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Dia do Corretor de Seguros: entenda a importância de contratar 
seguro com um profissional habilitado 

 

 
 
Contratar um seguro, independente do ramo, é uma tarefa que exige atenção, já 
que se trata de um serviço para cuidar tanto da sua saúde como de sua família 
e seus bens mais valiosos. 
 
Nesse momento é muito comum surgir a dúvida de com quem contratar esse 
serviço, já que além dos corretores de seguros os gerentes dos bancos também 
comercializam estes produtos para atingir metas. 
 
Profissional habilitado 
A primeira e mais latente diferença entre os corretores de seguros e os gerentes 
de banco é a formação acadêmica.  Enquanto o primeiro profissional fez uma 
graduação na área de seguros e possui uma habilitação para atendê-lo, o 
segundo possui um compromisso com a instituição financeira em que trabalha 
por isso geralmente oferece os seguros juntamente a outros, uma prática que 
pode ser considerada ilegal em alguns casos. 
 
Outro diferencial é que a habilitação do profissional exige que ele seja o 
representante legal do segurado perante uma operadora, o que não ocorre no 
caso dos gerentes, portanto fique atento às suas necessidades! 
 
Lealdade 
Até meados dos anos 90 os bancos não possuíam uma preocupação em 
oferecer produtos, já que que consideravam seus clientes como cativos, porém 
essa prática foi deixada de lado devido ao aumento da concorrência. 
 
Para o mercado de seguros, essa mudança não foi positiva, já que os 
profissionais ligados as instituições financeiras passaram a possuir metas de 
vendas e consequentemente criaram uma postura leal a essas metas. 
 



Na prática, isso representa um atendimento menos completo e muitas vezes não 
especializado. 
 
O corretor de seguros, no entanto não possui nenhum vínculo com interesses de 
instituições financeiras e têm uma capacitação completa para entender e 
oferecer os melhores produtos de acordo com as necessidades dos clientes. 
 
Atendimento pós-venda 
Outro ponto que se difere e é muito importante para os clientes é o atendimento 
pós venda. Enquanto o profissional de seguros presta esse atendimento tanto 
para dúvidas como para possíveis incidentes, o gerente de banco possui outras 
tarefas com as quais divide seu tempo, isso pode interferir em casos de 
necessidade. 
Por esses motivos a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) aconselha 
a contratação de qualquer produto do setor com um profissional habilitado. 
 
No dia 12 de outubro é comemorado o Dia do Corretor de Seguros. Prestigie 
sempre este profissional que atua como agente do bem-estar social e defensor 
dos interesses do segurado. 
 
 

Dia das Crianças: dicas para cuidar da saúde mental dos 
pequenos 

 

 
 
A infância e a adolescência são momentos únicos, que influenciam diretamente 
na vida adulta, e cuidar da saúde mental desses indivíduos é uma necessidade. 
Porém, a falta de espaços de fala e de escuta em nossa sociedade para abordar 
esse tema muitas vezes afasta as pessoas e as famílias desse cuidado. E com 
a pandemia, os desafios aumentaram. Vimos um crescimento nos casos de 
crises, desequilíbrios e transtornos emocionais, principalmente entre crianças e 
adolescentes. 
 
Pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria mostra que, em 2020, houve 
um aumento de 25% nos atendimentos psiquiátricos. Além disso, 82,9% dos 
médicos entrevistados destacaram o agravamento dos sintomas dos pacientes 



após o início da pandemia. Já um relatório da Fiocruz destaca que 40% da 
população adulta brasileira foi afetada por sentimentos de tristeza e depressão. 
 
Mas o que podemos fazer para acolher e cuidar da saúde mental dessas 
pessoas, principalmente das crianças e adolescentes? Especialistas do LIV – 
Laboratório Inteligência de Vida – falam sobre mitos e preconceitos envolvendo 
a saúde mental e dão dicas de como ações dentro de casa ou na escola podem 
ajudar. 
 
