerir proteínas de boa qualidade, principalmente frutas, legumes e 
verduras por serem fontes de vitaminas e minerais essenciais e ricas em fibras 
que ajudam na saciedade e no funcionamento adequado do intestino. 
• Faça exercícios físicos durante a semana. O ideal são 150 minutos de 
exercícios físicos moderados divididos entre os cinco dias ou 75 minutos de 
exercícios vigorosos divididos pela semana. 
• Planeje o seu dia alimentar e tente segui-lo. 
 
 

Mundo pós-pandemia: futurologista prevê como o Coronavírus 
vai mudar a vida da população mundial 

  

 
 
Com o fim da pandemia global - previsto para dezembro de 2020 -, surgirá uma 
nova maneira de viver e o mundo, com certeza, será muito diferente. Tendo em 
vista antecipar algumas mudanças que moldarão essa nova realidade, a Allianz 
Partners, líder em assistência 24 horas e seguro viagem, produziu, em parceria 
com o Futurologista Ray Hammond, o relatório "Life after COVID-19". 



 
Dividido em quatro categorias - casa, saúde, mobilidade pessoal e viagens -, o 
conteúdo exclusivo traz os seguintes destaques: 
 
• Casa: as residências não serão mais um lugar para passar apenas noites e fins 
de semana, elas se tornarão uma fortaleza digital multifuncional; 
• Saúde: a tecnologia digital para a saúde será a norma, incluindo a telemedicina 
e incentivando a rápida adoção de tecnologias vestíveis, que são dispositivos 
inteligentes utilizados como um acessório (relógios, pulseiras ou até mesmo 
óculos de realidade virtual); 
• Mobilidade pessoal: as viagens rodoviárias voltarão aos níveis normais e as 
principais cidades do mundo continuarão reorganizando a infraestrutura para 
estimular o uso da micromobilidade; 
• Viagens: medidas rigorosas de saneamento serão adotadas em todo o setor 
de lazer e turismo e as viagens aéreas de lazer provavelmente voltarão aos 
níveis pré-COVID-19 somente após alguns anos. 
 
Que são melhor detalhados abaixo: 
 
1. A casa assume uma dimensão completamente nova 
A Covid-19 acelerou o futuro das casas e deu a elas um novo papel. Embora o 
trabalho em casa tenha sido uma exceção antes da pandemia, ela se tornará 
cada vez mais normal para os empregos que a permitem. O lar, portanto, se 
tornará mais do que apenas um local de lazer, será um centro de trabalho. Isso 
incluirá seu uso crescente para profissões como personal trainer, locutores de 
rádio e psicoterapeutas. Além disso, a residência se tornará um centro de 
aprendizado, pois os universitários terão cada vez mais probabilidade de passar 
um semestre ou dois na casa dos pais. A casa do futuro também será 
transformada em uma fortaleza digital com sensores inteligentes, e até mesmo 
monitoramento integrado de saúde, como equipamentos e aplicativos de 
diagnóstico eletrônico, que permitirão a segurança e a independência dos 
moradores. 
 
No futuro, será um local em que poderemos obter atendimento médico e 
acomodar equipamentos e serviços para idosos. A longo prazo, algumas famílias 
poderão escolher criar espaço em casa para cuidar de um membro da família 
que necessite de cuidados específicos. Além disso, será possível realizar 
conexões de vídeo para permitir que as pessoas vulneráveis sejam tratadas 
remotamente pelos profissionais de saúde, no conforto de sua própria casa. 
 
2. Os cuidados de saúde terão que responder a novas expectativas 
As sociedades reformadas que emergirão da pandemia de 2020 estarão mais 
sábias e muito mais preparadas para lidar com qualquer novo risco à saúde 
pública. A opinião pública exigirá mais gastos com saúde por parte dos governos, 
e os países localizarão cada vez mais cadeias de suprimentos médicos para 
garantir acesso rápido a medicamentos e equipamentos. 
 
Médicos e pacientes continuarão, na medida do possível, a realizar consultas de 
rotina remotas e online, pois a entrega digital de serviços e informações médicas 
tem o potencial de aliviar as imensas filas dos sistemas de saúde. Durante a 



crise da Covid-19, além de permitir consultoria e apoio aos pacientes, a 
telemedicina também ajudou a impedir a propagação do vírus, reduzindo o 
número de pessoas que visitam clínicas e hospitais. A tecnologia se tornará 
habitual com a rápida adoção de tecnologias vestíveis. 
 
