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Conheça os perigos 
do calor e saiba 
evitar as bactérias

Alimento 
no verão

É tempo de férias de 
verão e de diversão 
com a família. Mas a 
alta temperatura é um 

fator importante para a multiplica-
ção de inimigos invisíveis a olho 
nu: as bactérias. Por isso, atenção 
aos alimentos consumidos: além 
de frescos e bem acondicionados, 
precisam ser preparados com a hi-
giene adequada. 

Segundo o biomédico Roberto 
Martins Figueiredo, o Doutor Bacté-
ria, a atenção a esses fatores deve 
ser permanente e acontecer em to-
das as estações do ano. “O cuidado 
precisa ser exatamente o mesmo. 
E, ao contrário do que muita gente 
pensa, os maiores riscos estão den-
tro de casa. É nela que são registra-
das 44% das doenças alimentares, 
contra 5% nos restaurantes e afins, 
de acordo com as estatísticas”, aler-
ta. Por isso, é preciso repensar e al-
terar alguns hábitos. 

Um dos grandes vilões da con-
taminação é o modo incorreto de 
conservação. “Os alimentos nun-
ca devem ficar expostos. Tempe-
raturas acima de 5 e abaixo de 60 
graus são ideais para a proliferação 
de bactérias”, alerta o biomédico. 
“Após o preparo de uma refeição, 
se sobrou, é preciso colocá-las ain-
da quentes na geladeira e em reci-
pientes descobertos. Assim a troca 
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de calor é mais efetiva e vai permitir 
o resfriamento adequado. Os potes 
só devem ser cobertos após duas 
horas”, orienta. Vale lembrar que as 
sobras devem ser aquecidas no mí-
nimo a 70 graus, até sair vapor, an-
tes de serem consumidas de novo.

“Mas e o cheiro na geladeira?”, 
você pode perguntar. Segundo o 
Doutor Bactéria, para evitar odores 
basta higienizá-la a cada 15 dias. 
“Use uma solução de 8 gotas de 
detergente para um litro de água e 
uma esponja limpa. Para desinfetar, 
passe vinagre branco (misturar meio 
copo de vinagre branco mais meio 
copo de água) e deixe agir por meia 
hora. Repita o detergente e pronto. 
Mantenha também uma pequena 
caixa aberta com bicarbonato de 
sódio na porta e o cheiro acabou”, 
explica.

Legumes e verduras também de-
vem ser mantidos refrigerados. Para 
o consumo, é preciso lavar o alimen-
to em água corrente. Depois, deixar 
de molho numa solução de um litro 
de água e duas colheres de sopa de 
água sanitária por 10 minutos. Por 
último, enxaguar em água corren-
te ou numa solução de um litro de 
água e três colheres de sopa de vi-
nagre branco. “É a forma correta de 
higienizar. E nunca, nunca mesmo 
experimente produtos na feira ou no 
mercado”, recomenda.

A nutricionista Juliet Marzalek, 
da Volvo, destaca que os cuidados 
com a conservação começam ainda 
na hora da compra dos produtos. 
“Alimentos refrigerados e congela-
dos, como carnes e iogurtes, por 
exemplo, devem ser colocados no 

carrinho ao final da compra. Vale a 
pena ter à mão uma bolsa térmica 
para o transporte até a sua casa”, 
aconselha. “O que é quente deve 
ser mantido quente e o que é gela-
do, gelado”, diz. A atenção ao prazo 
de validade e ao controle de tem-
peratura indicado nas embalagens 
também é essencial.

As carnes jamais devem ser la-
vadas no pré-preparo. “A água não 
irá limpar a carne e sim multiplicar 
o número de bactérias. É assando 
ou cozinhando bem os alimentos 
que eliminamos os agentes que po-
dem causar doenças”, alerta a nutri-
cionista. O pescado é o único tipo 
de carne que pode ser lavado, para 
retirar as escamas e as vísceras. A 
escolha do peixe deve ser criteriosa: 
os olhos devem estar brilhantes e a 
carne, firme. 
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Confira 12 dicas superúteis 

1. Lave as mãos antes das refeições e 
ao lidar com alimentos.

2. Mantenha os ovos na parte interna, 
nunca na porta da geladeira. O abrir e 
fechar e a alteração de temperatura 
favorecem a deterioração do produto. 
Nunca consuma ovos crus ou mal 
cozidos e dê preferência aos pasteu-
rizados.

