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Os perigos e como 
evitar a hepatite C, uma 
doença muito grave que 
ataca o fígado.

A AV promove mais 
um grande evento 
com várias atividades em 
homenagem às mães.

Thermas Machadinho, 
Foz e pesca ao tucunaré. 
Confira as opções da 
AV nos feriados.

O que é preciso para 
liberar guias do plano 
de saúde da Volvo com 
agilidade e rapidez. 
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O Vikingfamília

MULTIDÃO
Milhares de pessoas circularam pela 
festa do ano passado, que recebeu 
nota 9,4 na pesquisa de satisfação

DIA DE ARRAIÁ
Vem aí a melhor Festa Junina de Curitiba
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A doença que 
afeta o fígado 
pode trazer danos 
irreversíveis. 
Conheça e saiba 
como evitá-la

os perigos da
HEPATITE C

N
o lado direito do ab-
dômen, o fígado é 
a maior glândula do 
organismo. Nos ho-

mens, pesa cerca de 1,5 quilo e 1,2 
quilo nas mulheres. O órgão desem-
penha várias funções fundamentais: 

secreta a bile, armazena glicose, 
produz proteínas, sintetiza o coles-
terol, desintoxica o organismo, entre 
outras. Existem doenças que podem 
deteriorar o fígado e gerar compli-
cações graves, como a cirrose ou o 
câncer, e até levar à morte: são as 
hepatites.

As hepatites mais comuns são 
as do tipo A, B e C, todas transmi-
tidas por vírus, mas cada uma delas 
com características específicas e 
diferentes formas de contágio. As 
consequências para o fígado são si-
milares, porém, para doença tipo A 
existe cura. Já para os tipos B e C 
é possível eliminar o vírus, mas há a 
necessidade de acompanhamento 

permanente para monitorar possíveis 
retornos. 

Após duas ou três semanas do 
contágio, surgem as queixas iniciais 
mais comuns. São as gástricas, 
como diarreia, vômito e mal-estar. 
Depois, aparecem a urina escura, as 
fezes claras e a tonalidade amarela 
na pele e nos olhos. Isso acontece 
porque após a contaminação, o vírus 
entra nas células hepáticas, que sin-
tetizam uma substância de cor ama-
rela, chamada bilirrubina. É o produto 
final do metabolismo dos glóbulos 
vermelhos e chega ao fígado pelo 
sangue. “Com a destruição das cé-
lulas do fígado pelo vírus, ele não 
processa substância e ela vai para a 

RISCOS COTIDIANOS
O contágio da hepatite C é pelo sangue. 
Alicates de manicure e pedicure não 
devem ser compartilhados. O ideal 
é ter um kit próprio. O mesmo vale para 
qualquer outro objeto cortante, seringas 
e agulhas. Muita atenção também com 
piercings e tatuagens 
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pele, as mucosas e a membrana es-
clerótica, localizada nos olhos, oca-
sionando o primeiro sinal evidente da 
doença: a cor amarelada”, explica o 
médico hepatologista Luiz Roberto 
Singer, que integra o VOAM, plano 
de saúde para funcionários e depen-
dentes da Volvo. 

A descoberta da doença é feita 
por meio de entrevista com o médico 
hepatologista, que irá analisar o his-
tórico do paciente para determinar 
exames com marcadores específi-
cos para os tipos A, B ou C. 

Entre as hepatites, a C pode ser 
considerada muito grave. “Afeta mi-
lhões de pessoas em todo o mundo, 
inclusive o Brasil, e a grande maioria 
não sabe que é portadora ou que já 
desenvolve a doença”, alerta o médi-
co hepatologista.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO
O vírus causador da hepatite C, 

o HVC, foi identificado em 1990. Na 
época, eram conhecidas apenas as 
hepatites A e B e os casos que fu-
giam às características dessas duas 
doenças eram chamados de “não 
A e não B”. A identificação do vírus 
revelou que a hepatite C é transmi-
tida essencialmente pelo contato 
com sangue contaminado. “Uma das 
primeiras questões para a investiga-
ção é verificar se o paciente recebeu 
transfusão de sangue no período 
anterior ao da identificação da do-
ença, quando não existia testagem 
específica para o sangue”, explica o 
médico. 

