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Descubra qual 
a diferença entre 
emergência, 
urgência e 
consulta eletiva

A hora certa do 
hospital 

Salas de espera mo-
vimentadas, senhas 
para atendimento, de-
mora. Situações que 

parecem comuns a quem busca 
serviços de saúde em hospitais 
e prontos-socorros. Segundo os 
especialistas, um dos motivos da 
grande demanda é o desconheci-
mento das distinções entre as ca-
tegorias de atendimento médico. 
“A superlotação acontece essen-
cialmente pela demanda eletiva. 
Para a pessoa que sente a dor ou 
o mal estar, o fato é considerado 
preocupante e uma emergência, 
mas na maior parte das vezes, 
ela não é caracterizada como tal 
durante a avaliação e a triagem, 
e sim como um caso que poderia 
ser tratado de forma ambulatorial”, 
comenta o diretor executivo do 
Hospital Pilar de Curitiba e presi-
dente da FEHOSPAR (Federação 
dos Hospitais e Estabelecimentos 
de Saúde no Estado do Paraná), 
Luis Rodrigo Schruber Milano. 
Segundo ele, no Brasil, entre 70 
e 80% do movimento nos hospi-
tais não é caracterizado como de 
emergência.

Um exemplo é o do Hospital 
Pequeno Príncipe, em Curitiba, 
voltado ao atendimento pediátri-
co. A média diária gira entre 400 a 
700 crianças atendidas. “Efetiva-
mente, apenas um terço dos casos 
deveria estar no pronto atendimen-
to. Os demais poderiam perfei-
tamente optar por uma consulta 
médica eletiva”, lamenta o médico 
infectologista Victor Horácio Cos-
ta júnior, coordenador das emer-
gências do hospital. Segundo ele, 
há uma descaracterização no aten-
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Nos casos de emergên-
cia, clínicas e hospitais con-
veniados ao VOAM estão 
preparados para o atendi-
mento pediátrico e adulto. 

Os beneficiários contam 
com ferramentas na internet 
e com aplicativos para celu-
lar que ajudam a localizar 
médicos, clínicas, laborató-
rios e hospitais. 

Para informações deta-
lhadas, basta acessar o en-
dereço www.voam.com.br. 

Consulte 
sempre o VOAM

ENTENDA AS DifErENçAS
Saiba o que é atendimento eletivo, urgência e emergência

1. Eletivo É aquele programado com antecedência, que pode aguardar 
alguns dias ou até semanas. Uma consulta de rotina, um caso de rinite 
ou uma dor de cabeça que não seja incapacitante podem ser enquadra-
dos nesse caso.

2. Urgência Acontece quando o paciente tem uma situação que 
necessita de resolução e tratamento rápidos. Um exemplo são as dores 
repentinas e agudas, a febre que não baixa, os vômitos ou as dores 
abdominais fortes, que podem evoluir para algo mais grave.

3. Emergência É o quadro em que o paciente corre risco de morte 
ou de incapacidade permanente. nesse caso, a ação de médicos e 
enfermeiros precisa ser imediata, como em paradas cardiorrespiratórias, 
infartos, acidente vascular cerebral.

dimento. O primeiro motivo seria 
a rotina dos pais, que trabalham o 
dia todo e buscam o atendimento 
direto na emergência pediátrica. 
“Muitos não têm a figura do pe-
diatra da criança e o médico aca-
ba sendo o que está no plantão. 
Como não há continuidade no 
tratamento ou acompanhamen-
to, as consultas acabam também 
sendo mais frequentes do que 
deveriam”, comenta o médico. 
“Há dias em que a fila é de 40 
crianças, com espera de mais de 
3 horas”, ressalta.  

Para ajudar e evitar esperas 
desnecessárias e transtornos, o 
ideal é reconhecer os tipos de 
atendimento médico e buscar au-
xílio adequado, de acordo com a 
gravidade. São três categorias, 
determinadas de acordo com a 
rapidez necessária para o atendi-
mento (confira abaixo). 

