
segurança 
em casa

Como manter todos 
os cômodos seguros 
para as crianças

PASSEIOS
Morretes, Beto Carrero e 
Cascaneia. Programe-se 
para passeios especiais.

Página 5

ACONTECE 
A Colônia de Férias de 
Verão teve muita diversão e 
aula de segurança.

Página 7

SAÚDE
Aprenda a cuidar bem 
dos seus dentes com uma 
saúde bucal perfeita.

Página 8

Publicação bimestral do Grupo Volvo América Latina e da Associação Viking        n0 86      mar/abr 2016

AGENDA
Venha comemorar o Dia 
Internacional da Mulher 
com atrações especiais.

Página 4



O Vikingfamília2 MAR/ABR 2016

Medidas de prevenção evitam o perigo de acidentes com crianças

Risco doméstico

Os acidentes ou le-
sões não intencio-
nais com crianças 
são um grande 

desafio para a saúde pública. No 
Brasil, respondem por cerca de 
4,5 mil mortes e 120 mil hospitali-
zações todos os anos na faixa etá-
ria de 0 a 14 anos. Muitas vezes, 
os perigos estão dentro da própria 
casa, que esconde armadilhas es-
pecialmente para as crianças mais 
novas. Dados do Ministério da Saú-
de apontam que a sufocação é a 
causa mais comum de acidentes 
fatais no ambiente doméstico, re-
presentando 40% dos casos. “As 
sufocações estão concentradas no 
primeiro ano de vida e acontecem 
principalmente nos seguintes ca-
sos: asfixia quando o bebê regurgi-
ta, asfixia pela ingestão de objetos 

pequenos e estrangulamento ou 
obstrução de vias aéreas em cama 
ou berço”, explica a coordenadora 
da ONG Criança Segura, Gabrie-
la Guida de Freitas. Na sequência, 
estão os afogamentos, responsá-
veis por 26% dos óbitos domicilia-
res, que podem acontecer tanto em 
piscinas quanto em baldes, bacias 
e vasos sanitários. A terceira cau-
sa são as queimaduras: 14% dos 
casos fatais. Podem acontecer por 
contato direto com fogo em geral 
na cozinha ou também por cho-
ques elétricos nas tomadas.

Desde o início do trabalho no 
Brasil, em 2001, a ONG Criança 
Segura promove a prevenção de 
acidentes com crianças menores de 
14 anos. De lá para cá, houve mui-
tos avanços. “O maior deles foi a re-
dução de 32% no número de mor-

tes de crianças devido a acidentes. 
Essa redução foi possível graças à 
conscientização de famílias para a 
prevenção e também a aprovação 
de algumas leis, como a obrigatorie-
dade do uso de cadeirinha. Entre-
tanto, ainda é preciso avançar mais, 
pois 90% de todos os acidentes 
que acontecem com crianças po-
dem ser evitados. Para isso, é pre-
ciso que a sociedade e os governos 
enxerguem os acidentes como uma 
questão de saúde pública e não 
apenas como uma casualidade”, 
destaca a coordenadora.  .

“Crianças são muito curiosas 
e muito criativas. A supervisão de 
um adulto é sempre a melhor dica 
para evitar acidentes. O ideal é que 
a criança esteja sempre sob obser-
vação de um adulto e que não tenha 
outras distrações”, afirma Gabriela. 
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SAIBA EVITAR OS PRINCIPAIS RISCOS DE ACIDENTE EM CADA CÔMODO

BANHEIRO

. As crianças, especialmente as mais novas, podem se afogar em 
apenas 2,5 cm de água pelo peso da cabeça. Por isso, mantenha a 
tampa da privada fechada, se possível lacrada com algum dispositivo de 
segurança, ou a porta do banheiro trancada.

. Nunca deixe a criança na banheira sem supervisão, nem mesmo por 
pouco tempo. Cerca de 10 segundos são suficientes para que ela fique 
submersa e em 2 minutos pode perder a consciência.

. Medicamentos, vitaminas, antissépticos bucais e demais produtos que 
ofereçam perigo de intoxicação devem ser trancados em armários.