As medidas para evitar o contá-
gio incluem o não compartilhamento 
de nada que possa ter entrado em 
contato com sangue, como seringas, 
agulhas e objetos cortantes, como 
alicates de manicure, por exemplo. 
É preciso ter atenção especial tam-
bém aos equipamentos para a rea-
lização de piercings e tatuagens. A 
recomendação é do uso de produtos 
descartáveis, esterilizados em auto-
clave ou da manutenção de um kit 
próprio, no caso de alicates para fa-
zer as unhas, por exemplo. O uso de 
preservativos nas relações sexuais 
também é recomendado, ainda que 

os casos de transmissão de hepatite 
C por relação sexual sejam raros. 

Após o contato, o vírus se insta-
la dentro das células do fígado e a 
doença evolui silenciosamente. No 
começo, os sintomas são similares 
aos de outros quadros infecciosos. 
O primeiro evento no fígado doente é 
a chamada esteatose hepática, fase 
em que a gordura ingressa dentro da 
célula. Se não identificada e tratada, 
mais ou menos dez anos depois ela 
irá se transformar em uma esteato-
-hepatite, quando já é possível iden-
tificar lesões no fígado por meio de 
exames. Se não descoberta, a do-
ença evolui para a fibrose, quando o 
fígado começa a endurecer. Em mais 
uma década, a doença chega ao es-
tágio de cirrose, que é a destruição 
total da parede hepática, com rege-
neração desordenada das células e, 
com isso, tumores e câncer. “O por-
tador, quando vem consultar, às ve-
zes passou 40 anos com a doença 
sem saber. A hepatite C é mais com-
plicada de tratar e não há garantia de 
cura. A resposta ao tratamento é boa 
em 95% de casos, mas o paciente 
precisa de acompanhamento cons-
tante, a cada seis meses, e os que 
conseguiram eliminar o vírus com a 
medicação, ao menos uma vez ao 
ano” complementa o médico hepa-
tologista Luiz Roberto Singer.

O tratamento na fase mais aguda 
da doença inclui repouso e medidas 
para aliviar os sintomas. Já na fase 
crônica são usados medicamentos 
específicos para tentar eliminar o ví-
rus do organismo. Os pacientes em 
tratamento devem ter as roupas e 
objetos lavados separadamente e os 
cuidadores precisam ter muita aten-
ção com a higiene.

O portador de 
hepatite C às vezes 
passa 40 anos com 
a doença sem saber.

95%
dos casos de Hepatite C 
respondem bem ao 
tratamento, mas o 
paciente vai precisar 
de acompanhamento 
pelo resto da vida

“
Luiz Roberto Singer, 
médico hepatologista

OS OUTROS TIPOS DE HEPATITES

HEPATITE A
É mais prevalente em países com 
saneamento básico precário. 
A forma de contaminação 
é a chamada fecal-oral, por 
meio de água ou de alimentos 
contaminados. É mais comum 
em crianças e rara em adultos e 
idosos quando, no entanto, é mais 
grave. A gordura no fígado pode 
ser registrada na fase aguda, mas 
a recuperação nas crianças é 
rápida, com repouso e tratamento 
sintomático. Quando a doença é 
controlada e não se torna crônica, 
o paciente fica curado e adquire 
imunidade. 

HEPATITE B 
Causada pelo vírus HBV, é 
considerada uma DST (Doença 
Sexualmente Transmissível) 
transmitida por relações 
sexuais sem preservativo, pelo 
compartilhamento de objetos 
cortantes infectados (seringas, 
lâminas de barbear, alicates 
de unhas, equipamentos para 
tatuagem ou piercing), da mãe para 
o filho durante a gestação, parto 
ou amamentação e por transfusão 
de sangue. O diagnóstico é feito 
por exame de sangue específico. 
Há vacina para a doença disponível 
nos postos de saúde. Os sintomas 
são os mesmos da hepatite C. 
Pode ser curada com tratamento 
adequado, mas é necessário 
acompanhamento periódico para 
evitar o retorno e monitorar o fígado 
para avaliar o aparecimento de 
cirrose e câncer.  