Com a chegada da pandemia e o subsequente isolamento social, o número de 
pacientes que relataram problemas de saúde mental, como tristeza, aumento da 
ansiedade e depressão, aumentou drasticamente. Os profissionais de saúde 
mental também têm feito uso considerável de aconselhamento remoto, o que 
permite um melhor acompanhamento médico a longo prazo para aqueles que 
mais sofrem. 
 
Prevê-se que as consequências da saúde mental durem mais que a própria 
pandemia; é muito provável que os profissionais continuem a usar as consultas 
por vídeo em sua combinação de métodos de tratamento no futuro. 
 
3. Uma mudança em direção no compartilhamento e mobilidade flexível 
Embora o uso de "máscaras inteligentes” permita identificar as pessoas doentes, 
o volume de passageiros nos trens será reduzido e muitas pessoas vão repensar 
suas viagens. Durante os lockdowns, as pessoas descobriram que podiam pedir 
suas compras ou outros itens de compras online com facilidade e rapidez. Muitos 
trabalhavam em casa e agora se perguntam se faz sentido possuir um carro. É 
provável que isso acelere a tendência de aluguel de carros a curto prazo, e não 
a posse de carros, e provavelmente aumente o número de pessoas que utilizarão 
o modelo de compartilhamento de carros. 
 
Nos últimos meses, milhares de quilômetros de ciclovias foram construídas em 
cidades que estão sendo fechadas ao trânsito. Viajantes de todo o mundo 
adotaram massivamente a bicicleta à medida que emergem dos meses de 
isolamento social. Isso terá um impacto positivo no uso de novos modos de 
micromobilidade, como bicicletas, bicicletas elétricas, patinetes e scooters 
(compartilhadas e próprias) que podem levar as pessoas para diversos lugares 
e ainda evitar o uso de transporte público, ajudando a reduzir as emissões de 
Gases de Efeito Estufa e melhorando a qualidade do ar. 
 
Ao mesmo tempo, as autoridades precisarão fornecer pontos de carregamento, 
criar mais ciclovias e regular o uso para garantir que os motociclistas estejam 
seguro, respeitem os limites de velocidade, usem capacete e tenham 
responsabilidade pelos itens de mobilidade compartilhada. Com o aumento do 
uso e por ser um equipamento compartilhado, os fornecedores precisarão 
garantir a segurança de todos e fornecer regras de higiene e dicas de 
seguranças básicas. 
 
4. A experiência de viagem nunca mais será a mesma 
A Covid-19 tem sido um verdadeiro ponto de virada para a indústria de viagens: 
aviões permanecem aterrados, serviços de trem reduzidos, navios de cruzeiro 
não puderam atracar por causa de passageiros infectados e restaurantes e 
hotéis tiveram que fechar por causa de medidas sanitárias. O período pós-
pandemia abrirá uma nova era de precaução com menos espontaneidade e mais 
proteção contra o vírus. 



Prevê-se que o transporte aéreo de curta distância e as viagens aéreas 
domésticas se recuperem primeiro, mas os viajantes mudarão de 
comportamento, incluindo máscaras durante toda a jornada e os abraços e beijos 
de despedidas dos familiares serão fora do aeroporto. Em alguns casos, pontes 
de embarque, ou ponte telescópica para aviões serão usadas como um "túnel 
desinfetante". As companhias reduzirão as malas da cabine para acelerar o 
embarque e reduzir o risco de contaminação, além de diminuir os serviços de 
bordo. 
 
Os mais afetados certamente serão a indústria de cruzeiros, pois ninguém tem 
uma visão clara de como eles podem ser organizados, respeitando o 
distanciamento social e, acima de tudo, a quarentena de viajantes doentes para 
evitar a contaminação. 
 
A hospitalidade será impactada por medidas aprimoradas de saneamento. É 
provável que os restaurantes reabram com menos horas, por menos dias, com 
muito menos mesas e menus bastante simplificados. Enquanto isso, os pedidos 
de entrega e retirada de aplicativos para smartphones continuarão em alta. Os 
pacotes all inclusive de hotel provavelmente serão redesenhados para remover 
a entrega de comida e bebida em estilo buffet, e assim garantir que os hóspedes 
recebam serviço em suas mesas individuais e distanciadas. As excursões locais 
deverão ser fornecidas para festas individuais e, inevitavelmente, serão mais 
caras. 
 
