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Dia 17 de outubro tem 
Festa da Criança na 
Associação Viking.
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No ritmo
Descubra o 
poder da 
atividade física 
para a sua saúde 
à medida que 
você envelhece

A CONTA
Alexandre Parker acredita que 
o investimento que faz hoje nos 
exercícios vai economizar em 
doenças e remédios no futuro
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Faça do esporte e da atividade física 
aliados para uma idade madura saudável

Fonte da  
juventude

Acordar bem cedo e come-
çar o dia com um mergulho 
e muitas braçadas na pisci-

na. É a rotina sete dias por semana 
de Alexandre Parker, de Assuntos Go-
vernamentais e Institucionais. “Acordo 
4h30 e pratico natação das 5h às 7h. 
Aos domingos, vou um pouco mais 
tarde, entre 7 e 8 da manhã”, conta. 
Além da natação, faz musculação de 
duas a três vezes por semana, corrida 
e ainda participa de competições em 
mar aberto. tudo aos 53 anos. “o es-
porte faz parte do meu dia a dia. É um 
elemento de motivação que fornece 
energia para todas as outras ativida-
des da vida.”

Alexandre sempre gostou de prati-
car esportes desde a infância. experi-
mentou atividades como judô, karatê, 
tênis de mesa, basquete e foi na nata-
ção que se encontrou. Mas nem sem-
pre foi assim. A partir dos 20 anos de 
idade, já na faculdade, interrompeu 
a rotina até os 30 anos. Na época, 
doenças não demoraram a aparecer. 
“eu era ‘velho’ naquele tempo. Sofria 
com gripes frequentes, má postura, 
torcicolos e dores nas costas. Isso só 
mudou quando retomei a natação, há 
23 anos”, conta. “Acredito que, o que 
invisto hoje na academia, vou econo-
mizar amanhã em remédios.” 

Parker explica que o educador fí-
sico e ex-treinador de Ayrton Senna, 
Nuno Cobra, numa palestra há alguns 
anos na Volvo, definiu o que é preciso 
para manter-se em movimento: “en-

contrar uma atividade que você goste 
e que tenha prazer em realizá-la. Des-
sa forma, ela será incorporada auto-
maticamente em sua vida e vai gerar 
muito bem-estar”, diz. 

A opinião é compartilhada pelo 
médico cardiologista do VoAM, José 
Carlos tarastchuk: “o desafio é expe-
rimentar e descobrir a aptidão para 
uma ou outra atividade. É preciso 
também persistência, aí os resulta-
dos aparecem”. Segundo o médico, 
os exercícios integram um dos pilares 
para quem quer chegar à terceira ida-
de com a saúde em dia e com inde-
pendência. “A fonte da juventude não 
está em um único remédio, mas em 
um conjunto de atitudes. e a atividade 
física é o que mais se aproxima dessa 
ideia. Bem orientada, reduz a obesi-
dade, a hipertensão, melhora o diabe-
tes e também atua na prevenção de 
determinados tipos de câncer.”

Quem quer iniciar a prática de es-
portes na idade madura, comece com 
uma avaliação física e consulta médi-
ca. “Acima dos 40 anos, é preciso um 
teste ergométrico, eletrocardiograma 
e exames de sangue para avaliar o 
estado geral e se há algum impedi-
mento para os exercícios de impacto 
ou que exijam muito esforço”, explica 
o médico José Carlos tarastchuk. “o 
objetivo é ganhar mais saúde sem 
pressa em recuperar o tempo perdi-
do, para evitar lesões.”

Disciplina. essa é a palavra cha-
ve para quem quer tornar os exercí-

cios um hábito, diz o educador físico 
Adriano Knaut, da Associação Viking. 
“Reserve pelo menos 50 minutos do 
dia para se dedicar à atividade que 
escolher e mantenha regularidade por 
pelo menos seis meses. A partir daí, 
ela se tornará um hábito”, recomenda. 