1 - Cuide da saúde do corpo e da mente 
Da mesma forma que cuidamos preventivamente da saúde do corpo para evitar 
doenças, também é necessário cuidar da saúde da mente para evitar o 
adoecimento e transtornos mentais. Não se deve esperar uma crise para cuidar 
da saúde mental. 
"As pessoas acham que saúde mental e saúde do corpo são campos separados, 
quando na verdade estão totalmente interligados. Há muitos exemplos de 
eventos que começam na saúde do corpo e se refletem na saúde mental, assim 
como há transtornos mentais que levam ao surgimento ou agravamento de 
diversas doenças. Por isso, é primordial tratar e cuidar das duas coisas", 
esclarece Raul Spitz, psicólogo e consultor pedagógico do LIV. 
 
2 - Viva as sensações e os sentimentos 
Caso a tristeza apareça, faça a mesma coisa que faríamos se fosse alegria: viva 
e sinta esse sentimento. Chore, ria, grite. Caso a tristeza não apresente uma 
razão clara - o que não é raro de acontecer -, ela é um mistério a ser desvendado. 
E a resposta estará em descobrir esse motivo. Acolha seu sentimento e, se 
necessário, procure ajuda. Não há nenhum sentimento que não seja legítimo. 
"Problemas são situações para as quais existem soluções. Tratar nosso sentir 
como problema é um equívoco e uma perda de tempo e energia. E, isto sim, 
pode nos adoecer", alerta Raul Spitz. 
 
3 - Crianças também podem sentir tristeza 
Há na nossa cultura uma ideia pré-determinada sobre a infância na qual as 
crianças precisam estar sempre felizes e comportadas. Essa ideia equivocada 
tem levado a um cenário de "patologização" de todo comportamento infantil que 
fuja a esse imaginário. Muitas vezes, aquelas que não se enquadram em certos 
padrões, são indiscriminadamente tidas como hiperativas ou com problemas de 
aprendizagem, simplificando a questão e reduzindo a criança a essa condição, 
sem considerar aspectos mais amplos que podem estar envolvidos. 
Se sentir tristeza é normal, como saber quais fatores observar na criança para 
analisar a situação de sua saúde mental? "O primeiro ponto a se considerar é 
que nenhum sinal isolado vai apontar para um sofrimento mental. Em geral, é 
importante estar alerta para o conjunto de sinais e de mudanças bruscas no 
padrão de comportamento da criança como o desinteresse pelo ato de brincar, 
alterações no sono, problemas repetidos de escape de xixi ou cocô após ter 
aprendido a usar o banheiro, atraso na comunicação, perda de peso ou apetite, 
queda brusca no rendimento escolar, isolamento social, dores no corpo", 
esclarece Spitz. 
 
 



4 - A escola como protagonista 
É impossível falar de saúde mental de crianças e adolescentes e não citar o 
papel de destaque da escola nessa questão. Mesmo na fase de aulas remotas, 
é na instituição escolar que a criança e o adolescente encontram o convívio com 
seus pares e com educadores atentos ao seu desenvolvimento - e, por 
consequência, atentos também às mudanças em seu comportamento. Como os 
alunos passam muito tempo na escola, é muitas vezes nesse ambiente que 
surgem os vínculos e também onde manifestam suas dificuldades. Por isso, é 
comum que eles encontrem nesse espaço um meio de se abrir ou pedir ajuda 
em situações difíceis, com mais facilidade até do que no ambiente familiar. 
Experiências que fomentam o desenvolvimento socioemocional no ambiente 
escolar, como o LIV, têm mostrado na prática como esse olhar atento da 
comunidade escolar para a saúde mental faz a diferença na vida dos alunos. "No 
LIV, a escola é vista como um espaço no qual a promoção de saúde é 
incentivada o ano inteiro e não apenas quando alguma situação crítica acontece. 
Nesse sentido, procuramos oferecer atividades voltadas à manutenção do bem-
estar mental dos alunos, de modo a oferecer um espaço seguro para o 
desenvolvimento de suas habilidades, desde a Educação Infantil ao Ensino 
Médio. Incentivamos junto às escolas a prática do acolhimento, entendendo-a 
como um conjunto de ações que visam proporcionar espaço para falar de 
sentimentos e demonstrar emoções sem julgamentos prévios ou juízos de valor", 
conta Joana London, psicóloga, pedagoga e gerente executiva do LIV. 
 