. Guarde utensílios afiados e aparelhos como lâminas de barbear, 
tesouras e secadores de cabelo fora do alcance das crianças.

COZINHA

. Use as bocas detrás do fogão e deixe os cabos das panelas virados 
para dentro, fora do alcance.

. Mantenha sacos plásticos, fósforos, isqueiros, álcool, objetos de vidro, 
cerâmica e facas longe das crianças. O mesmo com sacos plásticos, 
para evitar sufocamento.

. Evite toalhas compridas na mesa de jantar. As crianças podem puxá-
-las para se apoiar. Evite deixar na mesa líquidos e alimentos quentes.

SALA

. Pisos escorregadios e tapetes oferecem risco de quedas. O ideal é 
colocar antiderrapante nos tapetes ou tirá-los do ambiente.

. Use portões de segurança no topo e na base das escadas. Escada 
aberta, instale redes ao longo dela.

. Coloque grades ou redes de proteção em janelas, sacadas e mezaninos.

. Substitua fios elétricos desencapados e proteja tomadas com tampas, 
fita isolante ou mesmo móveis.

. Tenha certeza de que o piso está livre de objetos pequenos como 
botões, colar de contas, bolas de gude, moedas e tachinhas. Tire esses 
e outros pequenos itens do alcance do bebê. Nessa fase do desenvolvi-
mento, quase tudo que a criança pega vai à boca.

. Cortinas ou persianas têm o risco de estrangulamento, especialmente 

GUIA DA CASA SEGURA

para os menores. Cuidado com quinas afiadas.

. Mantenha os móveis longe de janelas e cortinas. Eles podem ser 
usados para escalar.

QUARTO

. Em beliche, crianças menores de seis anos devem ficar na parte 
debaixo. Se não tiver escolha, instale grades nas laterais.

. Evite posicionar camas e qualquer outro móvel perto da janela. Eles 
podem ser usados para escalar.

. Ao escolher brinquedos, sempre considere a idade, a habilidade da 
criança e busque o selo do Inmetro. 

. Sufocamentos podem ser causados por brinquedos, travesseiros e 
lençóis dentro do berço. As grades do berço devem ter no máximo      
5 cm entre elas.

GARAGEM

. Não é segura para as crianças brincarem. De qualquer forma, ao ma-
nobrar o carro, certifique-se de que não há nenhuma por perto.

. Lembre-se de trancar o carro, especialmente o porta-malas, e manter 
as chaves e controles automáticos longe do alcance das crianças. 
Elas podem entrar no veículo, soltar o freio de mão ou se prenderem 
lá dentro.

LAVANDERIA E ÁREA DE SERVIÇO

. Para crianças pequenas, novamente pelo peso da cabeça, até mesmo 
baldes com apenas 2,5 cm de água podem trazer riscos de afogamen-
to. Após o uso, esvazie, guarde virado para baixo e longe do alcance 
das crianças.

. Guarde produtos de limpeza em lugares altos ou trancados. E os 
mantenha nos seus recipientes originais para não confundir as crian-
ças. Por serem muitas vezes coloridos, elas podem pensar que são 
suco ou refrigerante. 

PISCINAS

. Devem ser protegidas com cercas de no mínimo 1,5 m e que não 
possam ser escaladas, mais portões com cadeados ou trava de segu-
rança que dificultem o acesso dos pequenos.
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DIAS 16 E 30 | SEMPRE ÀS QUARTAS

Poker
Tem novidade na AV. O Torneio de Poker a partir 

das 17h30 no Soccer Bar. Inscrições limitadas a 40 
jogadores, informações na página da associação.
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Copa de Vôlei

Balada Viking Neon

Viking Chef

Dia 5

Dia 11

Dia 12

Dia 19

Equipes masculina e fe-
minina iniciam a disputa da 
Copa Volvo de Vôlei contra 
equipes convidadas de ou-
tras empresas e clubes. São 
6 e 8 equipes em cada ca-
tegoria. Partidas às sextas, 
sábados e domingos, no gi-
násio de esportes da AV. 

