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Conheça algumas das opções 
de passeio da AV para 2016
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A Colônia de Férias de 
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sua saúde
Vença a obesidade com 
uma dieta balanceada e 
doses de exercício físico.

Páginas 2 e 3



Excessos na alimentação e sedentarismo 
contribuem cada vez mais para o ganho 
de peso e, com eles, vem a obesidade 

Movimente 
seu corpo

A obesidade é uma doença crônica que pode piorar com o tempo. 
É também fator de risco para várias outras enfermidades: câncer, 
osteoartrite, artrose, dificuldade de respirar durante o sono, acú-
mulo de gordura no fígado, dores nas costas, hipertensão arterial, 

diabetes e infarto. E o pior: não para de crescer. “Dados do Ministério da Saúde 
mostram que o excesso de peso saltou de 43% da população brasileira em 
2006 para 53% em 2014. Em Curitiba, está em 54%”, alerta o médico Sérgio 
Lazarini, do Ambulatório Volvo.

Você já deve ter visto o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), que 
divide o peso em quilogramas pelo dobro da altura em metros. Por exemplo: 
peso igual a 80 quilos e altura, 1,80m. IMC igual a 80 dividido por 1,80 e, em 
seguida, divide de novo por 1,80. Resultado: 24,7. “O IMC, neste caso, está 
dentro do peso saudável, na faixa de 18,6 a 25”, explica o médico.

Outro dado essencial para a avaliação da obesidade e dos riscos para a 
saúde é o valor da circunferência abdominal em centímetros, que não deve ir 
além de 94 centímetros para os homens e de 80 centímetros para as mulheres.

“A importância desses cálculos é que qualquer um pode fazer sozinho e 
verificar se deve ou não buscar orientação profissional em busca do peso sau-
dável”, explica Sérgio Lazarini. 

Excesso de peso e sedentarismo frequentemente andam de mãos dadas. 
Isso porque o peso corporal, de forma muito simplificada, é o resultado do 
balanço entre a energia que entra no corpo (todo alimento ingerido) e da que 
você gasta, a necessária para os órgãos funcionarem (metabolismo basal) mais 
a energia queimada em qualquer atividade. Por isso, quando gastamos pouca 
energia porque fazemos pouca atividade física, mais curto costuma ser o cami-
nho para o excesso de peso e maior a dificuldade em reduzi-lo.

Vale a pena destacar as diferenças entre atividade física e exercício físico: a 
atividade física são movimentos que tiram o corpo do estado de repouso, como 
ações corriqueiras do dia a dia: caminhar, subir a escada, levar o cachorro para 
passear, cuidar do jardim ou brincar com as crianças. O exercício físico é uma 
atividade física planejada e com orientação, que melhora as habilidades mo-
toras, respiratórias e a resistência. Tanto a atividade quanto o exercício físico 
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influenciam também no estado psicológico ao gerarem bem-estar. Mas por que 
é tão difícil modificar os hábitos de quem é sedentário?

Para a psicóloga Juceane Mattos Loureiro, do VOAM, plano de saúde Volvo 
para funcionários e dependentes, existem quatro pilares que devem ser consi-
derados quando falamos de obesidade e sedentarismo: “É preciso conside-
rar o aspecto genético, os hábitos sociais e culturais – e a alimentação é um 
deles”, explica. Em uma sociedade cada vez mais adepta das comodidades 
tecnológicas (com o lazer na palma da mão em um tablet ou celular) e do con-
forto do automóvel, o movimento é cada vez mais raro. Além disso, alimentos 
industrializados e calóricos à mão, prontos para o preparo rápido – e que eco-
nomizam tempo, são um convite ao consumo de muitas calorias. “É preciso 
repensar os hábitos de vida e o tipo de alimentação que compramos ou que 
preparamos em casa. no caso do sobrepeso entre as crianças, é necessária a 
compreensão de toda a família de que é preciso modificar conceitos, aprender 
o que é a alimentação e que é vital gastar mais energia do que a ingerida nas 
refeições”, explica a psicóloga.

Os regimes da moda, que prometem resultados em curtíssimo prazo, geral-
mente são tão restritivos que trazem mais danos que resultados. Trocar alimen-
tos gordurosos pela alimentação equilibrada e deixar o sofá para uma caminha-
da exigem disciplina. Mas os resultados compensam. “São escolhas realizadas 
com um objetivo, com comprometimento, e que vão além da perda de peso. O 
gosto pela atividade física vai sendo construído, trazendo cada vez mais dispo-
sição e a oportunidade de estar bem consigo mesmo”, analisa. 