5 - Boa saúde mental é algo coletivo 
Ninguém está sozinho nessa jornada, ainda que a saúde mental diga respeito a 
aspectos muito pessoais de cada um. Sendo assim, nunca é suficiente dizer: 
está tudo bem procurar ajuda. Se você sente uma dor em seu corpo, não espere 
essa dor se tornar insuportável para buscar um médico e descobrir o que está 
acontecendo. O mesmo se dá com a saúde mental. Não precisamos esperar que 
a vida pare ou que a gente mesmo fique paralisado diante da vida para buscar 
ajuda. 
 
6 - Divida seus sentimentos com alguém de confiança 
Diante de um dia ruim, podemos buscar ajuda com alguém de confiança, com 
quem possamos dividir os sentimentos que nos incomodam. Nem sempre você 
precisa ir a um psiquiatra para começar a buscar ajuda emocional; em sua rede 
de apoio, você pode buscar espaços com as pessoas de que você gosta e que 
podem cuidar de você em momentos de crise. Significa tentar colocar a saúde 
mental em um lugar diferente da urgência. Não é terapia, mas é terapêutico. 
 
7 - Escute os adolescentes 
Uma pesquisa publicada no European Journal of Public Health, em setembro de 
2020, mostra que, entre 2008 e 2017, houve um aumento de 55% na taxa de 
suicídios, entre jovens de 10 a 19 anos. Com a pandemia esse dado pode ter 
aumentado e muito. Segundo a Organização Pan-americana da Saúde, o 
suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. 
A escola representa um grupo coletivo decisivo que contribui para uma maior 
integração entre os indivíduos e seu meio social. A partir daí, imagina-se que ela 
tenha alguma influência na prevenção ao suicídio juvenil. 
 



"Além de ser extremamente traumático para toda a comunidade escolar, esse 
tipo de episódio é difícil de lidar, especialmente devido à falta de informação 
sobre o tema. O papel da escola frente ao sofrimento mental é o de destinatário. 
A instituição escolar não deve ocupar um lugar de diagnóstico e nem de juiz. 
Ainda assim, pode garantir enormes benefícios para seus alunos e educadores 
se fomentar a criação de espaços seguros de fala e escuta", finaliza Joana 
London. 
 
 

Saiba quais são os 6 itens essenciais para ter dentro do carro 
 

 
 
Para quem passa muitas horas dentro do carro ou costuma viajar com 
frequência, existem alguns itens indispensáveis e que podem fazer toda a 
diferença em situações inesperadas de emergência ou até mesmo sociais. 
Além de praticar a direção defensiva e estar com a manutenção do veículo em 
dia, tais itens facilitam a vida do motorista no dia a dia e ajudam a prevenir 
situações de risco. 
Pensando nisso, a equipe da Allianz Assistance mostra os seis itens essenciais 
que devem estar sempre à mão dentro do carro. Confira abaixo: 
 
 1: Álcool em gel e máscaras 
Mesmo que já estejamos acostumados com as medidas de segurança impostas 
pela pandemia, redobrar os cuidados é fundamental para evitar o contágio pela 
Covid-19. 
Na correria diária, muitas vezes acabamos esquecendo destes hábitos que já se 
tornaram básicos, portanto, tenha sempre máscaras descartáveis extras no porta 
luvas e um pequeno frasco de álcool em gel no carro para higienizar as mãos. 
 
2: Kit de primeiros socorros 
Contar com um kit de primeiros socorros é indispensável para qualquer 
motorista, principalmente durante viagens com crianças ou pessoas idosas. 
Tais kits, porém, são recomendados para arranhões ou ferimentos leves, mas 
que podem fazer a diferença em caso de acidentes. Os principais itens que 
devem conter no kit de primeiros socorros são: algodão, bandagens, soro 
fisiológico, gaze, tesoura e luvas. 