Finalmente, as viagens de negócios serão reconsideradas, pois a pandemia 
mostrou que o gerenciamento global de projetos pode ser feito por 
videoconferência, permitindo reduções de custos financeiros e de emissões de 
Gases de Efeito Estufa. Provavelmente, apenas reuniões comerciais, 
exposições e eventos esportivos internacionais voltarão aos níveis normais no 
futuro próximo. 
 
Sirma Boshnakova, CEO da Allianz Partners, comenta: "A crise do Coronavírus 
tem nos levado a muitas mudanças na maneira como vivemos nossa vida 
cotidiana e, com isso, as expectativas e os comportamentos dos consumidores 
evoluíram. Encomendamos este relatório para poder antecipar e desenvolver as 
soluções mais inovadoras e eficazes para nossos clientes, oferecendo a eles 
tranquilidade agora e no futuro. Como líder em serviços de assistência 24 horas 
e seguro viagem, estamos prontos para apoiar as transformações nos negócios 
mais importantes para o nosso grupo: residencial, saúde, auto e viagens". 
 
O relatório completo está disponível para leitura aqui: http://www.allianz-
partners.com/en_US/press-and-media/reports/life-after-covid.html 
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Black Friday - Procon-SP orienta como ter uma melhor 
experiência 

 

 
 

Neste ano, a Black Friday, evento em que diversos estabelecimentos comerciais 
promovem descontos e promoções, acontecerá no dia 27 de novembro e o 
Procon-SP orienta os consumidores a aproveitarem data de forma consciente e 
responsável. 
 
A ação, que acontece na sexta-feira após o feriado de ação de graças nos 
Estados Unidos, pode ser uma boa oportunidade para comprar por um bom 
preço aquilo que precisamos ou desejamos. Mas para quem tem interesse é 
preciso desde já colocar em prática algumas atitudes simples. 
 
O Procon-SP recomenda que o consumidor já deve começar a pesquisar sobre 
o produto ou serviço de seu interesse - características, funções etc - e, 
principalmente, verificar qual o preço que está sendo praticado hoje no mercado. 
O consumidor, pode inclusive fazer um print da tela com o preço ofertado pelo 
estabelecimento, deste modo, ele terá como acompanhar a evolução e 
comprovar os valores para eventual questionamento. 
 
Assim, na hora da Black Friday, pode-se avaliar se o preço é de fato promocional. 
É possível ainda, contar com aplicativos e sites de comparação de preços. 
 
Procurar com antecedência informações sobre o evento e as marcas que irão 
participar também garante uma boa organização na hora da compra. Para 
consultar sobre um produto/serviço deve-se sempre acessar os canais oficiais; 
clicar em links de ofertas recebidos por e-mail ou redes sociais não é seguro. 
 
"A publicidade pode criar uma falsa imagem de promoção e levar o consumidor 
a comprar um produto que ele não necessita por um preço que pode não ser 
vantajoso. Por isso é imprescindível fazer uma lista dos produtos que ele precisa, 
além de pesquisar os preços previamente", ressalta Fernando Capez, secretário 
de defesa do consumidor. 



 
O secretário avisa ainda que as fiscalizações da Black Friday deste ano serão 
intensificadas em razão do aumento das reclamações relacionadas a vendas 
online. 
 
Veja mais orientações 
 
Recomenda-se fazer uma lista do produto ou serviço que precisa ou deseja e 
que estipule um limite de gasto, evitando assim gastar mais do que o previsto e 
prejudicar o orçamento. 
 
Observar o prazo de entrega e informar-se antecipadamente sobre a política de 
troca da empresa são atitudes que ajudam a evitar problemas. 
 
O valor do frete também é algo que deve ser observado - se o valor for muito 
alto, o preço promocional pode não valer a pena. 
 
Nas compras feitas em sites, é preciso estar atento se há alteração no preço 
informado inicialmente (da oferta inicial, passando pela colocação do produto no 
carrinho até o pagamento). 
 