Algumas atitudes simples podem ajudar: não assistir TV enquanto faz a re-
feição; comer devagar, mastigando bem os alimentos; optar por alimentos com 
menos gordura e açúcares; aumentar a quantidade de fibras na alimentação; 
incluir frutas e verduras em todas as refeições; dar preferência a alimentos cozi-
dos ou assados. Inclua também alguma atividade na sua rotina. Facilita o con-
trole do peso e por si só já reduz o risco de várias doenças. O tempo necessário 
de atividade física varia de acordo com a idade, nível de condicionamento e da 
presença ou não de doenças.

Há vários profissionais que podem ajudar a atingir e manter o peso sau-
dável: médico, nutricionista, educador físico, psicólogo. A Volvo, por meio 
do VOAM e da Associação Viking, oferece uma gama de recursos e pro-
fissionais que podem ajudar você ou seu familiar que precisa e deseja mu-
dar. Pense em medidas de longo prazo, esqueça pretensas soluções que 
prometem resultados rápidos; eles podem até acontecer, mas dificilmente 
serão sustentáveis com o tempo.

OPÇÕES VARIADAS
Além de regular o consumo de 
calorias, a atividade física é uma aliada 
valiosa para manter ou perder peso. 
A Volvo, via o VOAM e a AV, tem uma 
gama de profissionais que podem 
ajudar você a sair do sedentarismo
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DIAS 13 E 20

happy hour

programação da av  agenda novembro 2015associação dos 
Funcionários da Volvo
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Jogos do Sesi

Balada Viking 
Especial Festa à Fantasia

Cascaneia

Corrida Rústica 
É sexta-feira!

Truco!

dias 1 e 2

dia 7

dia 7

dia 22

dia 13

Toledo, no oeste do Para-
ná, irá sediar a Etapa Estadual 
dos Jogos do Sesi. São espe-
rados mais de 1.500 atletas 
para o evento. A competição 
terá Bola 8, Dominó, Futebol, 
Futebol Sete Livre, Futebol 
Sete Máster, Futsal, Tênis de 
Mesa, Truco, Vôlei de Praia e 
Xadrez. Também recebe os 
Meetings Esportivos de mo-
dalidades que não integraram 
a fase municipal: Atletismo, 
Basquetebol, Bocha, Bolão, 
natação, Tênis e Voleibol. Os 
atletas Volvo competem no 
Futsal masculino e feminino, 
no Vôlei masculino e feminino, 
no Atletismo, na natação, no 
Tênis e no Truco. 

Princesas, super-heróis 
e astros do rock têm encon-
tro marcado em uma Balada 
Viking Especial. A galera de 
12 a 17 anos vai agitar o 
Salão Vip e mostrar toda a 
criatividade em fantasias prá 
lá de divertidas. Lembre-se 
que dois aniversariantes do 
mês podem comemorar na 
Balada, com 15 convidados. 
As reservas devem ser feitas 
pelo pai ou responsável na 
intranet. 

O passeio inclui o trans-
porte em ônibus executivo 
com lanche, entrada no par-
que e almoço no sistema de 
buffet livre (exceto bebidas 
e sobremesa). Informações 
sobre vagas e valores do pa-
cote na intranet.

A 6ª Etapa do Circuito de 
Corridas Rústicas das Indús-
trias acontece na Renault, 
em São José dos Pinhais. 
São percursos de 5 e de 
10 quilômetros. Atletas Vol-
vo têm auxílio da assessoria 
esportiva para as inscrições 
e também no dia da prova. 
Informações na intranet.

Para celebrar um aniversário, uma confraternização 
entre amigos ou só para iniciar o fim de semana com 
o pé direito, que tal uma passada no Soccer Bar? O 
happy hour é uma opção acessível e agradável, com mú-
sica de vários estilos ao vivo, a partir das 19h até as 23h. 

Forme sua dupla e 
participe da 6ª etapa 
do Torneio Truco Uni-
ficado para o ranking 
2015. Inscrições antes 
das partidas, a partir 
das 18h, no Soccer 
Bar. A dupla vencedora 
ganha uma costela. 

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

programe-se
Excursão para todos os gostos
a aV programou excursões para várias regiões 
do país em 2016. escolha a sua. o pagamen-
to é sempre facilitado para você planejar a 
viagem nos feriados do ano que vem. Veja 
algumas opções.

gIRO
À direita, pesca 

na Amazônia. na 
página ao lado, 

pôr do sol em 
Presidente Epitácio 

e Foz do Iguaçu 



CORPuS ChRISTI
26 a 29 de maio 

InDEPEnDênCIA 
7 a 11 de setembro

PROCLAMAçãO DA REPúBLICA
11 a 15 de novembro

DIA 11

pescaria presidente epitácio

pescaria no amazonas

Foz do iguaçu

happy hour
Fim de ano aí e que tal reunir amigos e familiares e con-

fraternizar? Aproveite o último happy hour do ano no Soccer 
Bar para celebrar. Tem música de qualidade ao vivo e um 
cardápio sempre com novidades. É das 18h às 22h.

programação da av  agenda dezembro 2015associação dos 
Funcionários da Volvo
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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 nos fins 
de semana na aV. 
aos sábados e do-
mingos, das 10h às 
18h, têm atividades 
de recreação. 