Segundo o educador físico, entre 
os ganhos para a saúde, estão a me-
lhora nos níveis de triglicerídeos, co-
lesterol e glicemia; a melhora postural, 
de disposição, na qualidade do sono 
e diminuição dos níveis de estresse. 
“A longo prazo, a tendência é que a 
pessoa sofra menos com dificulda-
des no aparelho locomotor, além de 
diminuir a chance de doenças cardía-
cas e a hipertensão.”

Para motivar o nem sempre fácil pe-
ríodo de adaptação aos exercícios, uma 
dica é fazer atividades na companhia 
de um amigo. Algumas modalidades 
são recomendadas para quem está ini-
ciando a prática de exercícios na idade 
madura e na terceira idade: exercícios 
de fortalecimento (potência muscular), 
dança, caminhada, hidroginástica, bici-
cleta (tanto estacionária quanto livre) e 
pilates. “o que é importante nessa fase 
é saber que os chamados exercícios 
funcionais _ para balanço, marcha e 
coordenação _ são fundamentais.” em 
pouco tempo, as queixas de cansaço, 
dores e falta de disposição desapare-
cem, segundo Adriano Knaut. “o cor-
po humano foi feito para movimentar-
-se e, se está muito parado, começa 
a ‘enferrujar’ como um carro também 
parado por muito tempo. então, com 
a atividade, o mal estar praticamente 
desaparece, e aí há uma sequência de 
outros ganhos, que só aumentam com 
o esporte”, finaliza.
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seDeNTArismO
NO BrAsil
Pesquisa encomendada 
pelo ministério do esporte 
mostrou o perfil dos brasilei-
ros em relação às atividades 
físicas e revelou que quase 
metade da população brasi-
leira é sedentária. O chama-
do Diagnóstico Nacional do 
esporte apontou que 45,9% 
da população não realizaram 
nenhuma atividade física em 
2013. entre os sedentários, 
80,4% disseram conhe-
cer os riscos, mas mesmo 
assim não se exercitam, por 
falta de tempo, motivação ou 
preguiça. O estudo mostra 
que as mulheres são mais 
sedentárias que os homens 
(50,4%) e que quase 90% 
das pessoas que abandona-
ram os exercícios físicos o 
fizeram antes dos 34 anos.

O VALOR DAS BRAÇADAS
Alexandre Parker nada sete dias por 
semana. Aos 53 anos, diz se sentir 
muito mais jovem que aos 30



DiA 18

happy hour
Sexta-feira tem 

música no Soccer 
Bar. Comece bem 
o fim de semana na 
companhia dos ami-
gos e colegas de 
trabalho num agra-
dável happy hour. A 
música corre solta a 
partir das 18h até as 
22h. Venha partici-
par dessa confrater-
nização.

programação da av  agenda setembro 2015Associação dos 
Funcionários da Volvo
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5 a 8

19

praia e sol

beto carreiro

o feriado da Indepen-
dência será bem aproveita-
do por pelo menos 80 as-
sociados que optaram pela 
viagem à capital cearense, 
Fortaleza. Na programação, 
passeios ao Beach Park e à 
praia de Cumbuco. As vagas 
esgotaram em tempo recor-
de. Fique ligado na intranet 
para as próximas excursões.

um dos passeios prefe-
ridos da família AV, o Beto 
Carrero World, parque lo-
calizado em Penha (SC), é 
garantia de diversão para 
todas as idades. em breve, 
novas excursões ao parque 
estarão com as inscrições 
abertas na intranet.

Tucunaré É truco!
dias 4 a 8 dia 18

Quem gosta de uma boa pescaria não 
perdeu tempo e se inscreveu para a viagem a 
Presidente epitácio, no oeste de São Paulo. 
A excursão, que inclui do transporte às iscas, 
é uma das mais tradicionais e disputadas 
entre os associados. Fique atento aos novos 
pacotes promovidos pela AV.