Participe da 2ª etapa do Torneio de Truco para o ranking 
2016. A partir das 18h. Inscrições até antes das partidas, no 
Soccer Bar. O vencedor leva para casa uma costela.

As cores fluorescentes vão tomar o Salão Vip. A galera de 
12 a 17 anos faz a festa. Dois aniversariantes do mês podem 
comemorar com 15 amigos convidados. As reservas devem 
ser feitas pelo pai ou responsável na intranet. 

Um curso para quem quer aprender os segredos da culi-
nária. Varie o cardápio para a família e também para receber 
os amigos. Inscrições e valores na intranet.

Oriente-se Confira os horários e atividades da AV.

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h

16h às 22h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

10h às 22h

16h às 23h30

16h às 23h

16h às 22h

14h30 às 22h30

10h às 2h

16h às 24h

16h às 23h30

10h às 24h

10h às 19h

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 2h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h**

**Domingos e feriados

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

13h às 18h

9h às 12h

9h as 12h

13h 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

Dia Internacional da Mulher
Dia 6

A data será comemorada com atividades femini-
nas da AV. Associadas e dependentes terão um 

dia inteiro dedicado só para elas, a partir das 11h até 
as 17h. O Soccer Bar oferecerá um almoço especial 
para toda a família. Reservas antecipadas a partir de 
22/2 até 2/3. Cardápio e informações na intranet.

Dia 12 Raridades
Uma exposição de motos 

e carros antigos é a atração 
do sábado na AV das 9h até 
as 13h. Food trucks, Kombo-
sa Beer e também o Soccer 
Bar estarão presentes com 
bebidas e petiscos. A trilha 
sonora será de rock’n roll com 
banda ao vivo.



DIAS 13 E 27 | SEMPRE ÀS QUARTAS

Poker
Os dias das cartas. Tem Torneio de Poker a partir 

das 17h30 no Soccer Bar. Inscrições limitadas a 40 
jogadores, informações na página da associação.

programação da av  agenda abril 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.

MORRETES

BETO CARRERO

CASCANEIA

programe-se

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. 
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Seis! Para a mulher

Na balada

Dia 8 Dia 9

Dia 16

Começa a 3ª etapa do 
Torneio de Truco para o 
ranking 2016. As partidas 
são depois das 18h, no Soc-
cer Bar. O vencedor recebe 
uma suculenta costela.

Um belo passeio de trem até a ci-
dade em 1º de maio. Inscrições aber-
tas a partir de 2 de fevereiro. Inclui 
passagem, almoço típico (barreado) e 
retorno de ônibus. Associados pagam 
R$ 185 (adultos), R$ 130 (crianças 
de 6 a 12 anos) e R$ 6 (até 5 anos). 
Para convidados, R$ 200 (adultos), 
R$ 150 (crianças de 6 a 12 anos) e 
R$ 6,00 (até 5 anos). O valor pode 
ser parcelado em até quatro vezes.

O Beto Carrero World tem diversão 
para todas as idades: dos brinquedos 
radicais aos personagens de desenhos 
animados que encantam a garotada. 
Será em 20 de agosto. O pacote inclui 
entrada para o parque, transporte de 
ida e volta e lanche servido no ônibus. 
Informações sobre valores na intranet.

Uma divertida excursão ao par-
que aquático de Cascaneia, em 
Gaspar (SC), no final do ano, 3 de 
dezembro. As piscinas e toboáguas 
fazem a alegria de adultos e crian-
ças. O passeio inclui transporte em 
ônibus executivo, lanche no ônibus, 
entrada para o parque e almoço no 
sistema de buffet livre (exceto bebi-
das e sobremesa). Informações so-
bre vagas e valores na intranet.

Curso para o público fe-
minino. Acontecerá no Sa-
lão de Festas. Informações 
nas páginas da AV, intranet 
e internet.

O Salão Vip recebe a Balada Viking especial. A festa 
para a garotada de 12 a 17 anos terá sorteio de um 
ingresso para o Beto Carrero World em 20 de agosto. 
O DJ Lima comanda a noite com os hits do momento. A 
balada vai das 19h30 até 0h30. Reserve já seus convi-
tes, que são limitados.