Antes de qualquer compra online, é importante fazer uma consulta à lista "evite 
estes sites" do Procon-SP 
http://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php 
 
Seus Direitos - Código de Defesa do Consumidor 
 
Em compras feitas fora do estabelecimento, o consumidor tem sete dias para se 
arrepender, cancelar a compra, devolver o produto e pedir o dinheiro de volta (o 
prazo passa a contar da data da compra ou da entrega do produto). 
 
Qualquer produto, nacional ou importado, deve apresentar informações corretas, 
claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, além dos riscos que 
possam apresentar à saúde e segurança dos consumidores. 
 
Os produtos expostos nas vitrines devem apresentar o preço à vista e, se 
vendidos a prazo, o total a prazo, as taxas de juros mensal e anual, bem como 
o valor e número de parcelas. 
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Mobilização que salva vidas em São Paulo 
 

 
 
Atualmente os estoques sanguíneos estão 18% abaixo do ideal, um índice 
preocupante. Os tipos O- e O+, para os quais há uma demanda maior, estão 
com um déficit de 50%. 
 
"É uma situação que requer atenção, estamos em estado de alerta para que 
esses índices se normalizem e se mantenham. Por isso, estamos 
constantemente mobilizando novos doadores", diz Bibiana Alves, líder de 
captação do Banco de Sangue de São Paulo. 
 
De acordo com a líder de captação, são necessárias 120 doações por dia, para 
que os estoques sanguíneos estejam em um nível seguro, ou seja, para atender 
a todos os pacientes dos hospitais conveniados que necessitam de transfusões 
e outros procedimentos. 
 
Requisitos básicos para doação de sangue: 
• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de 
conservação; 
• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até 
os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no 
momento da doação); 
• Estar em boas condições de saúde; 
• Pesar no mínimo 50 kg; 
• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas; 
• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é 
necessário estar em jejum; 
• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital 
e língua (12 meses após a retirada); 
• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses; 
• Não ter tido gripe ou resfriado nos últimos 30 dias; 
• Não ter tido Sífilis, Doença de Chagas ou AIDS; 
• Não ter diabetes em uso de insulina; 

Atenção – Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso 
de medicamentos e cirurgias. 

 



Critérios específicos para o CORONAVÍRUS: 
• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem 
aguardar 30 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue; 
• Candidatos que viajaram para o exterior devem aguardar 14 dias após a data 
de retorno para realizar doação de sangue; 
• Candidatos à doação de sangue que tiveram contato, nos últimos 30 dias, com 
pessoas que apresentaram diagnóstico clínico e/ou laboratorial de infecções 
pelos vírus SARS, MERS e/ou 2019-nCoV, bem como aqueles que tiveram 
contato com casos suspeitos em avaliação, deverão ser considerados inaptos 
pelo período de 14 dias após o último contato com essas pessoas; 
• Candidatos à doação de sangue que foram infectados pelos SARS, ERS e/ou 
2019-nCoV, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, deverão ser considerados 
inaptos por um período de 30 dias após a completa recuperação (assintomáticos 
e sem sequelas que contraindique a doação). 
 
Serviço: 
Banco de Sangue de São Paulo 
 
Unidade Paraíso 
Endereço: Rua Tomas Carvalhal, 711 - Paraíso 
Tel.: (11) 3373-2000 
Atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado, das 08h às 16h 
Estacionamento gratuito Hotel Matsubara - Rua Tomas Carvalhal, 480 
 
Unidade Hospital Edmundo Vasconcelos 
Endereço: Rua Borges Lagoa, 1450 - Vila Clementino 
Tel.: (11) 5080-4435 
Atendimento: Segunda a sábado, das 8h ao 12h 
Estacionamento gratuito. 
 
 

Chegada da primavera traz alerta sobre questões de saúde 
em pets 

 

 
 
Entramos na estação mais florida do ano, a primavera. No entanto, esse período 
pode também predispor os pets à alguns riscos e, por isso, Márcio Barboza, 



médico-veterinário e gerente técnico da MSD Saúde Animal, traz seis dicas para 
que os tutores fiquem atentos e, assim, possam garantir uma temporada 
saudável aos cachorros e gatos. 
 
"A primavera é o período de transição da estação mais seca para a época mais 
úmida e com maiores temperaturas. Essa variação climática é propícia para os 
animais de estimação desenvolverem não somente problemas dermatológicos, 
respiratórios, alergias e intoxicações, mas também para que estejam mais 
suscetíveis a pulgas, carrapatos, leishmaniose e leptospirose.", explica o 
médico-veterinário. 
 