3. Leia o rótulo dos alimentos e siga 
as instruções de conservação. O leite 
pasteurizado, após aberto, por exem-
plo, pode ser consumido por três dias 
se conservado sob refrigeração.  

4. Mantenha o vinagre na geladeira.

5. Não use pregadores de roupa para 
fechar pacotes de alimentos. Transfira 
o conteúdo para um recipiente fecha-
do e registre a validade numa etiqueta. 

6. Nunca coloque cola ou qualquer 
outro químico na geladeira.

7. Não deixe panelas na geladeira. 
Acondicione os alimentos em reci-
pientes de vidro ou de plástico.

8. Descarte potes, colheres e outros 
instrumentos plásticos riscados ou 
danificados.

9. Nunca coloque enlatados na 
geladeira. Leite condensado depois de 
aberto, por exemplo, deve ser transfe-
rido para outro recipiente. O mesmo 
vale para milho, ervilha e molhos.

10. A pia pode ser foco de contami-
nação. Limpe com o rodinho e seque 
com papel toalha. E não use lixeirinha 
na pia.

11. Alimentos congelados não podem 
ser novamente congelados, a não ser 
que passem de crus a cozidos.

12. Nunca guarde comida no forno.

Sem contaminação

A infecção bacteriana é a princi-
pal causa de intoxicação alimentar 
ou gastrintestinal. A contaminação 
pode ocorrer durante a manipulação, 
o preparo, a conservação ou o arma-
zenamento dos alimentos. Os sin-
tomas são náuseas, vômitos, diar-
reia, febre, dor abdominal, cólicas 
e mal-estar. Para crianças e idosos 
preocupa mais porque pode causar 
desidratação grave. O tratamento 
exige repouso, hidratação e, eventu-
almente, uso de medicamentos com 
prescrição médica. 

cuidado com a intoxicação

Se a alimentação fora de casa 
for inevitável, principalmente de 
ambulantes, fique alerta: as caixas 
térmicas em que estão acondicio-
nados sorvetes e sanduíches preci-
sam conter gelo. No caso dos pas-
téis, atenção à qualidade do óleo 
para a fritura, que deve ser claro. Se 
consumir camarões já preparados, 
verifique se a casca sai inteira e se 
o alimento está com consistência 
firme. Evite o queijo coalho, pois ele 
não é pasteurizado, o que facilita a 
multiplicação de microorganismos. 
Inutilize canudos, copos e pratinhos 
plásticos para eliminar o reaprovei-
tamento destes materiais. “Se for à 
praia, prepare um lanche leve, com 
biscoitos embalados, frutas frescas 
e água, chás ou sucos. Leve em 
uma bolsa térmica para que tudo 
mantenha o frescor. 

NO SUPERMERCADO
Alimentos refrigerados e 
congelados, como carnes e 
iogurtes, por exemplo, devem ser 
colocados no carrinho ao final da 
compra, alerta a nutricionista da 
Volvo, Juliet Marzalek



programação da av  agenda janeiro 2016Associação dos 
Funcionários da Volvo

O Vikingfamília4 JAN/FEV 2016

Casa Cultural

Happy hour 

Reabertura 
da Academia 

Dia 16

Dia 29

Dia 18

As atividades de recrea-
ção para a garotada retornam 
após as festas de final de 
ano. Infláveis e videogames 
são alguns dos brinquedos 
à disposição da meninada. 
Venha aproveitar!

Estão de volta ao Soccer 
Bar a música ao vivo e os sa-
borosos petiscos que ajudam 
a criar o clima ideal para co-
meçar bem o fim de semana. 
Sempre das 19h até as 23h. 
Convide os amigos.  

No período de férias os 
equipamentos passaram por 
manutenção. Agora, a aca-
demia está pronta para rece-
ber os associados. Além da 
musculação, você pode pra-
ticar também de outras mo-
dalidades. Verifique o quadro 
de atividades ofertadas pela 
AV, escolha a sua e comece 
a praticar. 

Oriente-se Confira os horários e atividades da AV.