Atletismo
Dia 30

A Associação Viking promove um grande encontro 
para a prática do atletismo: o Meeting Inter Empresas. A 
competição valoriza o esporte e serve como treinamento 
para os Jogos do Sesi. Informe-se na AV sobre como 
participar.



Uma seleção dos eventos que agitam a AV Acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo
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PEQUENOS CRAQUESCORRIDA COM ORIENTAÇÃO

AV TERÁ EXCURSÕES PARA DIFERENTES DESTINOS EM 2016

Gastar energia, aprender a técnica e interagir com outras 
crianças. Tudo isso por meio do esporte na Escolinha de Futsal 
da AV, para meninos e meninas a partir dos 5 até os 14 anos. 
As aulas são aos sábados no Ginásio de Esportes e duram 
uma hora. As turmas atendem até 20 alunos e são divididas 
por faixa etária e em diferentes horários: das 9h às 10h, os de 
9 a 14 anos; das 10h às 11h, a garotada de 7 e 8 anos; e das 
11h às 12h, a turminha de 5 e 6 anos. Segundo o coordenador 
da atividade, Adriano Knaut, há vários benefícios na prática do 
esporte: “Entre 5 e7 anos, o principal objetivo é criar na criança 
o gosto pelo esporte e reforçar o respeito às regras e pelos 
colegas, o jogo coletivo. Acima dos 8 anos, o trabalho técnico 
que ganha reforço, dos 11, a tática é mais intensa”, explica.

Basta trazer a criança no horário da aula, conversar com o 
professor e preencher a ficha de inscrição. Cada criança asso-
ciada pode convidar até três amiguinhos.

É cada vez maior o número de pessoas que procuram a 
corrida como atividade física. Pensando nisso, há 6 anos a AV 
implantou a assessoria para os atletas. O trabalho facilita as 
inscrições nas competições durante todo o ano. Em todas as 
corridas do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias do 
Sesi, por exemplo, os profissionais da AV dão suporte aos 
atletas: da guarda de materiais pessoais, como chaves e casa-
cos, até o fornecimento de um café da manhã cheio de energia 
para os corredores. A assessoria atende mais de 500 pessoas 
durante o ano. A AV também conta com um grupo de corrida, 
que prepara atletas iniciantes e ajusta os treinos dos mais ex-
perientes. 

Em 2016, a assessoria Volvo já tem planejadas as partici-
pações nas seguintes competições: Meia Maratona do Rio de 
Janeiro, Meia Maratona de Foz do Iguaçu e provas que fazem 
parte do Circuito de Corridas de Curitiba. 

Vem aí

ILHA DO MEL 

BALBINA  

PORTO SEGURO 

FOZ DO IGUAÇU

Em maio tem passeio 
até a Ilha do Mel, no litoral 
paranaense. Venha desfru-
tar das mais belas praias 
da região. O pacote inclui 
transporte em ônibus exe-
cutivo, barco para a ilha, es-
tadia em pousada com pen-
são completa e passeios 
com guia local à Fortaleza 
de Nossa Senhora dos Pra-
zeres e ao Farol em Brasília.

Outra opção para o fe-
riado da Independência. 
Um passeio repleto de pai-
sagens deslumbrantes e 
atrações. Vale a pena com 
a família ou mesmo sozinho. 
O pacote inclui passagem 
aérea, hotel com café da ma-
nhã e passeios pela região. 

No feriado de 15 de no-
vembro. Inclui hospedagem 
no hotel AVM com pensão 
completa, transporte terres-
tre em ônibus double deck, 
ingressos para o Parque das 
Aves, Cataratas brasileiras, 
catamarã no Lago de Itaipu, 
visita panorâmica à usina, 
ao Museu de Cera e dia de 
compras na Argentina e no 
Paraguai. Informações e va-
lores na intranet.

