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P EQ U E N O S  E  G R A N D E S P R O ST ! FA Ç A A R E S E R VA M A I S  FÁ C I L

Festa da Criançada 
reúne mais de duas 
mil pessoas em um 
encontro de famílias. 

Novo sucesso da AV, curso 
de cerveja artesanal 
teve quatro turmas e 
50 participantes. 

Associação abre em 6 de 
novembro as inscrições 
para a Colônia de  
Férias de Verão.

VOAM oferece o aplicativo 
Vidalink para você 
pedir reembolso de 
medicamentos.
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O Vikingfamília

Saiba reconhecer as disfunções da tireoide, glândula 
no pescoço que regula o metabolismo e afeta o bem-estar

EQUILÍBRIODELICADO 



O Vikingfamília2 NOV/DEZ 2018

A IMPORTÂNCIA DA
TIREOIDE

A glândula tem apenas 20g, mas influencia totalmente nosso bem-estar

A função da tireoide é manter o 
equilíbrio geral do organismo, 

controlando o metabolismo e o bem-estar. 
Influencia a frequência cardíaca, a reten-
ção de líquidos e até o estado de ânimo. 
Tem formato de borboleta e fica na base 
do pescoço. A regulação é feita por dois 
hormônios que a glândula produz: a tri-
-iodotironina, ou a T3, e a tiroxina, a T4.

Mas há muitos casos em que a tireoi-
de não funciona direito. “Na maior parte 
deles, as disfunções são decorrentes de 
predisposição genética ou de doenças 
autoimunes que provocam o aumento ou 
a redução na produção de hormônios”, 
explica a médica endocrinologista Thaisa 

Hoffmann Jonasson, do VOAM.
As alterações ocorrem em qualquer ida-

de e o diagnóstico é simples. Exames de 
sangue para dosagem de TSH (hormônio 
que controla a produção da tiroxina) e de 
T4 livre são os mais importantes. “A eco-
grafia da tireoide não é essencial para o 
diagnóstico das disfunções, mas pode ser 
solicitada para a investigação de nódulos, 
por exemplo”, diz a médica.

HIPOTIREOIDISMO
O distúrbio mais comum é o hipotireoi-

dismo, quando a tireoide cresce e há redu-
ção na produção de hormônios. O aumen-
to, no entanto, não ocorre sempre e não é 
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necessário para que a doença apareça.
 A disfunção ganhou destaque na 

mídia há alguns anos, com a afirmação 
do então jogador de futebol Ronaldinho, 
que creditou ao hipotireoidismo o ganho 
de peso. De acordo com a médica Thaisa 
Jonasson, é um dos mitos que envolvem a 
doença. “Não há relação entre a tireoide e 
o aumento de gordura. O que existe é uma 
maior retenção de líquidos em consequên-
cia do distúrbio, mas não é maior do que 
dois ou três quilos”, explica. 

Grande parte dos casos em que cai 
a produção dos hormônios pela glându-
la está relacionada com uma inflamação 
autoimune, a Tireoidite de Hashimoto. O 
tratamento e o controle do hipotireoidismo 
são feitos por meio de reposição hormonal, 
que pode ser necessária por toda a vida.

HIPERTIREOIDISMO
Já no hipertireoidismo, tudo é acelera-

do. O metabolismo aumenta por causa da 
produção em excesso dos hormônios T3 

e T4. Pode ter relação com outra enfermi-
dade autoimune, a Doença de Graves, que 
provoca a chamada exoftalmia no pacien-
te, quando os olhos saltam. 

“Para controlar o hipertireoidismo, é 
preciso avaliar as características apresen-
tadas pelo paciente e então determinar o 
tipo de tratamento. Podem ser adotados 
betabloqueadores, que controlam os 
principais sintomas, ou medicamentos 
para reduzir e normalizar a produção do 
hormônio. Outros casos requerem o uso 
de iodo radioativo para diminuir o volume 
da glândula e sua produção. Ou ainda 
uma cirurgia”, diz a médica. Tanto no hi-
pertireoidismo, quanto no hipotireoidismo, 
é preciso o acompanhamento médico e 
exames de sangue regulares para avaliar 
os níveis de hormônios.