10h às 22h

16h às 23h

16h às 23h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 23h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h30

16h às 23h

16h às 23h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 24h

10h às 24h

10h às 20h

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h

10h às 19h

10h às 18h

Bar*
Churrasqueiras
Empório do Churrasco
Salão de festas
Quadras esportivas
* Transmissão dos Jogos do Brasileirão, Séries A e B

LOCAIS

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo
18h30 às 19h

14h às 17h

16h
17h30

 16h30 e 17h45

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

14 às 17h

16h
17h30

 16h30 e 17h45

 16h30 e 17h45

18h30 às 19h

16h
17h30

11h às 18h

9h às 12h

9h as 12h

11h às 18h

ATIVIDADES

15h às 20h

06h30 às 13h

12h às 13h 12h às 13h

15h às 20h

06h30 às 13h

15h às 20h

06h30 às 13h

12h às 13h

15h às 20h

06h30 às 13h

15h às 20h

06h30 às 13h

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Escolinha de futebol
Ginástica (Step, Local, Jump)
Zumba
Musculação manhã
Musculação tarde
Yoga

Colônia de Férias de Verão
Dias 18 a 29

CALOR E ÁGUA
A edição do ano passado: pura alegria

A Colônia de Férias de Verão é pura diversão para a garotada. São duas sema-
nas repletas de atividades esportivas, recreativas e artísticas para meninos e 

meninas de 5 a 12 anos. A primeira acontece entre os dias 18 e 22 e a segunda, de 
25 a 29 de janeiro. As inscrições devem ser feitas pela intranet e cada criança pode 
participar de apenas uma semana. São R$ 130 por participante. Na programação, ati-
vidades externas, oficinas, jogos e o tradicional toboágua, uma das atrações preferidas 
da galera. As crianças de 5 e 6 e de 7 e 8 anos terão um passeio externo no Kinder 
Park. Já para os maiores, de 9 e 10 e de 11 e 12 anos, está prevista uma tarde na 
piscina. A ação “Parar, Olhar e Acenar”, promovida pelo Programa Volvo de Segurança 
no Trânsito, também estará na programação da colônia. Ela foi um dos destaques da 
Festa da Criança. E lembre-se: os participantes devem trazer de casa duas mudas de 
roupas, dois pares de calçados confortáveis, protetor solar, repelente, um kit de higiene 
pessoal (escova e pasta de dentes, sabonete, xampu e outros materiais para banho) e 
a carteira do VOAM. Apenas as crianças acompanhadas pelo responsável podem usar 
o transporte da Volvo para chegar à colônia. Recomendamos ainda deixar em casa ob-
jetos eletrônicos, como celulares, tablets e outros equipamentos. Para os funcionários 
do novo C3, haverá transporte para buscar e levar as crianças até São José do Pinhais.



programação da av  agenda fevereiro 2016Associação dos 
Funcionários da Volvo

Não esqueça
Para participar de to-
das as sextas especiais 
e Baladas Viking na AV, 
os associados preci-
sam apresentar o cra-
chá e os dependentes, 
a carteira do VOAM e 
um documento com 
foto. Para convidados,  
é preciso retirar o in-
gresso com antece-
dência e apresentar 
documento com foto 
na entrada do evento.

Truco do 1º Turno

Balada Viking 

Cursos femininos

Dia 19

Dia 20

Dia 27

Está aberta a 1ª etapa 
do Torneio de Truco para o 
ranking 2016. A dupla vence-
dora ganha uma costela. As 
inscrições e os jogos acon-
tecem a partir das 18h, no 
Soccer Bar. Vale lembrar que 
as melhores duplas do ano 
participam do Torneio dos 
Campeões, que classifica 
representantes para os Jogos 
do Sesi. Em 2015, os cam-
peões foram Celso Machado 
e Cleberson Federezzi, os re-
presentantes Volvo nos Jogos 
do Sesi 2016.

A primeira do ano acontece no Salão Vip, das 
19h30 até 0h30. Para participar, é preciso ter entre 12 
e 17 anos. Comemore seu aniversário com 15 convida-
dos. Peça ao pai ou responsável para fazer a reserva na 
intranet. Os convites devem ser retirados com antece-
dência e na entrada é preciso apresentar documento de 
identificação com foto. 

A agenda de cursos para o público feminino de 
2016 está sendo preparada com dicas especiais para 
associadas e dependentes. Fique ligada na intranet 
para saber as novidades.

DIAS 19 E 26

happy hour

programe-se

É sexta. Venha!