A 4ª etapa do torneio truco unificado 
para o ranking 2015 será no Soccer Bar, a 
partir das 18h. As inscrições podem ser fei-
tas antes dos jogos e os vencedores levam 
para casa uma costela. As duas duplas mais 
bem colocadas disputam o torneio regional 
do SeSI, em setembro.

Vem dançar

Corrida

dia 19

dia 27

A Balada Viking, para a 
garotada de 12 a 17 anos, 
agita o Salão Vip. Dois ani-
versariantes do mês podem 
festejar com até 15 amigos. 
Atenção: a reserva deve ser 
feita pelo pai ou responsável 
na intranet. 

Desta vez, a etapa do 
Circuito das Indústrias será 
disputada na Bosch, com 
percursos de 6 e de 13 km. 
A assessoria da AV dá supor-
te aos atletas nas inscrições 
e no dia da competição. os 
detalhes estão na intranet.

PURA DIVERSÃO Na foto acima, a orla de Fortaleza. Abaixo, o Beto Carreiro World

oriente-se Confira os horários e atividades da AV.

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

14h às 17h

16h
17h30

 16h30 e 17h45

17h30 às 19h30 9h às 11h

 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

10h às 22h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

16h às 23h30

14h30 às 22h30

15h às 20h

10h às 22h

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

16h às 23h30

12h às 13h

14h30 às 22h30

15h às 20h

10h às 22h

16h às 23h30

06h30 às 13h

16h às 23h

16h às 23h

14h30 às 22h30

15h às 20h

10h às 2h

06h30 às 13h

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

Alongamento
Atleta do Futuro
Atividades recreativas
Capoeira
Condicionamento físico
Cumbucão futebol sintético
escolinha de futebol
Ginástica (step, local, Jump)
Zumba
musculação manhã
musculação tarde
Yoga
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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
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. 

3 de outubro | 10 anos de capoeira e cidadania o projeto comemora uma dé-
cada e nada melhor do que celebrar com uma apresentação 
especial no Ginásio da AV. Vai reunir os 300 integrantes do 
programa num verdadeiro show em que serão apresentadas 
danças populares, ritmos brasileiros e, claro, muita capoeira. A 
apresentação começa às 19h. Hoje, o projeto Capoeira e Ci-
dadania envolve crianças e adolescentes de seis escolas nas 
proximidades da Volvo. “A capoeira é uma ferramenta fantás-
tica para a formação completa dos jovens cidadãos”, explica 
Jorge Luiz “Piriquito” Freitas, coordenador do projeto.   

campeonato de peS 2015 Se você gosta de videogames, não pode perder 
o campeonato de XBoX 360, aberto a funcionários, aprendizes 
e estagiários da Volvo. As partidas têm dois tempos de 10min e 
os jogos acontecem quartas e quintas, às 16h30, 17h e 17h30.  
Aos sábados, a bola rola na tela a partir das 10h30. Além do sor-
teio de brindes, tem distribuição de medalhas e o campeão leva 
para casa um XBoX 360. Fique atento. o próximo torneio será 
aberto aos dependentes e acontece em breve. 

Fique atento

seis! Para a galera!
dia 2 dia 31

A 5ª etapa do torneio 
de truco unificado para o 
ranking de 2015 será no 
Soccer Bar, a partir das 18h. 
os campeões ganham uma 
costela. Inscrições podem 
ser feitas antes das partidas.  

terminar a sexta-feira numa reunião com amigos, 
com petiscos e boa música. tem coisa melhor? o 
happy hour da Associação Viking tem tudo isso. 
Aproveite das 18h às 22h no Soccer Bar.