Já no caso de medicamentos e analgésicos, é recomendado que não fiquem 
expostos ao sol, uma vez que podem perder a eficácia ou até mesmo prejudicar 
a saúde quando passam muito tempo em condições de grande calor. 
 
3: Cabo de recarga de bateria 
A bateria é um dos itens que mais costumam pegar os motoristas de surpresa, 
por isso, ter um cabo de recarga da bateria para eventualmente realizar a 
chamada “chupeta” é fundamental para conseguir dar a partida no veículo 
novamente e encontrar um mecânico mais próximo para a realizar a troca. 
 
4: Ferramentas 
Conforme dito acima, o cabo de bateria é um dos itens que não podem faltar 
dentro do carro, porém, outras ferramentas também são muito úteis em diversas 
ocasiões, como, chaves de fenda (para pequenos reparos) e chave de roda (para 
a troca de pneus).   
 
5: Acessórios para o celular 
Atualmente, parece impensável sair sem o celular nas mãos. Com o avanço da 
tecnologia, os smartphones se tornaram muito mais do que uma ferramenta de 
comunicação. Pensando nisso, lembre-se sempre de ter um carregador extra no 
carro para que, em caso de emergências, o seu esteja celular pronto para uso. 
Além disso, o smartphone já se tornou item indispensável para se locomover por 
meio de aplicativos de GPS, portanto, um porta-celular também é fundamental 
para não correr o risco de se perder, ser multado ou pior ainda, sofrer acidentes. 
Dica extra: a lanterna do celular também pode ser uma boa alternativa para 
emergências noturnas. 
 
6: Itens obrigatórios 
Por fim, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), alguns itens e 
documentos são obrigatórios e podem gerar multa ou apreensão do veículo, são 
eles: 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - O artigo 159 do CTB especifica que “É 
obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de 
Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo”, portanto, deve estar 
sempre em posse do motorista quando estiver ao volante. 
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) - O CRLV é um 
documento de porte obrigatório, conforme a resolução n° 13/98 do Contran. 
Assim como a Carteira de Habilitação, esse documento também deve andar 
junto com o veículo e deve ser renovado anualmente. Nele, também consta o 
pagamento do seguro obrigatório — o DPVAT. 
Outro item obrigatório em todos os automóveis é o triângulo de sinalização, ou 
dispositivo de sinalização luminosa e refletora de emergência. O triângulo deve 
ser utilizado quando o veículo estiver impossibilitado de andar, devido à pane ou 
acidente. 
 
Extintores 
Já o extintor de incêndio é um item que causa muita polêmica e deixou de ser 
obrigatório em 2015, com a Resolução 556/2015 do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito), porém, existem algumas regras para motoristas que decidirem 
utilizar o equipamento. 



A primeira delas é que o extintor contenha carga de pó químico do tipo ABC, 
utilizado para combater incêndios em materiais sólidos e líquidos. Além disso, é 
preciso ficar atento à validade, que é de cinco anos; a integridade do lacre; o 
indicador de pressão; selo do INMETRO e a ausência de ferrugem ou 
amassados. Caso algum dos itens citados não esteja em conformidade, o 
motorista poderá ser autuado. 
 
 

5 dicas para a transformação digital de PMEs 
 

 
 
Por mais que muitos negócios já estejam online, a transformação digital ainda é 
um desafio para muitos pequenos empreendedores. Como começar, quais 
caminhos seguir, quanto devo investir são algumas das dúvidas mais comuns. 
Com o fortalecimento da internet como ponto de obtenção de informação e 
compras, não ter uma presença digital é, em especial desde o ano passado, um 
grande risco para a continuidade dos negócios. Pensando nisto, Raquel Dalastti, 
head de produtos na Locaweb, apresenta algumas dicas para a digitalização das 
pequenas empresas: 
 