O mais importante é estar atento aos 
sintomas e consultar um endocrinologista 
para o diagnóstico correto. Nos casos 
mais extremos, por exemplo, o hipertireoi-
dismo pode levar à perda de peso grave, 
a lesões do nervo óptico, osteoporose, 
doenças cardiovasculares e até a morte. O 
hipotireoidismo, também em casos muitos 
agudos e não tratados, pode desenvolver 
edemas e levar ao coma.

2%
da população brasileira, ou mais de 4 milhões de pessoas, têm hipotireoidismo, a doença mais 
comum provocada pela alteração da tireoide. É oito vezes mais frequente nas mulheres que 
nos homens. Uma das hipóteses é a gestação e alterações hormonais na menopausa.

EXAME 
A ecografia da tireoide não é necessária 
para o diagnóstico das disfunções, 
mas pode servir para investigar nódulos

Saiba a diferença entre hipo e hipertireoidismo e quais os sintomas de cada um

Fonte: Ministério da Saúde

Hipotireoidismo Alteração mais comum. É como 
se o organismo trabalhasse em um ritmo muito mais 
lento. Além da retenção de líquidos, outros sintomas 
são queda de cabelo, unhas quebradiças, cansaço e 
sonolência excessivos. Também falta de concentra-
ção, falha da memória, intestino preguiçoso e dores 
musculares. 

HIPO E HIPER
QUAIS AS DIFERENÇAS?

Hipertireoidismo O contrário do hipotireoidismo. O 
metabolismo acelera e um dos sinais é o aumento 
da glândula. Pode provocar taquicardia ou arritmia 
cardíaca, insônia, irritabilidade, ansiedade, tremores e 
intolerância ao calor. Também emagrecimento acele-
rado, alterações intestinais e menstruais. A reabsor-
ção óssea pode elevar o risco de osteoporose.
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corrida rústica e caminhada
A Volvo sedia em 11 de novembro a 5ª Etapa do Circuito de Corridas 
Rústicas das Indústrias, com circuitos de 5,5 e de 11,5 quilômetros. O 
percurso, que inclui o Parque do Passaúna, é o mais bonito do calendá-
rio. A assessoria esportiva da Volvo auxilia os atletas nas inscrições e no 
dia da prova. Você precisa apresentar atestado médico para participar. 

Final
Serão 16 jogadores na última 
etapa: os doze melhores 
colocados no ranking semes-
tral e os quatro melhores da 
repescagem. Não dá para per-
der. Dia 23 de novembro no 
Soccer Bar a partir das 18h.

não esqueça
Para os eventos na AV, associados precisam ter crachá e os dependentes, 
a carteira do VOAM e documento com foto. Para convidados, nome e CPF 
na lista com antecedência e documento com foto para entrar.

Torneio de Truco

Torneio de Poker

Repescagem

Dia 9

Dia 7

Dia 21

A 10ª etapa pelo ranking 2018 
será no Soccer Bar às 17h30. 
Inscrições antes das partidas. 
O vencedor ganha uma costela. 

A 10ª e última etapa do ranking 
semestral. São 56 vagas para 
quem tem mais de 18 anos. 
Associado paga R$ 25 e 
convidado, R$ 30. Associado 
que participa pode trazer até 
dois convidados para jogar. No 
Soccer Bar às 18h. 

O Torneio de Poker reúne 16 
jogadores classificados no ran- 
king do semestre entre o 13º 
e o 28º colocados. Os quatro 
melhores vão à final. No Soccer 
Bar às 18h. Confira a classifi-
cação atualizada no site da AV: 
associacaoviking.com.br

Cozinha Fácil saudável 
Esta edição ensina pratos saborosos. No cardápio, espaguete de abobri-
nha, baião de dois com arroz de couve-flor, pão lowcarb e bolo de banana 
com farinha de amêndoas. O valor é R$ 80. Dia 23 de novembro. As 
vagas são limitadas e inscrição pelo site da AV: associacaoviking.com.br