Dia das mães
Dia 14

A AV promove mais um dia agradável com várias atividades em 
homenagem às mães. No Salão de Festas, um almoço espe-

cial com reservas antecipadas pela intranet e vagas limitadas.  Con-
fira o cardápio: saladas mistas de folhas e de tomate, jardineira 
de legumes, maionese, arroz branco, arroz à grega, lasanha à 
bolonhesa, alcatra ao molho madeira, frango assado, peixe à 
dorê com alcaparras. Para a sobremesa, mousse nos sabores 
maracujá, limão, morango e chocolate. Refrigerantes e água 
estão incluídos no valor do almoço, apenas R$ 32,90 por pes-
soa. Para crianças de 4 a 10 anos, R$ 16,50. Crianças até 3 
anos não pagam. Haverá bingo a partir das 15h. As mães ganham 
a primeira cartela para concorrer aos prêmios. Também, atividades 
para associadas e convidadas com manicure, quick massage e di-
cas de beleza. A Rua do Lazer Especial vai ter jogos e brincadeira 
para a garotada com uma atração diferente: a minirroda gigante. 

Torneio de Truco

Cozinha Fácil

Carangos e motocas

Dia 5

Dia 9

Dia 6

O torneio de Truco para o ranking 
2017 chega à quarta etapa. As partidas 
acontecem no Salão Vip a partir das 
17h30 e as inscrições podem ser feitas 
antes dos jogos. O vencedor leva para 
casa uma costela. Não haverá no evento 
estrutura para a venda de bebidas e ali-
mentação até que a reforma do Soccer 
Bar seja concluída.

Comida de boteco: creme de man-
dioca com carne seca, batatinhas confi-
tadas com molho mostarda e carne des-
fiada com pães. Inscrição na intranet.

Copa Volvo de Vôlei
Dia 12

Começa a edição 2017 contra  
equipes convidadas de empresas e clu-
bes de Curitiba. Se quiser jogar, procure 
a AV para treinar. Masculino segunda e  
feminino quinta, ambos às 17h30.

Carros e motocicletas vão fazer 
uma parada na AV para um grande 
encontro.

Raridades sobre duas e quatro 
rodas estarão reunidas no evento, 
que vai contar ainda com boa músi-
ca e food trucks para aproveitar com 
a família. Além das máquinas de 
verdade, haverá exposição de répli-
cas. Inscrições antecipadas para os 
expositores pela intranet. Para visitar 
é só chegar. O encontro começa a 
partir das 13h.

programação da av  agenda maio 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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Torneio de Poker

Fazendo Arte na AV

Balada Viking

Dia 17

Dia 31

Dia 20

Para maiores de 18 anos e que co-
nhecem as regras. R$ 20 de inscrição. Às 
quartas às 18h no Salão Vip. Sorteio de 
brindes, serviço de bebidas e alimentação. 

As suculentas são plantas de fácil 
manutenção para arranjos dentro e fora 
de casa. São o tema da Oficina Fazen-
do Arte na AV. Aprenda a preparar vasos 
e terrários. Informações sobre valores e 
inscrições pela intranet.

Os hits preferidos da garotada de 
12 a 17 anos vão agitar a sala de gi-
nástica. Dois aniversariantes do mês po-
dem animar a festa com 15 convidados 
cada. Peça ao responsável para fazer a 
reserva na intranet.

BELEZA
As mães que participarem vão aprender dicas de maquiagem

RAROS E BELOS Modelos 
Maverick, sucesso dos anos 70 e 
80, no evento do ano passado



É Festa Junina!
Dia 10

Vista sua fantasia e participe da melhor Festa Junina de Curiti-
ba. As tradições, como cantigas, quadrilha, comidas típicas e 

brincadeiras, vão tomar conta da AV das 14h às 20h com atrações 
musicais, brinquedos para a garotada, pratos e bebidas típicos da 
época: pinhão, quentão, doces e salgados. O tradicional bingo vai 
distribuir prêmios no fim da tarde.

Fique atento à intranet para saber as datas e locais de vendas 
dos kits juninos e convites para não associados. Os kits, a R$ 12 
cada, incluem pastel, churros, refrigerante, cachorro-quente e algo-
dão-doce. A compra antecipada facilita o consumo no dia e garante 
uma bela economia. São apenas 800 ingressos para convidados 
(até dois por associado). Crianças até 12 anos não pagam. Acima 
dessa idade, são R$ 10.