Criação de um site seguro (SSL) 
Um dos primeiros passos na digitalização é o site. Ele é o cartão de visitas da 
sua empresa, com as principais informações dos produtos e/ou serviços, 
contatos, histórias de sucesso etc. Além disso, ele facilita que um potencial 
cliente ache o seu negócio na internet. 
Existem diversas opções para a criação de um site, das mais simples a versões 
mais sofisticadas, que necessitam de um profissional para a criação. Porém, hoje 
em dia é possível, por um bom preço e com alguns cliques e sem entender nada 
de programação, criar um bom site com uma das ferramentas de criação 
intuitivas disponíveis no mercado. 
Vale destacar aqui a importância de um domínio próprio, que ajuda a dar 
credibilidade ao seu negócio, e a utilização do SSL (Secure Sockets Layer) que, 
além de garantir a sua segurança e a dos seus usuários, melhora a confiabilidade 
do seu endereço web. 
 
 
 



Loja virtual e solução de pagamento 
Se for possível vender o seu produto online, a criação de uma loja virtual é 
fundamental. Com ela o seu negócio tem uma vitrine virtual que nunca fecha, 
aumentando sua potencial clientela para todos os lugares do Brasil - e do mundo. 
Também é possível hoje em dia criar uma loja com poucos cliques, em um dos 
diversos fornecedores disponíveis no mercado. Com o aumento dos golpes e 
fraudes online, atente-se para qual solução de pagamento será contratada. 
Busque uma confiável, que possua ferramentas de segurança, opções de 
recorrência e possibilite a criação de links de pagamento e PIX. 
 
E-mail 
Como o site, é uma das soluções para a digitalização mais antigas - porém não 
menos importantes. Com um e-mail profissional o pequeno empreendedor 
consegue separar o que é da empresa e o que é pessoal, algo corriqueiro no 
começo, além de aumentar a sensação de credibilidade. Esta é outra etapa da 
digitalização simples e barata, podendo ser resolvida em alguns minutos. 
 
Marketing de conteúdo 
Ferramenta importantíssima para a construção de marca, ganho de notoriedade 
e obtenção de novos clientes, é com o marketing de conteúdo que é possível se 
estabelecer com referência em seu setor. Trata-se da criação de um blog onde 
você poste conteúdo relevante para os seus possíveis consumidores, 
aumentando a confiança na sua empresa e permitindo que os algoritmos das 
plataformas de busca te "achem" mais facilmente. 
Se você é veterinário e possui um pet shop, por exemplo, pode começar a criar 
conteúdo no seu site sobre como escolher ração, quais são as alergias mais 
comuns em cachorros de determinada raça etc. 
 
Redes Sociais 
Em geral gratuitas, são uma das principais ferramentas de divulgação e contato 
com os clientes. Cada uma com sua linguagem específica, é nas redes sociais 
que muitas empresas crescem e prosperam, uma outra maneira de expor seus 
produtos, reforçar a notoriedade de sua marca e estreitar laços com potenciais 
consumidores - e os que já são da casa. Por mais que sejam gratuitas, é 
interessante aqui avaliar possíveis investimentos em anúncios, o que é bem 
simples e intuitivo de fazer dentro da própria rede, e contratar uma plataforma de 
gestão de redes sociais, que permite economizar tempo, visualizando o que 
funciona ou não com os seus posts com diversos relatórios, agendamento de 
posts e vídeos, entre outras funcionalidades. Também vale pesquisar no 
mercado e selecionar a que tenha o melhor custo-benefício para o seu negócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por que sua empresa deveria investir em um seguro 
cibernético? 

 

 
 
A complexidade e a quantidade de dados que transitam em qualquer operação 
empresarial, de pequeno a grande porte, é imensurável.  
 
Considerando as novidades tecnológicas que surgem diuturnamente, bem como, 
a transformação societária que tem tornado a vida das pessoas cada vez mais 
digital, para se manterem acesas no comércio e fazendo frente à concorrência, 
as empresas devem oferecer soluções digitais práticas para o seu público. 
 