Quem tem de 12 a 17 
anos vai dançar sob o co-
mando do DJ Lima, em mais 
uma Balada Viking, das 
19h30 até 0h30, no Salão 
Vip. Para comemorar o ani-
versário com 15 amigos, o 
pai ou responsável deve en-
trar em contato com a AV.atenção A portaria da AV tem um novo número de telefone. É o (41) 3405-5999

dia 17 Festa da criança
A programação vai das 14h até 

as 20h, com infláveis gigantes, 
cama elástica e muitas delícias para sa-
borear. Na tenda em frente ao ginásio, 
um espaço vai abrigar os adultos, com 
apresentações artísticas e o tradicio-
nal  bingo. o kit criança sai por R$ 12 
e inclui cachorro-quente, refrigerante, 
churros, algodão doce, picolé de fruta 
e pastel. As vendas para o primeiro tur-
no acontecem entre 8 e 18 de outubro, 
das 10h30 às 13h no espaço Cultural e 
no refeitório do prédio 220. Já para o se-
gundo turno, nos dias 8 e 14 de outubro.  
A entrada é gratuita para os associados 
Viking e dependentes. Basta apresentar o 
crachá ou a carteira do VoAM e um do-
cumento com foto. Convidados precisam 
de documento com foto e ingresso, 800 
no total e limitados a dois por associado. 
use somente o estacionamento da Volvo.

DiA 25

largada
A Corrida Rústica 

Volvo é uma das mais 
aguardadas do Cir-
cuito das Indústrias, 
com trilhas no Par-
que do Passaúna in-
tegrando o percurso 
de 10.250 metros. 
As inscrições estarão 
abertas na intranet 
no início de outubro. 
Não esqueça: para 
se inscrever, é preci-
so apresentar ates-
tado médico do am-
bulatório Volvo. Para 
o público externo, as 
inscrições podem ser 
feitas na loja Procor-
rer, na Rua Vicente 
Machado, 320, no 
centro de Curitiba.     

DiA 18

happy hour



Uma seleção dos eventos que agitam a av acontece Associação dos 
Funcionários da Volvo

DIVERSÃO cOm SABOR

A Colônia de Férias de 
Inverno, de 13 a 17 

de julho, foi pura diversão 
para 160 crianças, como o 
passeio ao Kinder Park para 
a turminha de 5 a 8 anos e 
a sessão do filme Jurassic 
World para o pessoal de 9 a 
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Garotada mostra talento na oficina de culinária da Colônia de Férias de Inverno

12 anos. A tradição da noi-
te da pizza para as crianças 
maiores também teve novi-
dades: uma supercascata 
de chocolate.

e por falar em doçura, 
ela não faltou numa oficina 
inédita na Colônia: a de culi-

nária. As turmas de 5 e 6 e 
de 7 e 8 anos aprenderam 
a fazer o brigadeiro perfeito. 
João Gabriel Martins, de 6 
anos, bancou o mestre-cu-
ca: “eu já sei fazer. Aprendi 
lá em casa”. Para as crianças 
maiores, entre 9 e 12 anos, a 

aula foi de cupcake. Além de 
acompanhar o preparo da 
receita dos bolinhos, elas os 
enfeitaram com muitos con-
feitos. teve gente que co-
meu tudinho na hora. outros 
preferiram levar os quitutes 
para saborear em casa. 

DIA DE BELEZA
entre tantas atrações para 
as mães, cortar e cuidar dos 
cabelos foi uma delas 

programe-se

7 de novembro | piscinas A excursão para Cascaneia, em Gaspar 
(SC), abre caminho para a chegada do verão. Inclui a en-
trada no parque aquático, transporte em ônibus executivo, 
lanche no ônibus e almoço com buffet livre (bebidas e so-
bremesas não incluídas). Para associados, R$ 155, e, para 
convidados, R$ 165. Para associados de 4 a 10 anos, R$ 
115 e, convidados, R$ 125. Crianças até 3 anos, R$ 70. Até 
os 2 anos é de graça, mas a viagem é no colo dos pais ou 
responsáveis. Informações sobre os pacotes na intranet.

29 de novembro | Iate príncipe Um passeio repleto de belezas 
naturais em Santa Catarina. A excursão Iate Príncipe de 
Joinville inclui transporte em ônibus de turismo, passeio de 
iate com almoço a bordo (bebidas não incluídas), café co-
lonial no Rudnick e acompanhamento de guia credenciado 
pela Embratur. Para associados, são R$ 188 (adultos) e R$ 
125 (crianças de 4 a 12 anos). Convidados pagam R$ 195 
e R$ 130, respectivamente. Informações na AV com Leandro 
Moreira, no ramal 3722. Inscrições via intranet.