A entrada para associados e dependentes é de graça. É obri-
gatório apresentar o crachá ou a carteirinha do VOAM e um documen-
to com foto. Convidados também devem estar documentados. Pare 
seu carro no estacionamento da Volvo e use o serviço de leva e traz. 

programação da av  agenda junho 2017Associação dos 
Funcionários da Volvo
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para os pequenos

Os brinquedos, como inflável e cama elástica, estão à disposição da crian-
çada nos fins de semana na AV. Aos sábados e domingos, das 13h às 18h, 
tem atividades de recreação. Ainda, a área verde e toda estrutura de lazer.

não esqueça

Para participar dos eventos de todas as sextas especiais e Baladas 
Viking na AV, os associados precisam apresentar o crachá e os de-
pendentes, a carteira do VOAM e um documento com foto. Para con-
vidados, é preciso retirar o ingresso com antecedência e apresentar 
documento com foto na entrada do evento.

É truco!

Torneio de Poker

Balada Junina

Dia 2

Dia 21

Dia 24

Divirta-se e concorra a uma coste-
la na 5ª etapa do Torneio de Truco, no 
Salão VIP.  As partidas são a partir das 
17h30 e as inscrições podem ser feitas 
até antes dos jogos. 

Colônia de Férias

Dia 6

A edição de inverno será 
de 17 a 21 de julho e terá 200 
vagas para crianças de 5 a 12 
anos. Pra fazer a inscrição, bas-
ta o pai ou responsável entrar 
na intranet. São R$ 145 por 
criança. A programação é varia-
da, com atividades esportivas, 
recreativas e artísticas, além do 
acantonamento na AV, exclu-
sivo para as turmas de 9 a 12 
anos. Atenção: apenas crianças 
acompanhadas pelo responsá-
vel podem usar o transporte da 
Volvo para chegar à colônia. Não 
é permitido o transporte dos me-
nores desacompanhados. 

A partir das 18h. Atenção: as va-
gas são para maiores de 18 anos e a 
taxa de inscrição, R$ 20. A grande fi-
nal do torneio será em dezembro com 
os melhores classificados do ranking 
anual. Cada etapa sorteia brindes aos 
participantes. Uma equipe especializa-
da oferece o serviço de bebidas e ali-
mentação.

A Balada Viking vai ser temática: 
Festa Junina! Acontece no Salão Vip e 
reúne a galera de 12 a 17 anos. Para 
dois aniversariantes do mês, a festa é 
especial. Basta o pai ou responsável fa-
zer a reserva na intranet e é permitido 
comemorar a data com 15 amigos. O 
bolo é um presente da AV. 

SOBE E DESCE
A diversão para a
garotada é garantida



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

O Vikingfamília6 MAI/JUN 2017

Curso Cozinha Fácil tem turmas lotadas a cada edição 

O curso Cozi-
nha Fácil, da 
Assoc iação 
Viking, com-

pletou um ano de sucesso.  
Sempre em módulos, o cur-
so ensina menus completos 
e tem turmas lotadas. Em 
março, a professora Cristia-
ne Bertho ensinou receitas 
para a Páscoa. Os alunos 
aprenderam a fazer a tradi-
cional Colomba Pascal, a ba-
calhoada e o ovo de colher. 

Nesta edição, a AV ino-
vou na apresentação do cur-
so, com a instalação de uma 

Prazer na cozinha

câmera sobre a bancada da 
cozinha e a transmissão das 
imagens para uma TV. “To-
dos puderam acompanhar 
de maneira detalhada o pas-
so a passo das receitas”, ex-
plicou a professora Cristiane 
Bertho. Para os participan-
tes, a inovação trouxe mais 
comodidade. “Os que prefe-
rem ficar sentados e anotar o 
passo a passo das receitas 
estavam mais confortáveis e 
os que gostam de colocar a 
mão na massa também tive-
ram a oportunidade”, diz Lu-
ciana Prado Ribeiro Tardio, 

que é dependente na AV e 
participou pela segunda vez 
do curso. Luciana já reprodu-
ziu as receitas em casa. “Fiz 
a bacalhoada e foi um suces-
so. Agora, estou preparando 
os ovos de colher para pre-
sentear as professoras do 
meu filho”, contou.

No fim das aulas, é pro-
movida a degustação das 
receitas. Para participar 
do curso, a taxa é R$ 60 
e inclui a aula e todos os 
ingredientes. As vagas são 
limitadas a 20 pessoas. Ins-
crições na intranet.

atletas volvo 
participam de 
corrida rústica 
A Assessoria de Corri-
das da AV apoiou em 5 
de março os atletas na 
prova que abre o Cir-
cuito das Indústrias: a 
Etapa Copel. São três 
percursos: 4,8 km, 9,9 
km e 21 km, o chama-
do Cross Country. A 
prova, dentro da asso-
ciação da Copel, reuniu 
centenas de partici-
pantes. Edson Teider, 
do prédio D, foi um dos 
55 atletas da equipe 
Volvo. Na etapa, a fa-
mília dele participou 
do percurso de 4,8 km 
e Edson cumpriu o de 
10 km. “É a prova mais 
desafiadora do Circuito 
das Indústrias”, disse.

