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Superconectada, esta 

geração prefere se 

relacionar por meio de 

plataformas digitais.

Nunca se falou tanto de 
uma geração quanto 
a dos millennials, ou 

“geração do milênio”. O recorte 
geracional varia um pouco de 
um instituto de pesquisa para 
o outro, mas, em geral, estão 
neste grupo as pessoas nascidas 
entre o fi nal da década de 1970 e 
segunda metade dos anos 1990. 

Por pertencerem a uma gera-
ção que cresceu com a internet, 
os millenials têm uma relação 
muito forte com a tecnologia 
e o mundo virtual, e usam 
dispositivos pessoais - espe-
cialmente smartphones - para 
comunicação, trabalho e lazer. A 
conectividade, para eles, é uma 
forma de vida. 

A interação no mundo digital é 
intensa: de acordo com uma pes-
quisa do Pew Research Center, 
realizada nos Estados Unidos, 
75% deles têm perfi l em redes 
sociais, ante 50% da geração X, 
e 30% dos baby boomers, as ge-
rações anteriores. Os millennials 
também são os que mais usam o 
celular para mandar mensagens 
de texto (88%). 

Autoatendimento é o preferido 
- E o que isso tem a ver com o 
atendimento ao cliente? Tudo. 
Os millennials foram a principal 
geração a exigir das empresas 
uma nova postura na relação 
com o consumidor, puxando as 
mudanças que temos visto nos 
últimos anos. 

Eles preferem o atendimento 
online, geralmente via redes 
sociais, por ser mais conveniente 
e aderente aos seus hábitos de 

vida. A última coisa que uma 
pessoa desta geração quer é 
fazer uma ligação para conse-
guir solucionar um problema. 
Ou, pior ainda, ter de resolver 
pessoalmente. 

Para um consumidor com um 
perfi l tão digital, o atendimento 
precisa ser rápido. Tão ruim 
quanto ter de dar um telefone-
ma e ouvir uma musiquinha de 
espera é aguardar horas por uma 
resposta nas redes sociais. Para 
se ter ideia, uma pesquisa da 
empresa de software Salesforce 
apontou que 25% dos millennials 
têm a expectativa de uma res-
posta em menos de 10 minutos 
quando entram em contato por 
meio das principais redes. 

Chatbots estão em alta - Diante 
deste cenário, os chatbots aca-
bam sendo uma das principais 
formas de interação com este 
público, uma vez que são fer-
ramentas online e habilitadas a 
prestar atendimento instantâ-
neo. O que muitas empresas já 
notaram é que a disposição deste 
grupo de pessoas em interagir 
com chatbots vai além do SAC, 
criando oportunidades claras de 
venda, desde que o robô esteja 
preparado para prestar o serviço 
com efi ciência. 

A pesquisa “Messaging and 
Chatbots in Local”, feita nos Es-
tados Unidos, revelou que 52% 
dos millennials estão interessa-
dos em usar um chatbot para 
serviços locais, como marcar 
um horário ou se matricular em 
um curso. Não por acaso, é cada 
vez maior o número de marcas 
que investem nessa tecnologia 
de relacionamento com cliente. 

(*) - É diretor comercial na Inbenta 
no Brasil, empresa que auxilia o 

relacionamento online das marcas 
com seus clientes. 

O que os millennials 
esperam do atendimento

ao cliente
Cassiano Maschio (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: DIEGO RODRIGUES LINS, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 21/08/1982, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Lins e de Maria Zafra Gasguez 
Lins. A pretendente: MARIA ÉRICA LUANA MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Currais Novos, RN, no dia 06/02/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Souza Mendonça e de Sebastiana Oliveira Silva.

O pretendente: ERIVALDO JOSÉ PIRES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 29/11/1985, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo José Pires e de Marli Aparecida Batista Pires. A 
pretendente: DOMINIQUE CRISTINA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de acabamento, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 02/12/1994, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Dilson Vicente de Souza 
e de Maria da Graça Augusto.