Contudo, essas soluções devem trazer garantia de segurança e proteção, ao 
passo que ataques cibernéticos de terroristas digitais têm se tornado comuns. O 
objetivo desses hackers é o sequestro de dados, impedindo o acesso pelo seu 
proprietário, controlador ou operador, apresentando valores de resgate 
altíssimos para restituí-los.  
 
Importante ter-se compreendido que a depender do acesso alcançado pelo 
intruso, um ataque cibernético pode comprometer as atividades da empresa 
como um todo desde a produção, abastecimento, fornecimento, gestão de 
pessoas, até a própria segurança física da sede e colaboradores, já que 
atualmente o controle digital e online está vinculado a maior parte das operações 
empresariais.  
 
Um ataque como esse, além de impedir o acesso aos softwares e a todos os 
dados, pode, também, suspender o funcionamento do maquinário, proibir o 
acesso de funcionários à sede, impedir o pagamento de fornecedores, parceiros, 
colaboradores e, inclusive, atrapalhar – e até mesmo inviabilizar definitivamente 
– o fechamento de negócios importantes. Ou seja, os prejuízos podem alcançar 
montantes estratosféricos, seja por conta do que já mencionado, seja por 
sanções e multas legais, administrativas e contratuais que podem vir a ser 
cobradas da empresa, que além de vítima, torna-se devedora em razão do risco 
do empreendimento. 
 



Obviamente que a prevenção é o ideal necessário, contudo, considerando a 
evolução dos softwares nocivos concomitantemente aos de proteção, ainda que 
se invista na blindagem dos dados, sempre haverá risco de se sofrer um ataque 
de terrorismo virtual. Prova disso é o aumento em 220% dos ataques 
cibernéticos sofridos por empresas brasileiras somente no primeiro semestre de 
2021 – comparando-se ao mesmo período de 2020 -, dados esses levantados 
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários – agência regulada pelo Ministério 
da Economia), conforme noticiou a CNN Brasil agora em julho. 
 
Visando minimizar esses impactos deve-se ter um plano de Gerenciamento de 
Riscos da corporação, por meio do qual os responsáveis deverão saber 
exatamente quais as ações devem tomar para mitigar e/ou suspender os 
prejuízos principiados pelo ataque digital.   
 
Integrando esse plano, evidentemente, entra o acionamento da seguradora que 
cerca as atividades da empresa, e é aqui que surge a necessidade da prévia 
contratação do Seguro Cibernético.   
 
Em razão das peculiaridades de um ataque terrorista em ambiente virtual, e todo 
o alcance negativo que isso pode gerar, é que existe no Brasil, desde 2012, um 
seguro específico para a cobertura dos danos que vierem a ser experimentados.  
As coberturas em regra são bem amplas, alcançando responsabilidade pela 
segurança de dados, despesas de substituição do ativo digital, custos com 
investigação, lucros cessantes, pagamento de perda por extorsão sofrida, 
responsabilidade por dados pessoais e corporativos, gastos com ações de 
restabelecimento da imagem da empresa, mais recentemente, multas 
eventualmente suportadas em razão do conteúdo da LGPD e, inclusive, 
cobertura de danos por ataques perpetuados por meio de parcerias terceirizadas 
ou colaboradores que estejam exercendo suas funções em home office. 
Especialistas acreditam que o grande aumento de ataques no primeiro semestre 
relaciona-se diretamente à implementação do trabalho remoto, o que 
vulnerabilizou as redes empresariais.  
 
Portanto, para além da prevenção por meio de investimento sólido em redes e 
softwares de ampla segurança de todo o aparato de dados digitais da empresa, 
é imprescindível que a corporação esteja resguardada e amparada por uma 
apólice sólida de Seguro Cibernético e que tenha ampla cobertura para eventuais 
danos que venham a ser suportados em caso de se tornar mais uma vítima de 
ataques terroristas virtuais.  
 
Saiba mais sobre este seguro com a nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Em uma escala de 0 a 10, como anda a qualidade do seu sono? 
 