Nova turma
A AV abriu dois novos 
horários para associa-
dos e dependentes por 
causa do sucesso das 
aulas de condiciona-
mento físico, às terças 
e quintas às 17h30. No 
mesmo horário, agora 
também tem aulas às 
segundas e quartas.

Manutenção
A AV fecha em maio o 
campo de futebol, que 
ganhará grama de in-
verno, mais resistente a 
temperaturas baixas. A 
manutenção deve durar 
pelo menos um mês.

VIPs
Atletas da Volvo que participaram da corrida com apoio total da AV

SABORES
Os participantes do último 
Cozinha Fácil, a bacalhoa-
da e o ovo de colher
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AV comemora com estilo Dia Internacional da Mulher

O dia 11 de 
março foi es-
pecial para 
as mulheres 

que passaram o domingo 
na Associação Viking. Mais 
de 70 associadas, depen-
dentes e convidadas parti-

Moda e beleza
ciparam da celebração do 
Dia da Mulher. 

A AV transformou o es-
paço num verdadeiro centro 
de beleza, com manicure e 
maquiagem, além da rela-
xante massagem. Uma per-
sonal stylist tirou dúvidas 

sobre a melhor maneira de 
dar um up no visual e obter 
o melhor das peças que es-
tão no guarda-roupas. 

Para a garotada, a Rua 
do Lazer reuniu várias ativi-
dades acompanhadas por 
monitores. 

excursões da av programe-se para 2017

Foz do Iguaçu
Entre 11 e 15 de outubro Feriado 
da Proclamação da República. Inclui 
transporte em ônibus de dois andares 
com água e refrigerantes, três diárias no 
Hotel AVM com café da manhã, dois al-
moços e três jantares. Ainda, visitas ao 
Parque das Aves, Cataratas do Iguaçu, 
Catamarã no lago de Itaipu, Museu de 
Cera, Templo Budista e visita noturna 
a Itaipu. Também idas à Argentina e ao 
Paraguai. Restam poucas vagas. Inscri-
ções na intranet ou no site da AV.

Tucunaré
Entre 1º e 5 de novembro Pesca tra-
dicional em Presidente Epitácio (SP) no 
feriado de Finados. Inclui o transporte 
em ônibus de dois andares, quatro diá-
rias na Pousada Mãe d’Água com café 
da manhã, três almoços (dois lanches 
no barco e um churrasco de maminha 
no barranco), três jantares e toda a es-
trutura para a pescaria, com piloteiro, 
barco, iscas, bebidas e gelo. Informa-
ções sobre forma de pagamento e ins-
crições na intranet ou no site da AV.

Thermas Machadinho (RS)
De 7 a 10 de setembro Curta a estân-
cia hidromineral no feriado da Indepen-
dência. São quatro piscinas externas e 
três internas com águas termais, tobo-
gãs e bar molhado, além de infraestru-
tura de lazer, como pistas de boliche e 
cancha de bocha, salão de jogos, spa e 
muito mais. Transporte em ônibus dois 
andares com serviço de bordo e hospe-
dagem em quartos para duas a quatro 
pessoas. Saiba sobre valores e parcela-
mentos na intranet e no site da AV.

poker e truco 
são um sucesso
Os torneios de Poker e 
de Truco estão entre as 
atividades preferidas 
entre os associados da 
AV. As primeiras eta-
pas do ranking 2017 
indicam que o público 
irá superar 2016. As 
inscrições são feitas 
pouco antes dos jogos. 
Já para o Poker, as 
inscrições são anteci-
padas pela intranet. É 
preciso ter mais  de 18 
anos, ser funcionário, 
dependente, estagiá-
rio, aprendiz ou sócio 
vitalício. São R$ 20 de 
taxa de participação e  
o valor somado e dis-
tribuído entre os três 
primeiros colocados de 
cada etapa. 

Futebol Sintético
Prestigie mais uma edi-
ção da Copa Viking de 
Futebol Sintético. Com 
14 equipes, os jogos 
são aos sábados e do-
mingos, às 9h, com pre-
visão de término às 15h.