Para determinar qual a mo-
dalidade de atendimento para o 
paciente, a grande maioria dos 
hospitais adota a chamada esca-
la de Manchester, que teve ori-
gem na inglaterra. Esse sistema 
de triagem começou a ser usado 
no Brasil a partir dos anos 2000 
para ajudar a reduzir a lotação nos 
hospitais e nos prontos-socorros. 
Pode adotar cores ou números. 
nesse último caso, a escala vai de 
5 a 1, em ordem reversa. Quanto 
menor o número, mais grave a si-

tuação. Por exemplo, pacientes de 
grau 3, 2 e 1 têm prioridade e são 
conduzidos antecipadamente para 
atendimento. já os das escalas 5 
e 4, considerados ambulatoriais, 
precisam esperar a vez para se-
rem atendidos. Por isso, o ideal é 
optar, sempre que possível, pelas 
consultas agendadas eletivas, que 
garantem menos espera e maior 
tranquilidade ao paciente.



programação da av  agenda maio 2015Associação dos 
Funcionários da Volvo

O Vikingfamília4 MAi/jUn 2015

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo
18h20 às 19h

15h às 20h

14h às 17h

06h30 às 13h

16h e 17h30

12h às 13h 12h às 13h

15h15, 16h30 e 17h45

15h às 20h

10h às 22h

17h30 às 19h30 9h às 11h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

8h30, 14 e 19h

16h às 24h

14h30 às 22h30

18h20 às 19h

15h às 20h

10h às 22h

14 às 17h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

16h e 17h30

16h às 24h

12h às 13h

14h30 às 22h30

15h15, 16h30 e 17h45

15h às 20h

10h às 22h

8h30, 14 e 19h

16h às 24h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

14h30 às 22h30

18h20 às 19h

15h às 20h

10h às 2h

06h30 às 13h

16h às 24h

16h às 24h

10h às 24h

10h às 20h

16h e 17h30

16h às 1h

14h30 às 22h30

10h às 18h

9h às 12h

10h às 2h

8h às 12h

9h30 às 12h

10h às 19h

10h às 18h

10h às 18h

10h às 22h

10h às 22h

10h às 18h

10h às 19h

10h às 18h

oriente-se Confira os horários e atividades da AV.

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

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

ATiViDADES

LOCAiS

dia 10

É hora da Oliviking

Dia das Mães

A Oliviking começa em 25 de julho. Se já tem equi-
pe, faça a inscrição. Se não, ainda dá tempo. Você pode 
se inscrever de 4 a 29 de maio. As equipes, com até 
75 integrantes, serão batizadas com o nome de países. 
Só não pode Brasil. As modalidades: atletismo, basque-
te, bola oito, dominó, futebol, futevôlei, gincana, natação, 
Playstation, tênis de mesa e de campo, vôlei de areia e de 
quadra, triathlon, truco e xadrez. Os atletas podem integrar 
três modalidades individuais, duas coletivas e duas provas 
extras. Precisa ter mais de 18 anos e apresentar atestado 
médico. Um dos pontos altos da competição é a cerimônia 
de abertura. Cada equipe precisa contar com, no mínimo, 
15 integrantes no desfile, sob o risco de desclassificação. 
A vencedora do desfile de abertura recebe um troféu. já as 
três equipes campeãs, um jantar dançante no Ginásio da 
AV, com solenidade de premiação. E a campeã ganha um 
passeio especial. Mais informações na intranet.

Um cardápio caprichado 
servido no Soccer Bar vai 
deixar o dia mais saboroso: 
mignon ao molho madeira, 
lasanha, salpicão de frango, 
frango com queijo, farofa, 
batata palha, arroz branco e 
à grega, saladas verde, de 
tomate e maionese e sobre-
mesa (salada de frutas). São 
R$ 30 por pessoa. Terá ain-
da atividades para as mães e 
convidadas, das 10h às 18h. 
E a garotada se diverte na 
Rua do Lazer. Participe.

Largada

forme sua dupla

Na madrugada

Para dançar

dia 7

dia 15

dia 15

dia 30

O GP do Brasil de Fór-
mula 1 é só no final do ano, 
mas quem quiser fazer parte 
da excursão não deve perder 
tempo. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas 
pela intranet. A corrida, a pe-
núltima etapa do Mundial, é 
no autódromo de interlagos, 
em São Paulo. A excursão da 
AV será nos dia 14 e 15 de 
novembro. O pacote de via-
gem conta com passagem 
aérea, traslados entre o aero-
porto, o hotel e o autódromo, 
estadia com café da manhã e 
ingressos. 

O Truco do 1º turno che-
ga à quarta etapa do torneio 
para o ranking 2015.  A partir 
das 18h no Soccer Bar. As 
inscrições podem ser feitas 
antes dos jogos e o vencedor 
leva para casa uma costela. 

A 4ª etapa do Torneio de 
Truco para o 20 turno começa 
a partir da 1h da manhã no 
Soccer Bar. Faça a inscrição 
antes da competição. A dupla 
vencedora ganha uma costela. 