O pretendente: EÚDE ANDRÉ LIMA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de dedetização, nascido em São Paulo, SP, no dia 28/02/1995, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson dos Santos e de Silvia de Lima 
dos Santos. A pretendente: DAYANA DO NASCIMENTO GARCIA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 20/02/1996, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Erivaldo Teles Garcia e de 
Lindalva Henrique do Nascimento.

O pretendente: EDUARDO AMANCIO CRUNFLI, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 28/01/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Maurício Pereira Crunfl i e de Simone Amancio 
Crunfl i. A pretendente: FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteira, profi s-
são recepcionista, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 01/05/1985, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Pereira e de Maria Tânia 
de Oliveira Pereira.

O pretendente: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de salão, nascido em Ibitiara, BA, no dia 03/03/1988, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinalva Francisca da Silva. A pretendente: MARINALVA 
DO CARMO SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Ibitiara, BA, no 
dia 05/06/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelcino 
Araujo Souza e de Marineide Rosa do Carmo Souza.

O pretendente: THIAGO EICHI GOTO, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, nascido 
em Parelheiros, SP, no dia 17/12/1990, residente e domiciliado en Barueri, SP, fi lho de 
Carlos Eichi Goto e de Darcy Garcia Goto. A pretendente: SIMONE ING TIE SU, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 24/12/1988, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Su Chin Hsiang e de Fam 
Po Joen Su. Obs.: Cópia do Edital Recebido do RCPN de Barueri, SP.

O pretendente: RICARDO FECHUS, estado civil divorciado, profi ssão representante 
comercial, nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 23/06/1972, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Fechus Sobrinho e de Irani Fechus. A 
pretendente: MARIA LUZIMILVA DOS SANTOS MOREIRA, estado civil viúva, profi ssão 
contadora, nascida em Janaúba, MG, no dia 16/12/1969, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, José Pedro dos Santos e de Maria Creuza Moreira.

O pretendente: BRUNO BRANDÃO MARTINS, de nacionalidade brasileira, publicitário, sol-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Carlos da Silva Martins e de Claudia Lucia Brandão Martins. A pretendente: 
MARIANA MANTOVANI, de nacionalidade brasileira, atriz, solteira, nascida em Chapecó, SC, 
no dia (25/07/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aurino Mantovani e 
de Senira Mantovani.

A pretendente: ALIX BÉNÉDICTE FRANÇOISE DE PARADES, de nacionalidade frâncesa, 
urbanista, solteira, nascida em Paris, França, no dia (15/05/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Mathieu Henri de Parades e de Catherine Marie Monique Dupont. A 
pretendente: JOANA D'ARC DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, maquiadora, 
solteira, nascida em Belém, PA, no dia (28/09/1983), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Julio Dias de Sousa e de Maria Magnolia dos Santos Sousa.

O pretendente: BRENO CÍCERO DO CARMO, de nacionalidade brasileira, contador, solteiro, 
nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia (21/12/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Margareth do Carmo Tavares. A pretendente: FRANCESCA DELL'OLIO, 
de nacionalidade italiana, estudante, solteira, nascida em Turim - Itália, no dia (08/05/1983), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domenico Dell'Olio e de Carla Baldovino.

O pretendente: CAIO CORRADI PRADO, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, 
nascido em Campinas, SP, no dia (28/12/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Virgilio de Oliveira Prado Neto e de Luciana Farhat Corradi Prado. A pretendente: MONISE 
FERNANDA MOURA, de nacionalidade brasileira, quimica, solteira, nascida em Araras, SP, 
no dia (07/03/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Claudio Moura 
e de Dalva Gaino Moura.

O pretendente: FABIO BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de escritório, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Avanito Rodrigues dos Santos e de Isabel Barbosa 
dos Santos. A pretendente: EMILANE BEZERRA BELO, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativa, divorciada, nascida em Orós, CE, no dia (26/12/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Belo Sobrinho e de Elizamar Bezerra de Amorim.