Diversão garantida

Os parques Hopi Hari e Wet’n Wild, 
no interior de São Paulo, são os 

destinos de uma nova excursão AV. Eles 
contam com atrações para todas as idades. 

O parque de diversões Hopi Hari, em 
Vinhedo, tem entre os destaques as mon-
tanhas russas radicais, abertas e fechadas. 
Para a garotada, há shows temáticos com 
super-heróis e personagens de desenhos 
animados. O Wet’n Wild, em Itupeva, é um 
parque aquático que conta com diversos 
toboáguas e até com uma enorme piscina 

PARA OS PEQUENOS

Os brinquedos 
infláveis e camas 
elásticas estão à 
disposição nos 
fins de semana 
na AV. Aos sába-
dos e domingos, 
das 10h às 18h, 
há atividades de 
recreação. 

com ondas. 
A excursão será em 12 e 13 de novem-

bro de 2016. O pacote inclui ônibus de tu-
rismo, uma noite de hospedagem em apar-
tamento duplo com café da manhã no Hotel 
Intercity Premium Vinhedo, um ingresso para 
cada parque, kit lanche e seguro viagem. 
Atenção: no Hopi Hari há brinquedos pa-
gos à parte: Hadkali, Tirolesa e Katakumb. O 
valor do pacote pode ser parcelado em até 
10 vezes. Os detalhes estão na intranet. Em 
caso de dúvida, entre em contato com a AV.

ADRENALINA 
A montanha russa do Hopi Hari 
e toboágua do Wet’n Wild

No dia 5, que tal 
abrir o feriado de Carna-
val com um bate-papo 
ao som de boa música 
no Soccer Bar, a partir 
das 19h e até as 23h. A 
cada edição, um estilo 
musical diferente e ao 
vivo no cardápio musi-
cal, além de pratos ca-
prichados. Não perca. 
Tem toda sexta.
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Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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A TARDE DA ALEGRIA

PARAR, OLHAR, ACENAR

Os olhinhos brilha-
vam e as canções 

estavam na ponta da lín-
gua dos pequenos. A peça 
musical Frozen, baseada 
na animação de sucesso 
dos estúdios Disney, foi 
a grande atração da Fes-
ta da Criança 2015, em 
17 de outubro. Meninos e 
meninas ocuparam total-
mente a tenda em frente ao 
ginásio de esportes para 
ver de pertinho Elza, Anna, 

Personagens de Frozen emocionaram todos numa festa para mais de 3 mil pessoas

Kristoff, Hans e o boneco 
de neve Olaf. A pequena 
Julia não perdeu nenhum 
segundo da apresentação e 
soltou a voz na canção-tema 
do filme, “Livre Estou”. “Ela 
adora Frozen e na apresen-
tação estava emocionada”, 
afirmou a mãe, Paula Góes. 
O pai, Paulo Palivoda, que 
trabalha no prédio 150, 
contou que a família fre-
quenta a festa há 8 anos. 
“Começamos com nosso fi-

lho mais velho, o Enzo. Ago-
ra trazemos também a Julia 
e a pequena Maria Clara, de 
5 meses. É sempre muito 
bom”, disse. A perfeita ca-
racterização dos atores en-
cantou crianças e adultos, 
que fizeram fila para a ses-
são de fotos com os perso-
nagens após o espetáculo.

O grupo Capoeira e 
Cidadania também apre-
sentou uma amostra do III 
Festival de Danças Étni-

Projeto educativo de segurança no trânsito foi destaque no dia. Um caminhão Volvo atraiu 
os olhares da garotada e dos pais. Integram o projeto “Parar, Olhar, Acenar”, do PVST (Programa 
Volvo de Segurança no Trânsito) e o Programa de Voluntariado, que alerta e ensina às crianças 
a importância de observar, ver e ser visto no trânsito, com o objetivo de evitar acidentes.

As crianças foram convidadas a entrar na cabine do caminhão e a aprender sobre os 
chamados pontos cegos, aqueles em que os motoristas têm dificuldades de visualizar os 
pedestres. “Ao circular pela cidade, é importante que a criança pare, olhe e que, somente 
quando tiver certeza de que foi vista pelo motorista, atravesse. O contato visual é essencial na 
prevenção de acidentes”, explica Anaelse Oliveira, coordenadora do PVST.