A balada Viking no Salão 
ViP é sucesso. Se você tem 
de 12 a 17 anos, venha curtir. 
Dois aniversariantes do mês 
comemoram com 15 convida-
dos. Peça ao pai ou responsá-
vel pra reservar na intranet.  

happy hour
Todas as sextas, exceto feria-
dos, tem happy hour no Soc-
cer Bar. A partir das 18h até 
as 22h, o som ao vivo toma 
conta do espaço com dife-
rentes estilos. Nos dias em 
que há Truco da Madrugada, a 
música vai até as 2h30.

FESTA Desfile de abertura

BELEZA Cuidar 
da estética faz 
parte da festa
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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.

PaRa os PeQuenos
Colônia de férias de inverno 

A colônia será de 13 a 17 de 
julho e já é possível fazer a ins-
crição para as 250 vagas para 
crianças de 5 a 12 anos. São R$ 
120 parcelados em duas vezes. 
inclui recreação e as refeições 
(café da manhã, almoço e lan-
che). Atenção: o acantonamento 
na AV é exclusivo para os de 9 
a 12 anos. E apenas crianças 
acompanhadas pelo responsável 
podem usar o transporte da Vol-
vo para chegar à colônia. não é 
permitido o transporte dos meno-
res desacompanhados.

Os brinquedos 
infláveis e camas 
elásticas estão à 
disposição dos 
pequenos aos fins 
de semana na AV. 
Aos sábados e do-
mingos, das 10h 
às 18h, aconte-
cem atividades de 
recreação. 

É truco! Cartas na mesa
Na balada

dia 19 dia 19
dia 27

dia 8

A 5ª etapa do Torneio de 
Truco da Madrugada para os 
funcionários do 20 turno é no 
Soccer Bar a partir da 1 hora 
da manhã. inscreva-se até 
pouco antes das partidas. 
Os campeões recebem uma 
costela como prêmio.

Disputa acirrada na 5ª 
etapa do Torneio de Truco 
para os funcionários do pri-
meiro turno. As partidas no 
Soccer Bar começam de-
pois das 18h e as inscrições 
são lá também. O vencedor é 
premiado com uma costela.

A Balada Viking começa às 19h30 e vai até 0h30, 
no Salão Vip. A garotada de 12 a 17 anos vai curtir o 
som do momento, sob o comando do DJ Lima. Para 
comemorar o aniversário com 15 amigos, peça para 
o pai ou responsável entrar em contato com a AV.

RITMO Diversão garantida

dia 10

Está chegando a hora do Arraiá da AV
Tire do armário o chapéu de palha e venha aproveitar a 

Festa junina na AV! A expectativa é da presença de 5 mil pes-
soas no evento, das 14 às 20 horas. Atrações musicais, ati-
vidades ao ar livre para a criançada e o Cantinho Viking Feliz 
para os pequenos são diversão garantida.

A tenda gigante vai dar conforto a todos. Também a pra-
ça de alimentação com pratos e bebidas típicos da época. 
Ao final da tarde, o bingo irá distribuir prêmios variados, de 
televisão à bicicleta. 2.500 kits juninos serão vendidos e os 
associados podem adquirir quantos quiserem. Também estão 
à disposição 800 ingressos para convidados (até dois por 
associado). Crianças até 12 anos não pagam. 

A entrada para associados e dependentes é gratuita, mas 
é obrigatório apresentar crachá ou carteirinha do VOAM e do-
cumento com foto. Convidados também. Atenção: quem não 
apresentar documento com foto ou crachá não entra. Todos 
devem utilizar o estacionamento da Volvo. Os ingressos e kits 
juninos estarão à venda nas seguintes datas:
1º TUrNO De 2/6 a 10/6, das 10h30 às 13h, no Espaço Cultural e 
no refeitório 3.
2º TUrNO De 2/6 a 10/6, das 19h30 às 21h30, no Espaço Cultural.
3º TUrNO Dias 2/6 e 9/6 das 7h45 às 8h30, no Espaço Cultural.CONFORTO A tenda já é um espaço consagrado
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VENhA pARA O hAppy 
hOuR dO SOCCER BAR

pARAdA BRASIL

nada melhor do que 
encerrar a sema-

na num encontro com os 
amigos, ao som de boa 
música e saboreando deli-
ciosos petiscos. Tudo isso 
está à sua disposição no 
Soccer Bar, na AV. 

Todas as sextas-feiras, a 
partir das 18h até as 22h, o 
bar abre para o happy hour, 
e com um detalhe: sempre 
com música ao vivo. Os 
estilos são alternados, para 
agradar todos os públicos: 
do samba ao rock, passan-
do pela MPB. 