O pretendente: GABRIEL CÂMARA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Mossoró, RN, no dia (19/03/1986), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de João Bosco Cavalcanti Maciel e de Maria das Graças Câmara Cavalcanti. A pretendente: 
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em Apodi, RN, no dia (05/02/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Alseas Alves Fernandes e de Antonia Alcicleide de Oliveira Alves.

O pretendente: JOSÉ VALTER DA SILVA, de nacionalidade brasileira, zelador, solteiro, nascido 
em Itabaiana, PB, no dia (03/11/1980), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João 
Olimpio da Silva e de Severina Rodrigues da Silva. A pretendente: ALAIZI FERNANDA MENDES 
VIEIRA, de nacionalidade brasileira, doméstica, solteira, nascida em Vargem Grande, MA, no 
dia (09/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lucimar Mendes Vieira.

O pretendente: MANASSÉS DE JESUS VIANA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, escre-
vente, solteiro, nascido em Taboão da Serra, SP, no dia (07/06/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Domingos da Silva e de Ivonete Oliveira Viana da 
Silva. A pretendente: REBECA SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (20/03/2001), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Renato Gonçalves de Oliveira Silva e de Haydee Souza Viana Silva.

O pretendente: MARCOS FELIPE NUNES CRUZ, de nacionalidade brasileira, supervisor, solteiro, 
nascido em Teresina, PI, no dia (08/02/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Carlos Marcônico de Souza Cruz e de Elvina Barbosa Nunes Cruz. A pretendente: ANNE 
CAROLINE MOURA CARVALHO, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adilton 
Cunha Carvalho e de Miralva Silva de Moura Carvalho.

O pretendente: MICHAEL JOSEPH DAY, de nacionalidade australiana, professor universitário/
aposentado, divorciado, nascido em Perth, Austrália Ocidental, Austrália, no dia (29/09/1960), 
residente no Reino Unido e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joseph Frank Day e de 
Faye Lynette Day. A pretendente: MARY MARCONDES, de nacionalidade brasileira, professora 
universitária/aposentada, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1963), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Faria Marcondes e de Julia Friedrich Marcondes.

O pretendente: RICARDO HASSON SAYEG, de nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1967), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Mario Jackson Sayeg e de Regina Victoria Hasson Sayeg. A pretendente: CARLA DE 
PAULA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, servidora pública municipal, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/03/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Roberto de Paula Marcondes e de Maria Conceição de Paula Marcondes.

O pretendente: RICARDO PARÉ TUPINAMBÁ, de nacionalidade brasileira, designer, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/05/1983), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Nestor Soares Tupinambá e de Maria Auxiliadora Mondini Paré Tupinambá. A pretendente: 
CLARISSE GOMES AQUILES, de nacionalidade brasileira, atleta, solteira, nascida em Muriaé, 
MG, no dia (05/03/1999), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto de 
Aquiles e de Geiza Gomes da Silva Aquiles.

O pretendente: SÍLVIO DE MELO LIMA, de nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (07/07/1981), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Augusto Marques Lima e de Maria do Socorro de Melo Lima. O pretendente: GABRIEL DE 
SALES VIANA, de nacionalidade brasileira, analista de TI, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, 
RJ, no dia (28/05/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes 
Viana e de Ana Rosa de Sales Viana.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOHNNY CARVALHO DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itabuna - BA, data-nascimento: 26/09/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romilton Cardoso de Oliveira e de 
Sônia Mary de Carvalho. A pretendente: PAULA SIQUEIRA PINHEIRO, profi ssão: opera-
dora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 14/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Cesar Pinheiro e de Sueli Siqueira Pinheiro.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUIS HENRIQUE BARBOSA ALEXANDRE, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1990, 
residente e domiciliado em Martinópolis, SP, fi lho de Aparecido José Alexandre e de 
Rosangela Aparecida Barbosa Alexandre. A pretendente: BRENDA IVANHES DOS 
SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Aurelio Sampaio dos Santos e de Carla Costa Ivanhes.