No feriado de 7 de se-
tembro tem viagem a Bal-
bina, no Amazonas, para a 
pesca do tucunaré por três 
dias. Pacote com passagem 
aérea, diárias na Pousada 
Ilha do Jeff com pensão com-
pleta, barco, combustível e 
piloteiro. São nove parcelas 
de R$ 345 para associados 
e R$ 360, convidados. O 
valor pode mudar de acordo 
com a variação das passa-
gens aéreas. Só 19 vagas. 
Saiba mais pela intranet. 
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SOL E SEGURANÇA
A criançada brincou e aprendeu na Colônia de Férias de Verão 

II Copa Volvo de 
Futebol Masters 

Em 2015, a Copa Volvo 
de Masters atraiu as 
atenções dos associa-
dos na AV. Um público 
de mais de 4 mil pesso-
as acompanhou as par-
tidas que reuniram seis 
times com jogadores 
acima de 35 anos. Entre 
eles estavam ex-atletas 
profissionais dos times 
Atlético Paranaense, 
Coritiba e Paraná Clube. 
A presença de craques 
nos gramados da AV foi 
festejada pela torcida 
e pelos jogadores. 
Entre os participantes 
estiveram os atleticanos 
Paulo Rink, Alex Lopes 
e Luizinho Neto. Do 
time coxa-branca, Alex, 
Reginaldo Nascimento 
e Rodrigo Batatinha. 
Também os paranistas 
Perdigão, Renaldo e 
Neneca. Na final, a Volvo 
venceu o time do Para-
ná por 2 a 1 e foi cam-
peã. A partir de maio, 
os jogadores estarão 
novamente em campo 
para a II Copa Volvo de 
Futebol Masters. Fique 
atento à intranet para os 
detalhes do evento. 

Foram duas semanas 
típicas de verão. Sol 

forte, calor e alegria marca-
ram os momentos da Colô-
nia de Férias de Verão 2016 
na AV. A garotada aprovei-
tou as oficinas de arte, os 
jogos ao ar livre, o trabalho 
lúdico de conscientização 
sobre a importância da reci-
clagem e, claro, a deliciosa 
atividade da lona de sabão. 
Além disso, gincanas notur-
nas com acantonamento e 
caça ao tesouro estiveram 
entre as preferidas.

Nesta edição, o desta-
que foi o projeto educativo 
“Parar, Olhar e Acenar”, do 
PVST (Programa Volvo de 
Segurança no Trânsito). Um 
caminhão Volvo parado no 
pátio da AV gerou curiosi-
dade entre as crianças. As 
turmas se alternaram entre 
uma palestra educativa e a 
entrada na cabine do ca-
minhão. As duas atividades 
complementares mostraram 

aos pequenos como evitar 
acidentes a partir do conhe-
cimento da importância de 
observar, ver e ser visto em 
várias situações no trânsito.

Na cabine do cami-
nhão, meninos e meninas 
aprenderam sobre os pon-
tos cegos, aqueles em que 
os motoristas têm dificulda-
des de visualizar os pedes-
tres. A orientação foi feita 
por funcionários voluntários 
da Volvo.

Na visita ao caminhão, 
as crianças mostraram 
muita curiosidade e tam-
bém deram exemplos de 
atitudes seguras que já 
tomam na família, como o 
uso do cinto e do assen-
to de segurança ao circu-
lar nos carros. “Não pode 
atravessar sem olhar para 
os lados, nem andar fora 
da faixa e nem de bicicle-
ta sem capacete”, contou 
Julia Novakoski, de 6 anos.  
Logo após as atividades, 

já demonstraram os novos 
conhecimentos. “Aprendi 
que o motorista não con-
segue ver direito o que está 
embaixo”, contou Eduar-
do Chichorro Baldin, de 6 
anos. “Quando for atraves-
sar, tem que dar um sinal 
para o motorista, um ‘joi-
nha’”, disse Heitor Neves 
Baridoti, de 6 anos. “Tem 
pedacinhos que o motoris-
ta não vê direito e tem que 
dar uma ‘tchauzinho’ para 
ele enxergar a gente”, dis-
se João Guilherme Piase-
cki Fromohls, de apenas 5 
anos.  “Vou explicar o que 
aprendi na colônia para 
meus pais e amiguinhos”, 
afirmou Mariana Antunes 
Zanatta, de 6 anos.