O evento só não acon-
tece aos feriados. na gas-
tronomia, os petiscos e as 
porções são caprichados 
e com valores acessíveis. 
Reserve sua mesa, junte 
seus amigos e venha par-
ticipar. 
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Boa música e ambiente agradável

Excursão da AV na Volvo Ocean Race 

A parada da Volvo Ocean Race em itajaí agitou 
a cidade do litoral catarinense. E os associa-

dos da AV foram ver de perto toda a movimentação 
envolvida no evento. Uma excursão partiu de Curiti-
ba, em 11 de abril, exclusivamente para acompanhar 
a regata. Além da visita guiada pelas cidades de ita-
jaí e Camboriú, do almoço e do jantar em restauran-
tes da cidade sede, os participantes visitaram a Vila 
da Regata para conhecer de perto barcos, atletas 
e toda a estrutura do grande evento. A Volvo Oce-
an Race está na 12ª edição. São nove meses de 
competição percorrendo 38.739 milhas náuticas, o 
equivalente a 71.745 km, por cinco continentes e 
11 países. nesse período, os navegadores enfren-
tam vários dias longe da terra firme, ondas gigantes 
e temperaturas extremas. 

escolinha de tênis

aV em Buenos aires

Melhora na flexibi-
lidade, na coorde-
nação, na postura. 
Estes são apenas 
alguns dos bene-
fícios que o tênis 
faz para a saúde. 
Para a criançada, a 
modalidade é uma 
excelente opção 
esportiva. Por isso, 
a AV proporciona 
aulas de tênis para 
meninos e meni-
nas aos sábados 
pela manhã. Estão 
abertas turmas para 
a faixa etária de 5 a 
8 e de 9 a 11 anos. 
As turmas têm, no 
máximo, 10 alunos. 
São r$ 100 por mês 
e materiais como 
bolas, raquetes e de-
mais equipamentos 
estão inclusos. As 
matrículas podem 
ser feitas diretamen-
te com o professor 
Celso ricardo 
Marchetti Chaves, 
pelo telefone (41) 
9648-0356.  

A primeira viagem 
internacional promo-
vida pela AV foi um 
sucesso. A excursão 
contou com 36 pes-
soas, que trocaram 
o samba pelo tango 
no Carnaval 2015. 
O passeio de 6 
dias e 5 noites teve 
visitas a marcos 
da cidade, como o 
Obelisco, a Casa 
rosada e o túmulo 
de Evita Perón. Um 
belo show de tango 
também fez parte 
da programação da 
excursão, que foi 
inesquecível para os 
participantes.

FIM dE TARdE Curta o ambiente moderno do Soccer Bar
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BELEZA E BEM-ESTAR

VENhA pARA O hAppy 
hOuR dO SOCCER BAR

pARAdA BRASIL

A Associação Viking 
prestou a home-

nagem às mulheres com 
um dia dedicado aos cui-
dados femininos. 

no domingo, 8 de 
março, associadas, de-
pendentes e convidadas 
aproveitaram os serviços 
de manicure, massagem, 
dicas de maquiagem e 
cuidados com a pele. 
Os momentos de relaxa-
mento ficaram por conta 

do shiatsu. A massagem 
oriental trabalha em pon-
tos de estagnação e de-
sequilíbrio energético. 
Libera tensões e deixa 
fluir a energia do corpo. 
“A sensação de leveza é 
muito grande”, conta Ga-
brieli Zadorosny, convida-
da da prima, isabela da 
Silva, que é filha de ivair 
nunes da Silva, funcio-
nário Volvo. “Soubemos 
da comemoração pelo Vi-

king Família. É a primeira 
vez que participo e estou 
achando muito bom”, co-
mentou a jovem.

Flávia Rose da Silva 
também é estreante na co-
memoração do Dia da Mu-
lher. Veio com a filha, que 
aproveitou os brinquedos 
infláveis, e com o Marido 
Vanderli Martins, que tra-
balha no setor de pesados. 
“É muito bom ter um dia 
dedicado só para a gente”, 

Dia da Mulher teve atividades femininas na AV e, como sempre, atraiu muita gente

disse Flávia.
Solange Aparecida Cos-

ta comemorou a data com 
o marido, Anderson Bue-
no, funcionário do prédio 
20. Também soube do 
evento por meio do Viking 
Família. “Aproveitei tudo 
o que foi oferecido pela 
AV. nas dicas de beleza, 
aprendi truques que vou 
colocar em prática no co-
tidiano. Foi um dia muito 
agradável”, afirmou.