A orientação para a garotada foi feita por funcionários Volvo que participam do projeto vo-
luntariamente. Mais de 70 se inscreveram para atuar como instrutores. Depois de passar pelo 
caminhão, as crianças receberam um livreto com material explicativo. O projeto “Parar, Olhar, 
Acenar” também aconteceu em escolas próximas da fábrica e no Centro Volvo Ambiental.

cas e arrancou aplausos. 
A festa teve ainda muitas 
brincadeiras, infláveis gi-
gantes espalhados pela 
AV, videogames no Salão 
Vip, Espaço Baby no Sa-
lão de Festas, quitutes sa-
borosos nas barraquinhas 
e em food trucks. O bingo 
distribuiu prêmios como ta-
blet, TV de Led, bicicleta, 
Xbox e muitos outros. Mais 
de 3 mil pessoas compa-
receram.

LIÇÃO A BORDO Funcionário da Volvo voluntário ensina sobre os pontos cegos 

PONTO ALTO O musical Frozen: atenção de todos
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DIA PARA CORRER
Corrida Rústica Volvo atraiu quase mil pessoas para a prova

A Volvo recebeu dia 
25 de outubro a 5ª 

Etapa do Circuito de Cor-
ridas Rústicas das Indús-
trias. A temperatura baixa e 
o vento não intimidaram os 
atletas pelos 10.250 me-
tros da prova, com trilhas 
no Parque do Passaúna. A 
assessoria Volvo acompa-
nhou os corredores, auxiliou 
na entrega de kits, na guar-
da de pertences e ofereceu 
um café da manhã saudável 
aos atletas que competiam 
pela empresa. Edson Teider, 
que é analista financeiro na 
Volvo, veio com a esposa, 
Patrícia. “Comecei a cor-

Copa Volvo 
de Masters
A Copa Volvo de Mas-
ters foi um dos grandes 
eventos da AV em 2015 
e marcou a história dos 
35 anos da associação. 
Quase 4.000 pesso-
as acompanharam a 
disputa, que reuniu 
no mesmo campo a 
equipe de Master da 
Volvo e times formados 
por atletas renomados 
que fizeram história 
nos clubes Atlético 
Paranaense, Coritiba 
e Paraná Clube, todos 
acima dos 35 anos. As 
noites de terças, quartas 
e sextas-feiras foram 
de agitação da torcida 
e de belas jogadas dos 
craques. O campeonato 
foi um grande sucesso 
entre os atletas e o 
público que prestigiou o 
evento. Novas edições 
vêm aí.

rer há cinco anos e desde 
então participo da prova. A 
partir de hoje, corremos em 
família.”

A área de recebimento, 
no prédio 25, esteve em 
peso na prova. Nada menos 
de 12 representantes. Eles 
foram incentivados por Moi-
sés Mendonça dos Santos, 
que começou a correr em 
2012 para manter a saúde. 
“Fui chamando os amigos e 
agora todo mundo pratica”, 
contou Moisés. Entre os es-
treantes no grupo estavam 
Alexsandro Aparecido da 
Silva e Thiago Gomes de 
Brito. Os dois elogiaram o 

espírito de grupo de todos 
os atletas participantes. 
“Durante o percurso, você 
pensa que não vai conse-
guir. Mas o incentivo dos 
colegas dá a energia para 
superar os obstáculos”, afir-
mou Alexsandro. “Foi uma 
surpresa muito gratificante 
o apoio que recebemos 
pelo caminho. Tanto que 
pretendo continuar treinan-
do e participar das próximas 
corridas”, comentou Thiago.  
A Volvo foi campeã por equi-
pe e Marco Antônio Stocco 
conquistou o segundo lugar 
na categoria Industriário 
Masculino.

Jogos do Sesi
Toledo, no oeste do Paraná, sediou nos dias 1º e 2 de no-
vembro a Etapa Estadual dos Jogos do Sesi, que reuniu os 
melhores colocados das cinco fases regionais do Paraná. A 
equipe Volvo competiu em 8 modalidades e foi campeã no 
Truco e Futsal Masculino. Os atletas conquistaram o vice-
-campeonato no Vôlei feminino, no Tênis - categoria B e no 
revezamento 4X100 metros no atletismo masculino, além 
de obter o terceiro lugar nos 100, 200, 800 e 3.000 metros. 
No atletismo feminino, chegou em terceiro nos 1.500 me-
tros, mesma posição da equipe de Futsal feminino. Já a na-
tação masculina venceu os 50 metros borboleta, os 200m 
livre e foi terceira nos 50 metros livre acima de 16 anos. 