A ação “Parar, Olhar, 
Acenar” já foi realizada com 
mais de 1.100 crianças em 
ações na Associação Vi-
king, em escolas próximas 
da Volvo e no Centro Volvo 
Ambiental.

PVST A colônia de férias também teve dicas de segurança para a criançada

CRAQUES
A copa reuniu grandes 
nomes da história do 
Atlético, Coritiba e 
Paraná. Fique atento 
para a próxima



Escovação correta e consultas regulares garantem a saúde bucal 

Sorriso saudável

Dentes fortes e sau-
dáveis são reflexos 

de cuidados diários. A es-
covação ao menos três 
vezes ao dia após as refei-
ções; o uso de fio dental e 
as consultas regulares ao 
dentista ajudam a evitar as 
temidas placas bacteria-
nas, gengivites e cáries. E 
os cuidados devem come-
çar antes mesmo do nas-
cimento, com orientações 
dadas às mães. “As gen-
givas do bebê devem ser 
limpas a cada amamenta-
ção, pois a flora bacteriana 
bucal já está constituída. 
Além do mais, a sensação 
de boca limpa ajuda a criar 
o hábito da higienização 
nas crianças e facilita a 
revisão da escovação dos 
pequenos pelos pais”, ex-
plica o dentista Dr. Sávio 
Moreira da Silva. 

A forma de escovar 
tem grande influência na 

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, ou ligue para 3317-7931 e fale com Ariza.
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prevenção dos dentes 
saudáveis. É preciso que 
a escova alcance as faces 
interna, externa e superior 
dos dentes para retirar re-
síduos e impedir a forma-
ção da placa bacteriana, 
a grande vilã das cáries. 
Alimentos com excesso 
de açúcar, por exemplo, 
contribuem para o apa-
recimento da placa. Para 
combatê-la, o uso do fio 
dental é imprescindível. 
“Na escovação é preciso 
frequência e constância, 
já que em 48 horas pode 
haver a formação de pla-
ca. Os ácidos produzidos 
por ela corroem o esmalte 
dos dentes e causam as 
cáries. O fio dental remove 
mecanicamente resíduos 
em locais que a escova 
não alcança, como entre 
os dentes. Deve ser usado 
ao menos uma vez ao dia”, 
recomenda o dentista. 

Vale lembrar que o creme 
dental com flúor também 
não pode faltar.

A escovação correta e 
regular também evita gen-
givites. Nos casos mais 
graves, a inflamação das 
gengivas pode provocar até 
a perda do dente. Por isso é 
preciso ter atenção à retra-
ção das gengivas e também 
ao aumento de sensibilidade 
a alimentos frios e quentes. 
Nesses casos é imprescin-
dível o atendimento odonto-
lógico para avaliação. 

As cáries precisam ser 
identificadas e tratadas o 
quanto antes. Quando su-
perficiais, são feitos proce-
dimentos de higienização 
e restaurações. “Se não for 
tratada, a cárie pode afetar 
a polpa do dente, formada 
por um conjunto de nervos 
e vasos sanguíneos. Muitas 
vezes é necessário o cha-
mado tratamento de canal, 

quando é preciso retirar a 
polpa inflamada, preservan-
do o dente. Em outros ca-
sos, a inflamação é tão gra-
ve que o dente precisa ser 
extraído”, alerta o Dr. Sávio 
Moreira da Silva.

As consultas regulares 
com o dentista, a cada seis 
meses, são essenciais para 
melhorar a qualidade da es-
covação, para a profilaxia, 
ou seja, a limpeza dos den-
tes, e para a aplicação de 
flúor, uma medida preventi-
va contra os riscos bucais. 
O VOAM, plano de saúde 
da Volvo para funcionários 
e dependentes, possui 
atendimento na área odon-
tológica. A listagem das 
clínicas e dos profissionais 
credenciados pode ser en-
contrada na página  www.
voam.com.br e também 
pelo celular, no aplicativo 
do plano, disponível nos 
sistemas Android e Apple.