É fim de semana Balada Viking 
Sucessos de 2015! Colônia de Férias

dia 4 dia 12
dia 4

a tradicional excursão tem no pacote 
ônibus double deck, pensão comple-
ta na Pousada mãe D’Água e tudo o 
que precisa para a pescaria: do barco 
às iscas. o pacote pode ser dividido 
em 10 vezes de r$ 190.

Com passagem aérea e transporte 
terrestre inclusos, café da manhã, al-
moço e jantar e estadia na Pousada 
Ilha do Jeff. o pacote pode ser divi-
dido em 10 vezes de r$ 300. o pre-
ço está sujeito a alteração de acordo 
com a variação das passagens.

Inclui as diárias de hotel com café 
da manhã, 3 almoços e 3 jantares e 
ingressos para atrações como o Par-
que das aves, as Cataratas do lado 
brasileiro, visita a Itaipu e passeio no 
lago, van para compras no Paraguai e 
visita à argentina. o transporte será 
em ônibus dois andares. Pode ser 
parcelada em 10 vezes de r$ 110. 
Detalhes disponíveis na intranet.

O fim de semana che-
gou e com ele a vontade de 
encontrar os colegas para 
aquela conversa. O happy 
hour no Soccer Bar é uma 
opção perfeita. Tem música 
ao vivo e petiscos saborosos 
e vai das 18h às 22h.

Quer ouvir os hits que 
embalaram o ano de 2015? 
Então não perca a Balada 
Viking, comandada pelo DJ 
Lima. A festa é para a garo-
tada de 12 a 17 anos, das 
19h30 até 0h30, no Sa-
lão Vip. Para comemorar o 
aniversário, peça ao pai ou 
responsável para entrar em 
contato com a AV.

A Colônia de Férias de Verão da AV acontece de 
18 a 22 e de 25 a 29 de janeiro de 2016. Po-

dem participar crianças de 5 a 12 anos. São divididas 
em quatro turmas de acordo com a idade e a cada edi-
ção participam de diferentes atividades que envolvem 
arte, esporte e recreação. Para o dia a dia na Colônia, 
os participantes devem trazer protetor solar, duas mudas 
de roupas confortáveis, chinelo ou sandália, kit de higie-
ne, toalha e sacola para roupas molhadas. Cada criança 
pode participar apenas de uma semana de atividades 
Faça a inscrição na intranet a partir de 9 de novembro. 

DIA 18 calendário de Fim de ano na aV 
A academia da Associação Viking fecha dia 18 de dezembro 

e reabre em 18 de janeiro de 2016. O clube fecha nos dias 25 de 
dezembro e em 1º de janeiro de 2015. A Associação Viking deseja 
a todos um Feliz natal e um 2016 de Harmonia, Paz e Energia!



uma seleção dos eventos que agitam a aV acontece associação dos 
Funcionários da Volvo
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Em fORtAlEzA

As 80 pessoas que 
participaram da via-

gem a Fortaleza aproveita-
ram o feriado com o melhor 
da capital cearense. O gru-
po foi tão grande que pre-
cisou ser dividido e cada 

Feriado da Independência na capital do CE esgotou as vagas

um foi acompanhado por 
um técnico de lazer da AV e 
de um guia de turismo. Os 
participantes aproveitaram 
o tempo ensolarado e os 
vários passeios. 

Rosemery Padilha, funcio-

nária do prédio 20, viajou com 
o filho Lucas, de 11 anos. “Ele 
adorou a ida ao Beach Park, 
mas todos os passeios foram 
maravilhosos. O hotel também 
era ótimo. Vale a pena aprovei-
tar as excursões da AV.”

beto carreiro
a excursão ao Beto Car-
rero World, em Penha 
(sC), sempre é muito 
disputada. Dessa vez, 
48 pessoas lotaram um 
ônibus para aproveitar o 
parque temático em um 
dia repleto de diversão. 
os mais corajosos 
enfrentaram brinquedos 
radicais, que dão frio na 
barriga. as crianças se 
divertiram com os brin-
quedos e personagens 
dos desenhos infantis. 
“os personagens de 
madagascar foram os 
preferidos pela minha 
enteada e pelo meu 
sobrinho, ambos de 7 
anos”, contou Francielli 
Borges, do Voam, que 
participou da excursão 
num grupo de sete pes-
soas. “Já fui ao parque 
em outra oportunidade 
e posso dizer que prefi-
ro fazer o passeio com 
a aV, pela organização e 
tranquilidade.”