O pretendente: WEDER ALVES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, comprador, 
solteiro, nascido em Jussara, GO, no dia (06/06/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gesiel Pereira da Silva e de Silma Alves Paixão. A pretendente: 
ESTHER LUIZA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida 
em Goiânia, GO, no dia (06/01/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Wellington Alves Ferreira e de Maysa Alves dos Santos Ferreira.

O pretendente: YTALO MATOS BANDEIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
estagiário, solteiro, nascido em Suzano, SP, no dia (29/07/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Bandeira da Silva e de Raimunda Claudilene Matos 
da Silva. A pretendente: PALOMA AKEMI BENOKI OKI, de nacionalidade brasileira, 
operadora de caixa, solteira, nascida em Kazo - Província de Saitama - Japão, no dia 
(01/03/1997), residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Roberto Akira Oki e de 
Silvia Benoki Oki.

O convivente: REGINALDO OLIVEIRA VIANA, de nacionalidade brasileira estado civil 
divorciado, motorista, nascido em Embu das Artes , SP, no dia (11/06/1971) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim da Rocha Viana e de Adenice de Jesus 
Oliveira. A convivente: MONICA DA SILVA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira estado 
civil divorciada, autonoma, nascida em São Paulo , SP, no dia (02/11/1974), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivan Pereira de Souza e de Neusa Maria da 
Silva de Souza. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O convivente: DOUGLAS TORELLI LEITE, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, engenheiro, nascido em São Paulo , SP, no dia (16/03/1974) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra Leite e de Maria Hercilia Torelli 
Leite. A convivente: PRISCILLA TOSCANO, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteira, artista, nascida em São Caetano do Sul , SP, no dia (30/04/1984), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro Lucio Toscano e de Sandra Maria 
Toscano. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O pretendente: EDER DOMARADZKI MENEZES, estado civil solteiro, profissão 
editor de imagem, nascido em Santo André, SP (registrado no 2° subdistrito), no dia 
02/01/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Helio 
dos Santos Menezes e de Cecilia Domaradzki Menezes. A pretendente: ROSINEIDE 
SOUSA DE CASTRO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Araci, BA, 
no dia 05/10/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de José Antonio de Castro e de Angelica Cavalcante de Sousa.

O pretendente: MARCELO EUGENIO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
nesta Capital, Lapa, SP, no dia 30/11/1973, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de David Eugenio Filho e de Laura Lucia Klefens Eugenio. A pretendente: 
FERNANDA CÁSSIA TARASUFFI, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceira, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 27/05/1973, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio Tarasuffi   e de Eunice de Assis Tarasuffi  .

O pretendente: ALEX PEREIRA DO SANTOS MAXIMO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 22/07/1985, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides da Silva Maximo e 
de Maria Aparecida Pereira dos Santos Maximo. A pretendente: LUCIMARA CONCEIÇÃO 
GOUVEA, est ado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida nesta Capital, Casa 
Verde, SP, no dia 08/12/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Roberto Gouvea e de Benedita de Moraes.

O pretendente: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te, nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 30/04/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de João Laranjeira dos Santos e de Edna Vieira 
de Almeida dos Santos. A pretendente: ADNILZA DANTAS DA SILVA, estado civil divor-
ciada, profi ssão fi scal de loja, nascida em Santa Luz, BA, no dia 10/11/1970, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ercilia Dantas da Silva.

O pretendente: SEVERINO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão cozi-
nheiro, nascido em Salgado de São Felix, PB, no dia 07/02/1950, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Laura Francisca de Lima. A pretendente: SUELI 
DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Dois Riachos, AL 
(registrada em Caldeirões de Cima, AL), no dia 10/05/1968, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimunda dos Santos.