Bye Bye, Verão
A excursão ao Parque 
Aquático Cascanéia, 
em Gaspar (SC), no 
sábado, 14 de março, 
marcou a despedida 
das atividades de ve-
rão promovidas pela 
AV. O passeio é um 
dos mais procurados 
pelos associados e 
tem grande adesão 
de grupos de amigos 
e famílias. Além de 
aproveitar as piscinas 
e os toboáguas, o 
grupo saboreou um 
delicioso almoço no 
parque. 

coloque na agenda

torneio de poker O Soccer 
Bar vai receber o torneio 
de Poker NL*-Texas 
Hold’em. Para participar, 
basta fazer a inscrição 
pela intranet a partir 
de 4 de maio. Os jogos 
acontecem às terças e 
quartas-feiras.

Meia-Maratona no Rio A Meia Maratona do rio de Janei-
ro acontece apenas em agosto, mas você pode 
garantir sua vaga desde já com o grupo formado 
pela AV. A prova, de 21 km, vai da Praia do Pepê, 
na Barra, até o Aterro do Flamengo. A viagem 
acontece no fim de semana dos dias 29 e 30 de 
agosto. No pacote estão inclusos a passagem 
aérea de ida e volta, o traslado, a hospedagem em 
quarto duplo ou triplo com café da manhã, inscri-
ção para a corrida e o almoço do domingo. O valor 
para a meia-maratona e para a corrida de 5 km é 
de r$ 970. As vagas são limitadas. Informações 
com Leandro Moreira pelo telefone 3317-3722 ou 
pelo e-mail: leandro.moreira@consultant.volvo.com

VISuAL Praia do Pepê
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uM BOM dIA O cuidado com as unhas foi apenas uma das atrações na AV para comemorar o Dia da Mulher



Uso de lentes de contato 
exige prescrição médica e 
cuidados especiais não erre com as 

lentes de contato

Abra os olhos

Deixar os óculos de lado numa fes-
ta, ter mais conforto na prática de 

esportes ou mesmo surpreender com uma 
mudança na cor dos olhos. As lentes de 
contato permitem tudo isso, mas precisam 
ser prescritas por um oftalmologista. As de-
ficiências de visão mais conhecidas, como 
miopia (dificuldade de enxergar longe), 
hipermetropia (problemas para enxergar 
perto), astigmatismo (que ocasiona vista 
embaçada) e também a presbiopia (vista 
cansada), geralmente podem ser corrigi-
dos com as lentes de contato. 

no exame, o médico analisa vários fa-
tores: além do grau indicado, a curvatura 
da córnea, o diâmetro e a permeabilidade 
ao oxigênio. “Outra questão importante é 
a análise do endotélio, uma camada de 
tecido que dá transparência à córnea e 
cujas células não se regeneram. O mau 
uso das lentes de contato pode danifi-

FALE COM A AV Para saber mais sobre a programação da AV, ligue para 3317-8990 ou 3317-8994.

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.

EXpEdIENTE 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, 35 9236-6411 . 
Editora: Ariza Sozzo . Volvo do Brasil Veículos Ltda. Av. juscelino K. de Oliveira, 2.600, CiC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81260-900

1. Lave e enxugue 
bem as mãos antes 
de manusear a lente.
2. Para limpar, use só 
soluções indicadas. 
Nunca água ou soro 
fisiológico.
3. Mantenha o estojo 
limpo e troque a cada 
seis meses.
4. Atenção à validade 
das lentes no caso do 
uso das descartáveis.
5. Evite uso prolon-
gado.
6. Nunca durma com 
as lentes.
7. Coloque as lentes 
antes de fazer e 
retire-as antes de tirar 
a maquiagem.

car esse tecido e levar à cirurgia e até à 
cegueira”, revela o médico oftalmologis-
ta dr. Artur Schmitt, do Hospital Barigui 
de Oftalmologia, credenciado ao VOAM, 
plano de saúde Volvo para funcionários e 
dependentes.

Geralmente o uso excessivo e a falta de 
higienização correta das lentes é que cau-
sam danos. “As lentes devem ser utilizadas 
por períodos não muito extensos, preferen-
cialmente menores que 12 horas. Dormir 
frequentemente com as lentes de contato, 
por exemplo, pode ocasionar infecções 
graves, como a úlcera bacteriana. Os tipos 
mais agressivos de úlceras de córnea po-
dem deixar cicatrizes graves, muitas vezes 
sem possibilidade de correção, e que po-
dem exigir até transplante de córnea”, co-
menta o médico.

A reavaliação da indicação do uso das 
lentes de contato deve ser feita anualmen-
te. O aparecimento de sintomas como ir-
ritação, vermelhidão, coceira e secreção é 
um sinal de alerta que precisa ser avaliado 
por um profissional de saúde o mais rapida-
mente possível. A compra de lentes de con-
tato nunca deve ser feita sem prescrição e 
o uso exige cuidados com a higiene. 
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