EM CAMPO 
O evento foi um 
sucesso, com quase 
4 mil pessoas

UNIÃO
 A equipe Volvo que participou dos jogos

HORA DE PARTIR Largada da etapa na Volvo, que foi campeã por equipe da corrida



Descubra a importância 
do histórico médico 
após o tratamento

tempo certo

Exames realizados e 
avaliados pelo mé-

dico, remédios administra-
dos corretamente, saúde 
restabelecida. Termina aí 
a atenção do paciente ao 
tratamento? Nem sempre. 
Muitas vezes é preciso re-
tornar ao consultório para 
avaliação ou mesmo guar-
dar exames para acompa-
nhamento futuro. As dúvi-
das sobre como proceder 
nesses casos não são inco-
muns e as medidas podem 
variar de acordo com o tipo 
de tratamento, como explica 
o médico Dante Lago, ge-
rente de Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente da Volvo. 
“Muitas vezes existe a indi-
cação de que ao terminar a 
medicação o paciente deve 
retornar. Em outras, o retor-
no é agendado para algum 
tempo depois do início do 
uso do medicamento, prin-
cipalmente nos portadores 
de doenças crônicas, como 
a hipertensão e o diabetes. 
Por isso, o paciente precisa 
fazer algumas perguntas 
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essenciais durante a con-
sulta: se é preciso retornar 
e quando”, explica o médi-
co. É importante, ainda no 
consultório, agendar o pró-
ximo retorno. Grande parte 
dos pacientes abandona o 
tratamento porque não con-
segue horário dentro da dis-
ponibilidade que têm para a 
consulta.

O retorno ou a reava-
liação médica deve ser 
feito nos casos indicados 
pelo profissional de saúde 
ou com um agravamento 
do quadro. “É preciso ter 
o plano de tratamento e 
as expectativas claramen-
te definidas em termos de 
evolução do caso”, escla-
rece Dante Lago. Por isso, 
é essencial perguntar ao 
médico como ele espera 
que a doença evolua, as 
condições para as quais 
devemos estar atentos, que 
possíveis situações mos-
tram um agravamento do 
quadro e necessitam ser 
informadas. 

No caso dos exames, 

nem sempre é preciso rea-
lizar uma nova bateria para 
confirmar a recuperação do 
paciente. Isso varia a cada 
caso. Muitos exames se-
quenciais têm como objetivo 
avaliar a evolução do quadro 
clínico. Por exemplo, um raio 
x repetido dias após o diag-
nóstico para observação 
de uma pneumonia. Outros 
podem ser solicitados uma 
única vez para o restante da 
vida, como o do tipo sanguí-
neo e alguns exames sofisti-
cados de genética.

Todo esse material não 
precisa necessariamente ser 
arquivado. Os exames que 
representam uma situação 
específica e momentânea 
podem ser descartados. Já 
no caso das receitas prescri-
tas, é interessante manter um 
histórico, mesmo que digita-
lizado. “Em alguns países há 
o prontuário único de saúde 
para os cidadãos, ou seja, 
independentemente do local 
da consulta, o médico terá 
todo o histórico de saúde. In-
felizmente isso não ocorre no 

Brasil. Por isso, recomenda-
-se que o paciente tenha 
seu histórico de saúde de-
vidamente registrado. Com 
certeza, numa boa consulta 
médica a entrevista inicial é 
fundamental para conhecer 
a evolução da doença atual, 
a história familiar e os pro-
blemas anteriores”, analisa.  

No caso dos medica-
mentos, nem sempre eles 
são consumidos na totalida-
de, seja pela dosagem pres-
crita ou mesmo pelo abando-
no do tratamento. Quando 
há sobra nas embalagens, 
a atenção deve ser redobra-
da para o descarte correto, 
já que uma das grandes 
causas de intoxicação em 
crianças é a ingestão des-
sas sobras. “Existem várias 
formas de descartar o resto 
de medicação: uma delas é 
devolvê-lo à farmácia onde o 
mesmo foi comprado. Postos 
de saúde do seu bairro tam-
bém podem e devem recebê-
-los. Essa medida ajuda a ga-
rantir a segurança e a evitar 
acidentes”, finaliza o médico.