Dias de sol e diversão 

A Associação Viking abre em 6 de novembro as inscrições 
para a Colônia de Férias de Verão, que será de 21 a 25 de 

janeiro e de 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019. São 400 va-
gas para meninos e meninas de 5 a 12 anos. Cada criança pode 
participar de uma semana. No programa, passeios, toboágua, 
oficinas, acantonamento, noite da pizza e sorvete. São R$ 185 
parcelados em até três vezes, a depender da data da inscrição. 
Além das atividades, o valor inclui as refeições (café da manhã, 
almoço e lanche da tarde) e também fotos da meninada. As inscri-
ções devem ser feitas no site da AV: associacaoviking.com.br

AMBIENTE Mais que jogo, 
o torneio de poker é uma 
grande confraternização

NA NATUREZA O acantonamento é um dos pontos altos da colônia
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10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 23h30

10h às 24h

10h às 19h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h2

1Segunda feminino e quinta, masculino. 2Domingos e feriados

10h às 18h

Churrasqueiras
Empório do Churrasco
Salão de festas
Quadras esportivas

L O C A I S

Oriente-se Horários de espaços e atividades na Associação Viking

18h30 às 19h

14h às 16h30

16h às 19h30

17h30 às 18h30 17h30 às 18h30

19h às 20h

18h30 às 19h

14 às 16h30

16h às 19h30

17h30 às 18h3017h30 às 18h30

19h às 20h

18h30 às 19h

16h às 19h30

13h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

13h às 18h

A T I V I D A D E S

15h às 20h

17h30 às 18h30

17h30 17h30

6h15 às 12h45

12h às 13h 12h às 13h

15h às 20h

6h30 e 17h30

6h15 às 12h45

15h às 20h

17h30 ás 18h30

6h15 às 12h45

12h às 13h

15h às 20h

6h30 e 17h30

6h15 às 12h45

15h às 20h

6h15 às 12h45

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

17h30 às 18h30 17h30 às 18h30 17h30 às 18h30

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Escolinha de futsal
Ginástica (Step, Local, Jump)
Musculação manhã
Musculação tarde
Pilates
Treinamento corrida
Treinamento vôlei1

Yoga
Zumba

 agenda dezembro 2018

para os pequenos
Os brinquedos, como inflável, 
cama elástica e atividades de 
recreação, estão à disposição nos 
sábados e domingos das 13h às 
18h. As atividades acontecem 
sempre no Contêiner do Lazer, 
próximo às churrasqueiras, quios-
que e salão Araucária.

A academia da AV encerra as atividades 
em 15 de dezembro e reabre em 7 de 

janeiro de 2019. O clube fecha nos dias 25 
de dezembro e em 1º de janeiro de 2019, 
mas as churrasqueiras e salões funcionam 
normalmente. 

É fim de ano na Associação Viking 
A Associação Viking agradece a participa-

ção de todos em 2018. Que no próximo ano 
estejamos juntos novamente, promovendo a 
atividade física, o lazer, a gastronomia e a qua-
lidade de vida! Obrigada a você pela parceria 
e a convivência! Feliz Natal e Próspero 2019!

IMAGENS 2018 Momentos do ano na AV, que promoveu o esporte, o lazer e a união de famílias e amigos

Cozinha Fácil 
fim de ano

Dia 4

Aprenda a preparar pratos versáteis 
para o Natal e a Ceia de Ano 
Novo. Os novos cortes de suínos 
estão entre as estrelas do menu. 
O número de vagas é limitado e as 
inscrições são feitas no site da AV: 
associacaoviking.com.br



Uma seleção dos eventos que agitam a AV
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Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo

Esporte, performance e boa forma
O Viking Runners promoveu, em setembro e outubro, um ciclo descontra-
ído de palestras com especialistas na área esportiva. A adesão foi grande. 
Pelos menos 120 pessoas participaram. O tema do primeiro encontro, com 
o nutricionista Eduardo Henrique de Carvalho, foi “Três motivos pelos quais 
sua estratégia de emagrecimento está falhando”. O segundo contou com o 
ultramaratonista Alexandre Sobânia, que falou sobre “Superação de Desa-
fios”. O terceiro foi com o médico ortopedista Daniel Carvalho, que tratou da 
importância da biomecânica da corrida, das principais lesões em corredores 
e da importância da avaliação médica antes do início de uma atividade física.