 
 
Pesquisas apontam que nas grandes cidades, de 30% a 50% dos moradores 
apresentam algum problema neste momento. No Brasil, em média, 73 milhões 
de pessoas não conseguem se desligar ao deitar na cama. 
 
Para ter um quadro clínico de insônia, ela precisa ocorrer no mínimo três vezes 
na semana, nos últimos três meses. No entanto, muitos já acham que sofrem 
dela após uma noite mal dormida e acabam se automedicando, como explica a 
psiquiatra Maria Francisca Mauro. 
 
“Antes de simplesmente sair usando medicamentos e mesmo álcool para dormir, 
as pessoas precisam observar se o problema está relacionado a alguma 
adversidade que está atravessando, ou mesmo um estresse mais agudo, como 
crise financeira, contratempos no emprego, alguma mudança de sua rotina”, 
pontua a especialista que é mestre em Psiquiatria pelo PROPSAM/UFRJ. 
 
Caso identifique que está com um sintoma mais intenso, é preciso tentar 
ponderar algumas mudanças na rotina que estejam atrapalhando. Telas de 
celulares e televisão; substâncias estimulantes, como o café ou medicamentos; 
mudanças hormonais, a exemplo da menopausa e tratamentos para fertilidade; 
traços da personalidade que podem ser um perfeccionismo mal adaptativo, como 
se manter ligada ao trabalho ou na resolução de problemas ao dormir; e 
questões da vida que provocam maior irritabilidade emocional podem ser 
gatilhos. 
 
“É preciso não subestimar o valor de uma noite bem dormida”, sinaliza Maria 
Francisca ao pontuar que um sono adequado viabiliza a restauração mental e do 
corpo. 
 
“Os ‘bons de cama’ têm maior chance de se sentirem de bem com a vida do que 
os ‘insones’. Estes estão mais propensos a irritação, dificuldade para se 
concentrar, ter envolvimento em acidentes e prejuízos na saúde física, como 
ganho de peso e fadiga constante”, comenta. 
 



A seguir, Maria Francisca esclarece as dez principais questões em torno do tema 
para melhorarmos a qualidade do nosso sono. Confira: 
 
Quais dicas podemos dar para quem tem dificuldade para dormir? 
As principais dicas são não se automedicar comprando antialérgicos ou 
relaxantes musculares que são sedativos, mas que não viabilizam um sono 
adequado. Em segundo lugar, não associar o uso de álcool como uma medida 
de relaxamento e como indutor de sono. Vários casos de uso abusivo e 
dependência de álcool começam com este cenário. Ao invés de usar o “remédio 
do amigo”, ou a sugestão de alguém procure a ajude de um profissional 
habilitado para investigar seu problema de sono. 
Quanto aos comportamentos, não acredite que dormir é perder tempo, ou 
mesmo que dormir cada vez menos te tornará um profissional de sucesso. O 
mesmo vale para os atletas da madrugada que precisam reorganizar seus 
horários para conseguir uma boa noite de sono. Cochilos ao longo do dia ou 
mesmo ficar mais tempo na cama, podem aumentar a insônia. Os “cochiladores” 
e “atrasados da manhã” precisam entender que a privação é uma medida para 
regularizar seu sono. 
Ainda aquelas máximas já conhecidas como alimentação, uso de estimulantes, 
tempo de tela, horário de exercício, falta de rotina para dormir e mesmo hábitos 
que acelerem o pensamento à noite. Precisamos criar um condicionamento para 
que o nosso cérebro saia de um estado de alerta para um estado mais relaxado. 
 
Como a insônia está relacionada à depressão? 
A insônia, quando persiste, pode propiciar um estado de maior tensão, 
irritabilidade, dificuldade para se sentir bem, se concentrar e regular o próprio 
humor. A manutenção deste mal-estar facilita que a pessoa se desestabilize 
emocionalmente e evolua para um quadro de depressão, também influenciado 
por toda a mudança hormonal e liberação dos hormônios do estresse, como o 
cortisol e as catecolaminas. Assim, um quadro crônico de insônia pode 
desencadear um episódio de depressão. 
O inverso também é verdadeiro. Pessoas que sofrem com depressão podem ter 
mudanças do sono, tanto uma maior privação, como sonolência e necessidade 
de dormir mais. 
 