O convivente: BRUNO DE SOUSA AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão tradutor, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 21/04/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo Andrade Amaral e de Aurineide Lopes de 
Sousa. A convivente: DANIELE TOMBINI XAVIER, estado civil solteira, profi ssão autô-
noma, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 09/07/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Xavier e de Marcia Aparecida 
Tombini Obs.: Conversão de união estável em casamento..

Entretanto, a dificul-
dade de dormir está 
presente no cotidiano 

de muitos e acaba compro-
metendo a qualidade de 
vida. A insônia afeta 40% 
dos brasileiros adultos e é 
de alta prevalência entre a 
população brasileira, varian-
do de 30 a 50%.  A condição 
é um distúrbio persistente 
que prejudica a capacidade 
de uma pessoa adormecer 
ou de permanecer dormindo 
durante toda a noite. 

Doença ou sintoma. Essas 
são as duas maneiras nas 
quais a insônia é capaz de se 
manifestar. Ela pode aparecer 
como patologia quando existe 
um perfil genético familiar 
e a dificuldade em dormir 
já é percebida desde jovem. 
Porém, o mais comum é a 
condição derivada de situa-
ções clínicas como estresse, 
depressão, ansiedade, dor 
crônica, transtornos do sono, 
entre outros. 

Existem alguns fatores de 
predisposição que auxiliam 
no desencadear da doença. 
Transtornos de humor, trans-
tornos mentais, quando há 
o envelhecimento ou surgi-
mento de doenças clínicas, 
causando dor ou limitações 
crônicas, são alguns exem-
plos. O gênero feminino 
parece ter maior risco de 
desenvolver insônia por ques-
tões hormonais. Ela pode se 
manifestar em qualquer faixa 
etária, sendo mais comum a 
partir da adolescência e, prin-
cipalmente, nos idosos com 
doenças crônicas, mentais ou 
degenerativas. 

“O trabalho em turno, 
principalmente em horários 
alternados ou não habituais, 
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Especialista ensina como vencer a insônia
Ter uma boa noite de sono. Essa é uma orientação comum quando se pensa em levar uma vida mais saudável.

também pode ser um aspecto. 
Idosos aposentados, inativos 
e viúvos estão no grupo de 
maior risco”, comenta Clélia 
Franco, doutora em Neurop-
siquiatria e coordenadora do 
Departamento Científico de 
Sono da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN). 

A presença da insônia pode 
ser indicada pela queixa de 
insatisfação do indivíduo com 
o sono, em relação à qualida-
de e/ou quantidade, mesmo 
havendo oportunidade para 
dormir. Mas, Clélia alerta que 
nem sempre poucas horas de 
sono é sinônimo da doença 
“Se o paciente não tem insa-
tisfação com o sono, mesmo 

dormindo pouco ou, se traba-
lha durante a noite, isso não 
é considerado insônia”. 

Para caracterizar a con-
dição é preciso preencher 
alguns critérios como difi-
culdade para iniciar o sono, 
demorando mais que 30 
minutos, ou dificuldade para 
mantê-lo com despertares 
noturnos ou precoces na 
madrugada, não conseguindo 
voltar a dormir. De

acordo com a especialista, 
a privação do sono pode acar-
retar repercussões diurnas 
como prejuízo na performan-
ce acadêmica, social, laboral e 
cognitiva, apresentar fadigas, 
distúrbios de humor, desaten-

ção e redução da imunidade.
“Pode trazer danos em pra-

ticamente todo o equilíbrio 
dos sistemas, no funciona-
mento físico e mental do indi-
víduo”, completa. Para evitar 
o aparecimento da condição, 
existem alguns cuidados que 
podem ser seguidos. Segun-
do Clélia, “fazer uma boa 
higiene do sono, procurar 
tranquilidade no ambiente 
físico e psíquico no momento 
de dormir, não se automedi-
car, evitar tabagismo e uso 
de psicoestimulantes, fazer 
atividades físicas regulares, 
fugir do estresse e tratar 
doenças identificadas” (AI/
ABN). 

A insônia afeta 40% dos brasileiros adultos e é de alta prevalência entre a população brasileira.
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