a arte da cerveja
O curso de cerveja artesanal é mais um sucesso na AV, que abriu quatro 
turmas para 50 participantes. Eles conheceram a história da bebida e 
aprenderam o método de produção com o mestre cervejeiro Guilherme 
Cominese. “Todos saíram fascinados e com muita vontade de produzir 
em casa”, disse Cominese. Segundo ele, o curso dá as ferramentas 
básicas para a produção, estimula a pesquisa e a troca de informações 
com quem já produz. A bebida feita nos encontros já está fermentando e 
será degustada num churrasco de finalização do curso.

prepare as malas

Cascaneia em dezembro
O verão está quase aí. Com 
os dias mais quentes, que tal 
aproveitar as piscinas de Cas-
caneia, em Gaspar (SC)? A ex-
cursão será em 1º de dezem-
bro, um sábado. O pacote inclui 
ingresso ao parque, almoço 
livre, transporte em ônibus de 
turismo e lanches durante a 
viagem. São R$ 180 para asso-
ciados e R$ 135 para crianças 
de 4 a 11 anos. Já convidados, 
R$ 195 e R$ 145. Para via-
gem de crianças menores de 3 
anos, se informe com Leandro, 
na AV, ramal 5934 ou leandro.
moreira@consultant.volvo.com

Corpus Christi no Pantanal
Venha pescar em Corumbá 
(MS) de 19 a 24 de junho de 
2019. O pacote inclui o trans-
porte em ônibus double deck, 
diárias no Hotel Nacional com 
café da manhã, barco, piloteiro, 
iscas, gelo e bebidas na em-
barcação. Até 12 parcelas de 
R$ 240 para associados e R$ 
250 para convidados. Vagas 
são limitadas a 25 pessoas. 
Inscreva-se já no site da AV: 
associacaoviking.com.br

Excursão Gramado 2019
Famosa pela arquitetura, bele-
zas naturais e pelos deliciosos 
chocolates, a cidade gaúcha é 
o destino da excursão em ju-
nho. Saída dia 19 à noite e re-
torno 23, também à noite. Via-
gem em ônibus double deck. O 
pacote inclui lanche na viagem, 
hotel, passeios, atrações turís-
ticas e refeições. Você pode 
parcelar em até dez vezes. In-
formações com Leandro, no 
ramal 5934, ou no site da AV: 
associacaoviking.com.br

SAÚDE O evento da AV atraiu interessados em qualidade de vida
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MUITA ATENÇÃO O grupo não tirou os olhos do mestre cervejeiro 
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A comemoração reuniu mais 
de duas mil pessoas em 6 

de outubro. O ginásio foi o espaço 
mais movimentado, com infláveis e 
camas elásticas, brinquedos pre- 
feridos pela meninada. As irmãs 
Julia, de 7 anos, e Luiza, de 10 
meses, encontraram muita diversão 
na piscina de bolinhas. São filhas 
de José Lemos, que trabalha no pré-
dio 20, e Camila. “A felicidade fica 
estampada no rosto das meninas. 
Estamos em família na AV e com 
toda a segurança”, disse a mãe. 

O Salão de Festas ganhou ares 
de sala de jogos, com pebolim 
e tênis de mesa. O Centro de 
Eventos abrigou o bingo, que dis-
tribuiu prêmios como viagem para 
Cascaneia com acompanhante, 
bicicleta, vale-compras e eletro-

Nem tarde chuvosa tirou o ânimo dos pequenos e 
grandes que foram à Festa da Criançada da AV

TODAS AS IDADES

Veículos raros 
no 7º Viking 
Collectors
O evento, em 27 de outubro, 
reuniu raridades na AV. Mode-
los como Fusca e Maverick e 
caminhões, como o FNM, atra-
íram os olhares curiosos. Claro 
que não faltaram caminhões 
Volvo na mostra. O público 
ainda aproveitou a boa música 
e food trucks com petiscos.