Por que ficou mais difícil dormir bem na pandemia? 
A pandemia determinou um cenário de incertezas e problemas que tiraram o 
sono da maioria. Dormir exige diminuir o nosso estado de alerta ou de 
excitação.  Precisamos dosar diariamente como estamos mentalmente para 
absorver os impasses pandêmicos. 
 
Como trabalhar a mente para ter uma boa noite de sono? 
Nossa mente é um reduto que precisa ser cuidado, não somente na hora de 
dormir, mas ao longo do dia. 
Se eu sinto que estou envolvido na minha vida e ao redor, o dia transcorre sem 
tanta dúvida do que estou fazendo e para onde devo direcionar meus objetivos. 
Também, se me posiciono no trabalho, na família, com amigos e a sociedade de 
forma empática, solidária e mesmo leal, pode ser usada àquela máxima do sono 
dos “justos”. 



A melhor forma de dormir bem é cuidar da sua vida, se responsabilizar pelo que 
faz e também pelo que não faz. O travesseiro acompanha quem se implica e não 
se ausenta da própria vida. 
 
Como uma noite mal dormida pode afetar nossa vida e nossa saúde 
mental? 
Uma noite mal dormida pode propiciar cansaço, dificuldade para se concentrar, 
ou mesmo maior irritabilidade. Também pode contribuir para alterações do 
apetite e busca por alimentos “mais gostosos” para elevar a energia ao longo do 
dia. 
Os prejuízos de uma noite mal dormida estão relacionados a não conseguir 
trabalhar ou ter um pior rendimento, ter dificuldade para concluir suas atividades 
e até se envolver em algum acidente devido a uma sonolência diurna.  
 
A paralisia do sono é causada por algum problema com falta de sono? 
É um distúrbio do sono, ou uma parassonia, em que ocorrem movimentos, 
despertares ou sensações psicológicas para iniciar o sono, mantê-lo ou ao 
despertar. Estes quadros podem piorar em momentos de maior pressão ou 
estresse. 
 
Dormir pouco faz com que a gente tenha outras doenças? 
Sim, dormir pouco pode facilitar o aumento de peso e evolução para obesidade, 
ou dificuldade para perda do mesmo. Também pode desencadear ou piorar o 
controle da hipertensão arterial sistêmica. Acrescenta-se também uma piora de 
controle glicêmico para diabetes; repercussão em quadros autoimunes, como a 
psoríase, doenças inflamatórias intestinais; e mesmo evolução para alguns 
quadros psiquiátricos, como a depressão, transtorno bipolar, abuso ou 
dependência de substâncias e episódio psicótico. 
 
Por que às vezes dormimos e não conseguimos descansar? 
Existem motivos, que podem ser desde ambientais, como problemas de saúde, 
momentos de vida mais tensos ou mesmo um quadro de depressão. Precisa-se 
analisar todo o contexto para que se possa direcionar a causa. 
 
Como a nossa mente age quando estamos dormindo? 
Quando dormimos nosso ritmo se modifica de ondas cerebrais mais rápidas para 
lentas, sendo que nossa arquitetura do sono é uma alternância de ritmos 
cerebrais que propiciam uma mudança entre níveis de profundidade diferentes 
do adormecer ao longo da noite. Nas pessoas com insônia isso se modifica e ela 
desperta mais ao longo da noite. 
 
Por que algumas pessoas não conseguem desacelerar? 
Existem vários motivos, entre eles o nível de cobrança consigo mesmo, ambiente 
muito competitivo e êxtase por ficar em alerta para poder produzir mais. Assim, 
alguns criam para si uma montanha russa em que acabam ficando reféns de 
uma aceleração constante. Outros podem estar com quadros de ansiedade, ou 
mesmo psiquiátricos, que os prejudique de sair desse estado de alerta.  
  

 