UM DIA PARA ELAS
A associação montou um centro de beleza para as mulheres comemorarem a data



Saiba o que é preciso para liberar guias com agilidade e rapidez 

Liberações no VOAM

Durante a consulta médica, além 
das orientações do profissional 

de saúde, o paciente pode receber re-
ceitas para a aquisição de medicamen-
tos e também guias para a realização 
de exames complementares ou de con-
sultas em áreas mais específicas. Para 
realizar esses procedimentos, algumas 
vezes é preciso a liberação das guias 
pelo VOAM, plano de saúde da Volvo 
para funcionários e dependentes.

CIRURGIAS
Um dos casos é o da liberação de ci-
rurgias e internamentos chamados ele-
tivos, ou seja, aqueles que não são de 
emergência e nem de caráter ambula-
torial. Escolha um hospital credenciado 
junto com o médico e apresente a soli-
citação de internamento e de materiais 
preenchida pelo profissional de saúde 
e assinada, além de resultados de exa-
mes anteriores (se houver) ao VOAM 
com cinco dias úteis de antecedência. 
Se for necessária perícia, o beneficiá-
rio será informado como proceder. No 
caso de emergências, não há necessi-
dade de autorização prévia. 

TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS
O dentista consultado irá descrever 
o tipo de procedimento diretamente 
no sistema do VOAM. Alguns são li-
berados já quando solicitados, outros 
precisam de uma análise para verificar 
se a proposta de tratamento está de 

FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou na portaria: 3405-5999.
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acordo com os critérios do plano. Se 
for necessário, será pedida perícia e o 
beneficiário será informado sobre como 
proceder. Após estes passos, o fun-
cionário ou dependente deve agendar 
com a clínica para iniciar ou continuar o 
tratamento. Para serviços como exames 
complementares, apresente a requisi-
ção e a carteira de identificação. Trata-
mentos emergenciais não precisam de 
autorização prévia.
  
FISIOTERAPIA, RPG E ACUPUNTURA
Nos três casos, apresente ao VOAM a 
solicitação do médico, o motivo da in-
dicação e o número de sessões. Após 
a liberação, agende a sequência do 
tratamento, com assinatura da Guia de 
Tratamento Especializado pelo paciente 
a cada sessão. 

PSICOLOGIA
Para aprovação, após a primeira con-
sulta e avaliação com o profissional 
da rede, o mesmo irá solicitar, via sis-
tema, o tratamento para determinado 
período. A autorização é feita automa-
ticamente via sistema. A cada sessão, 
também é preciso assinar uma vez a 
Guia de Tratamento. 

EXAMES
Alguns de maior complexidade também 
exigem a prévia autorização do plano, 
como ressonância magnética, tomo-
grafia computadorizada, angiografia, tilt 

tests, estudo hemodinâmico, cintilogra-
fia, PetScan e exames genéticos.

REEMBOLSO
O VOAM possui ainda a possibilidade 
de reembolso de despesas no caso 
da adoção do Sistema de Livre Esco-
lha de prestadores para os serviços 
médico-hospitalares. Esse reembolso 
tem como base a Tabela de Valores 
Referenciais do VOAM. O valor a ser 
reembolsado será creditado na folha 
de pagamento do empregado. É equi-
valente ao que a empresa teria que de-
sembolsar caso o atendimento fosse re-
alizado por meio do plano. Para exames 
e procedimentos odontológicos, terapia 
ocupacional, fisioterapia, RPG, hidrote-
rapia e Pilates, não há reembolso e os 
atendimentos devem ser realizados na 
rede credenciada. 

SAIBA MAIS
No site do VOAM (voam.com.br), há um 
link com a tabela detalhada dos proce-
dimentos, exames e serviços que re-
querem autorização prévia. Em caso de 
dúvida, contate o VOAM. Para liberação 
é preciso levar a guia de solicitação até 
o atendimento do VOAM no Prédio 130 
das 8h às 18h, de segunda a sexta. As 
liberações também podem ser feitas no 
Edifício Business Offices, Av. Sete de 
Setembro, 4214 – 5º andar – Conjunto 
508, bairro Batel das 8h às 18h. Infor-
mações pelo 0800 643 8586.

UM EXEMPLO
Para liberar fisioterapia, é preciso 
a solicitação do médico, o motivo 
e o número de sessões