DELÍcIA 
A oficina de culinária 
ensinou a turma da 
colônia a fazer brigadeiro
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Um DIA DE jULhO

o sábado, dia 25 de 
julho, teve sabor de 

quentão, pinhão e pipoca 
para quem foi à Festa Julina 
na AV. o sol brilhou duran-
te toda a tarde e a garotada 
pôde se divertir nos infláveis 
espalhados pela Associação 
Viking. outros preferiram dis-
putar bola ao cesto, pebolim 
e sinuca, num espaço para 
todas as idades no Salão 

Festa Julina da AV atraiu 3,8 mil pessoas com sabores e sorteio

Vip. os pequeninos tiveram 
atividades artísticas e pintu-
ra no Cantinho Viking Feliz e 
muitas brincadeiras no giná-
sio de esportes. 

o movimento nas barra-
cas de comidas típicas foi 
intenso o tempo todo e o 
atendimento ágil evitou filas. 
A quadrilha do Sesc tercei-
ra Idade, da Água Verde, 
abriu os festejos. Na tenda 

em frente ao ginásio, o mú-
sico Jorge Henry animou 
a festa com sertanejo de 
raiz e também universitário. 
Renata terbai, da área de 
tI, trouxe a pequena Maria 
Regina, de apenas 1 ano 
e 4 meses, a caráter para 
aproveitar o arraial. “É nossa 
estreia na festa e estamos 
gostando bastante”, disse.

o bingo distribuiu dez 

cumbucão No Cumbucão da AV, os times são sorteados 
pelo computador. O título do torneio veio do método 
antigo de sorteio, que era feito com papéis com o nome 
dos jogadores colocados dentro de uma cumbuca. O 
torneio é aberto a funcionários, dependentes, sócios 
vitalícios e convidados e tem ranking e distribuição de 
prêmios. Sempre às quartas, a partir das 17h30, e aos 
domingos, às 9h. O regulamento está na intranet da AV. 
Mais informações com Leandro, no ramal 3722.

25 a 29 de maio de 2016 | Foz do Iguaçu A AV já tem uma 
programação especial para o feriado prolongado de 
Corpus Christi: uma excursão a Foz do Iguaçu, num 
pacote que inclui transporte em ônibus dois andares, 
estadia no Hotel AVM com pensão completa (café, 
almoço e jantar), passeios de catamarã no Lago de 
Itaipu, visita à Usina de Itaipu, ao Parque das Aves, às 
Cataratas, ao Museu de Cera, ida à Argentina e com-
pras no Paraguai. As vagas são limitadas. Os valores e 
as formas de pagamento estão disponíveis na intranet.

ROUPA tÍPIcA
o traje a caráter foi 
outra atração da festa

prêmios, entre eles, uma bici-
cleta de 18 marchas. Ander-
son Duarte Bueno, da mon-
tagem de cabines, ganhou a 
“magrela”. 

“Você não vai acreditar, 
mas estava pesquisando 
o preço de uma bicicleta 
para comprar essa semana. 
Agora, já posso começar a 
me exercitar”, comemorou. 
entre as atrações especiais 
da festa, a apresentação de 
60 crianças e adolescentes 
do projeto Capoeira e Cida-
dania, aperitivo da apresen-
tação do grupo, que acon-
tece em 3 de outubro, no 
Ginásio da AV.

Futebol Masters Até o final de outubro, astros que 
integraram times paranaenses se reúnem na Copa 
Volvo de Futebol Masters. Atletas acima de 35 anos, que 
jogaram no Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná Clube, 
integram as partidas nos gramados da AV. Seis times 
disputam o título. Entre os craques em campo, nomes 
como Paulo Rink, Alex e Perdigão. As partidas são nas 
terças, quartas e sextas-feiras, a partir das 19h45. Venha 
torcer. A entrada é gratuita. Para os funcionários, basta 
apresentar o crachá e, para não associados, um funcio-
nário precisa retirar convites antes.