Gastronomia e lazer no Soccer Bar
O espaço ganhou novo fornecedor e conta com cardápio renovado: buffet 
livre para almoço, lanches durante a tarde e opções para o happy hour. 
Fuja do trânsito do fim da tarde e reúna os amigos para provar deliciosos 
petiscos. O espaço tem ainda mesas de sinuca e de poker e televisores 
para acompanhar os principais campeonatos esportivos. Para informações 
sobre custos e a necessidade de reservas, o telefone é 3317-8990.

fique atento
. A AV prepara uma programação 
especial para você aproveitar 
tudo o que a associação oferece 
em 2019. Além das Colônias de 
Férias, Festas Junina e da Crian-
ça, comemorações dos dias das 
Mães e dos Pais, vem novidade 
por aí. Confira no nosso site: 
associacaoviking.com.br

. Gosta de cozinhar? Vem aí o 
Viking’s Chef, combate entre 
duplas no preparo de diferentes 
pratos. Serão 20 concorrentes. 
Informações e inscrições no 
site da AV.

. O sistema de reservas do Cen-
tro de Eventos e demais espaços 
da AV já está em funcionamento 
pelo site. Atenção ao termo de 
aceite para a confirmação.

VIAGEM NO TEMPO Uma 
coleção de veículos raros 
agitou a AV em setembro

portáteis. Teve também Cantinho 
Viking Feliz, oficinas e camarim de 
maquiagem. Francielle Leal, do 
prédio 220, trouxe a filha Mariana 
e os sobrinhos Laura e Gustavo. 
“Venho à festa há pelo menos três 
anos. É uma data muito esperada 
por eles”, contou.

O ponto alto foi o teatro “Alice 
no País das Maravilhas”. A trama 
envolveu as crianças, que ajuda-
ram Alice e o Chapeleiro Louco a 
escapar das garras da Rainha de 
Copas. Kielse Schefer, do prédio 
220, aprovou a festa. Veio acom-
panhado da esposa, Danúbia, e 
da filha Isabela, de três anos e me- 
io. “As crianças merecem o dia de 
comemoração. E não há nada me-
lhor que partilhar com elas esses 
momentos de alegria”, afirmou. 

ESPAÇOS Infláveis, teatro e várias outras atrações atraíram as famílias



FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou na portaria: 3405-5999.

PARTICIPE O Viking Família quer suas sugestões de reportagens para as próximas edições. 
Envie para toda@todaeditora.com.br com nome e telefone para contato.

EXPEDIENTE O Viking Família é uma publicação bimestral da Volvo do Brasil e da Associação Viking para a família 
dos empregados da Volvo . Jornalista responsável: Flávio Arantes (MTB 4715) flavio@todaeditora.com.br . Colaboração: Camila Maistrovicz  
. Grupo Volvo América Latina. Av. Juscelino K. de Oliveira, 2.600, CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81260-900

e mais segurança
Comodidade

O VOAM facilita a 
interação do bene-

ficiário e aumenta o nível de 
segurança nos processos 
de reembolso com o aplica-
tivo Vidalink. Nele, é possível 
solicitar reembolso de me-
dicamentos pelo celular e, 
com a geração de número 
de protocolo de solicitação, 
você pode fazer o acompa-
nhamento de seu processo 
até a data do pagamento. 

Para oferecer o me-
lhor atendimento possível, 
pedidos de reembolso pelo 
meio físico serão aceitos 

Pedidos de reembolso devem ser feitos 
por meio do aplicativo Vidalink

apenas até março de 2019. 
Assim, é preciso usar o 
aplicativo. Basta fazer o 
download em um dispositivo 
móvel (disponível para iOS 
e Android), se cadastrar e 
acessar o aplicativo com 
o número do Vidalink, que 
está atrás do cartão VOAM. 

Dessa forma, não é 
mais necessário o envio da 
documentação original. Mas 
arquive até a conclusão do 
processamento e pagamen-
to. O VOAM lembra que a 
mudança para o aplicati-
vo não é recente. Apesar 

da baixa adesão, é agora 
definitiva e imprescindível 
para quem precisa solicitar 
reembolso farmácia. 

Outra alternativa é usar 
a rede de farmácias conve-
niadas ao Vidalink, onde o 
desconto correspondente à 
coparticipação virá em folha 
de pagamento.

FACILIDADE Encontre a relação completa de farmácias no site do Vidalink e use o aplicativo para reembolso

saiba mais
Para encontrar a relação 
completa de farmácias con-
veniadas, acesse o site do 
Vidalink: vidalink.com.br. 
Em caso de dúvidas, você 
pode entrar em contato 
com o Vidalink pelo 0800 
774 0000 ou pelo e-mail 
atendimento@vidalink.com.br 