Pulgas e carrapatos 
O aumento da temperatura ocasiona a proliferação das pulgas e carrapatos e a 
melhor maneira de proteger os pets é a utilização dos ectoparasiticidas. "Todos 
os animais estão suscetíveis a esses ectoparasitas em todas as épocas do ano, 
dentro ou fora de casa, mas os animais ficam mais propensos nesta estação. 
Por isso, é muito importante que o tutor use produtos corretos com longa 
duração, de preferência até doze semanas de proteção, e rápida eficácia", alerta 
Marcio Barboza. 
 
Leishmaniose 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é líder nos 
casos da doença no continente americano, representando aproximadamente 
96% do total de casos. A propagação da leishmaniose acontece a partir da 
picada do mosquito-palha infectado pelo protozoário Leishmania chagasi. O 
inseto infectado pode picar não somente o cão, mas também as pessoas com 
quem ele convive, por isso é importante proteger o animal e, consequentemente, 
toda a família, sendo em área endêmica ou não. 
 
"A principal maneira de garantir a prevenção é o uso da coleira que após a sua 
colocação no pescoço do cão, começa a liberação do seu princípio ativo, a 
Deltametrina. Além disso, vale a atenção com os cuidados básicos como manter 
o local do pet limpo e com telas anti-mosquito na janela para manter o mosquito 
afastado", explica o médico-veterinário. 
 
Leptospirose 
A combinação de calor com chuva, que é muito comum nessa época do ano, 
também contribui para o aumento dos casos de leptospirose, adquirida 
principalmente pelo contato com a urina infectada de ratos e cães. A principal 
forma de prevenir essa doença é por meio da vacinação contra os principais tipos 
de leptospiras presentes no Brasil. 
 
Além disso, assim como a leishmaniose, é muito importante a higienização dos 
lugares em que os pets ficam. No entanto, após a vacinação, o principal cuidado 
é não deixar ração em local aberto para que ratos não sejam atraídos. A melhor 
forma é fornecer a alimentação em horários específicos e retirar os pratos na 
sequência. 
 
 
 



Plantas e flores 
A estação florida traz esse alerta aos proprietários dos cachorros e gatos, 
principalmente aqueles que possuem jardins em sua casa e as flores podem ser 
atrativo como petisco aos animais. No entanto, é preciso estar alerta pois 
algumas plantas são consideradas tóxicas e devem ser evitadas como por 
exemplo a azaleia, copo de leite, mamona, bico-de-papagaio, costela-de-Adão, 
comigo-ninguém-pode e hortênsia. 
 
Adubos industrializados ou orgânicos também são extremamente perigosos, 
tanto pela possibilidade de ingestão pelos animais quanto por atrair insetos como 
aranhas, abelhas, sapos, rãs, formigas, algumas lagartas, cobras e escorpiões, 
que chamam a atenção do animalzinho e podem feri-lo. 
 
Alergias dermatológicas 
A primavera é o período da troca de pelo dos animais e, com isso, há uma maior 
tendência a apresentar doenças de pele, como dermatites. Por isso, é essencial 
prestar atenção se a pelagem está caindo mais do que o normal. "Existem 
diversas dermatites e só um médico-veterinário vai poder identificar a causa e o 
melhor tratamento. Mas é importante saber que essas alergias podem ocorrer 
por picadas de pulgas e carrapatos, pólen das flores e até reações alérgicas a 
alimentos e medicamentos", reforça Marcio Barboza. 
 
As alergias na primavera são mais propensas pelo fato de que a pelagem fica 
mais espessa, pesada, deixa a pele mais sensível, e os subpelos que nascem 
para proteger os animais na baixa temperatura são substituídos por um pelo mais 
leve e curto. Com a troca a pele fica mais sensível podendo desencadear, com 
maior facilidade, eritemas (vermelhidão), pústulas (infecção bacteriana 
secundária), prurido (coceira) ou outros sinais dermatológicos mais graves. 
 
Curta a primavera! 
A primavera é uma estação linda, e tomando os cuidados necessários o período 
pode ser muito saudável para o pet. No entanto, se o tutor identificar algo 
estranho com o animal, a melhor recomendação é a ida ao veterinário para que 
ele possa identificar o problema e utilizar a melhor estratégia para o tratamento. 
 