Confira como atitudes simples do paciente ajudam o profissional de saúde 

Preparo para a consulta

usar sapatos des-
confortáveis no tes-

te ergométrico, esquecer o 
nome dos medicamentos 
usados, não levar exames 
anteriores para uma con-
sulta. Muitas vezes, por 
falta de atenção ou mesmo 
esquecimento, o paciente 
torna a avaliação médica 
mais difícil do que poderia 
ser. Pequenas ações au-
xiliam os profissionais de 
saúde na avaliação e no 
diagnóstico. 

A primeira delas é ter 
em mente todas as infor-
mações possíveis em re-
lação à queixa _ duração, 
característica, intensida-
de, casos semelhantes 
no passado. Dados im-
precisos dificultam a ava-
liação. A apresentação de 
exames anteriores para as 
consultas de rotina e os 
check-ups anuais merecem 
atenção especial, segun-
do o médico omar Fayez 

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.

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 . editoras: Ariza Sozzo e 
Carolina Reis . Volvo do Brasil Veículos Ltda. Av. Juscelino K. de oliveira, 2.600, CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CeP 81260-900

omar, do ambulatório Vol-
vo. “os exames anteriores 
são importantes. Permitem 
o acompanhamento e a 
tomada de decisões/con-
dutas clínicas, no caso dos 
acompanhamentos anuais/
rotina e podem fechar ou 
descartar um diagnóstico. 
também podem ser decisi-
vos para indicação de cirur-
gia. e quando o motivo da 
consulta é a investigação 
de alguma doença, com 
encaminhamento pelo clí-
nico geral a um especialis-
ta, o ideal é levar todos os 
exames feitos no processo, 
tanto anteriores quanto 
após início dos sintomas.

os exames complemen-
tares, que têm esse nome 
porque complementam o 
ato médico com a análise 
da história e o exame físico, 
são de suma importância. 
“Para assegurar a validade, 
eles devem ser feitos de 
acordo com a metodologia 

específica, sempre orienta-
da pelo laboratório ou clíni-
ca. exames com orientação 
de coleta pela manhã ou em 
jejum de 12 horas, quando 
não respeitados, não serão 
confiáveis e poderão gerar 
erro de interpretação”, ex-
plica o médico. Da mesma 
forma, um exame do apare-
lho gastrointestinal (colonos-
copia ou endoscopia) sem 
preparo adequado (falha na 
dieta anterior ao exame e 
uso de laxativos de maneira 
inadequada) pode ser im-
preciso ou não realizado. É 
bom lembrar que aqueles 
que necessitam de sedação 
(anestesia) apenas são rea-
lizados com a presença de 
um acompanhante.

Saber quais os medica-
mentos em uso é obrigató-
rio em todas as consultas. 
Para isso, o ideal é uma lista 
com o nome, dose, horário 
que toma. uma alternativa é 
armazenar foto das receitas 

e dos medicamentos nos 
smartphones. também de-
vem ser informados dados 
sobre alergias. o ideal é 
que eles sejam mantidos 
junto à carteirinha do pla-
no de saúde para que, em 
caso de emergência, pos-
sam ser acessados.

No preparo para a con-
sulta, lembre que as roupas 
devem permitir acesso fácil 
ao foco da queixa. Devem 
ser de tecidos elásticos e 
fáceis de serem retiradas. 
Nas sessões de fisioterapia 
e em teste ergométrico (de 
esteira), vá com tênis e rou-
pa confortável. Se a consul-
ta for com dermatologista, 
não use maquiagem ou es-
malte nas unhas. e na ida 
ao pediatra para as consul-
tas das crianças, é essen-
cial levar a carteira de vaci-
nação. ela também é muito 
importante para o infecto-
logista, na investigação de 
doenças específicas.