Meia maratona do Rio 
a paisagem era de tirar o fôlego, mas os atletas que participaram da excursão para a meia 
maratona do rio de Janeiro não perderam o pique. a competição aconteceu em 30 de 
agosto e reuniu 17 atletas da Volvo, que percorreram os 21 quilômetros da prova, de são 
Conrado ao aterro do Flamengo. 

copa Volvo de Masters
a Copa Volvo de mas-
ters é um verdadeiro 
sucesso. mais de 3000 
pessoas se reuniram 
para assistir aos jogos 
que colocaram frente 
a frente seis equipes 
formadas por craques 
que marcaram a história 
do atlético Paranaense, 
do Coritiba e do Paraná 
Clube, além da equipe 
de masters da Volvo. 
Não falta torcida na 
competição, que movi-
menta a aV nas noites 
de terças, quartas e 
sextas. os atletas, todos 
acima de 35 anos, dão 
um show nos passes, 
nos gols e na simpatia. 
Um dos mais festejados 
é alex, ex-jogador do 
Coritiba e também da 
seleção Brasileira. as 
finais estão previstas 
para a primeira quinzena 
de novembro. acompa-
nhe a tabela de jogos na 
página da aV na intranet 
e curta a nova página 
da associação Viking no 
Facebook. 

DIAS DE SOl E mUItO lAzER A turma da excursão posa para a foto na frente do hotel
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churrasco 
no capricho
Para facilitar o lazer 
dos associados, a aV 
modificou o sistema de 
uso das churrasqueiras. 
agora, basta trazer a 
carne, os acompanha-
mentos e as bebidas. 
Cada uma das churras-
queiras foi equipada 
com kits com talheres e 
pratos suficientes para 
25 pessoas, além de 
grelha, espetos duplos 
e simples, pegador de 
saladas, tábua de carne, 
garfo trinchante e faca 
grande. são r$ 30 para 
o uso dos equipamen-
tos. Com a novidade, 
ao fim do evento não é 
mais preciso devolver 
os apetrechos no em-
pório. mais comodidade 
para o seu churrasco.

escolinha de tênis
Funciona desde setembro a escolinha de Tênis na aV. re-
cebe alunos de 5 a 11 anos. as aulas são aos sábados, das 
8h às 9h, para turmas de 8 a 11 anos, e das 9h às 10h, para 
os alunos de 5 a 7 anos. “a aula aos sábados foi pensada 
para ajudar os pais, que muitas vezes têm dificuldade em 
proporcionar uma atividade aos filhos como essa nos dias 
da semana”, explica o professor Celso marquetti. No contato 
com o esporte, além de aprender os fundamentos, a garota-
da desenvolve a psicomotricidade, o raciocínio lógico e faz 
novos amigos. são r$ 90 ao mês por aluno. as inscrições 
devem ser feitas com o próprio professor via o e-mail 
celsomarquetti@hotmail.com ou pelo telefone (41) 9648-0356.

game over
o campeonato de XBoX 
360 aconteceu de julho 
a setembro, às quartas 
e sábados no soccer 
Bar com 35 participan-
tes em partidas de dois 
tempos de 10 minutos. 
16 finalistas disputaram 
o grande prêmio em 19 
de setembro: um Xbox 
360, novinho em folha. 
o campeão foi rodrigo 
ribeiro. em segundo 
lugar, ficou andré Laffi-
tes, que recebeu uma 
camisa oficial do time 
preferido, e em tercei-
ro, Hallyson Bonfim. 
ganhou um jogo oficial 
do Pes 2015. Fique de 
olho: em breve, teremos 
novos campeonatos.

cAPOEIRA E ShOw

O projeto Capoeira e 
Cidadania come-

morou uma década no 3º 
Festival de Danças Étnicas, 
com o tema “Por uma Cul-
tura Inclusiva”, e levou duas 
mil pessoas ao Ginásio da 
AV, em 3 de outubro, para 
verem os 320 participan-
tes. Além da beleza do jogo 
de capoeira, teve ainda 
danças populares e ritmos 

Ginásio da Associação Viking lotado aplaudiu capoeiristas 

brasileiros. O projeto en-
volve crianças e adultos de 
seis escolas das proximida-
des da Volvo. O professor 
e coordenador Jorge Luiz 
“Piriquito” Freitas não es-
condeu a emoção. “É uma 
felicidade muito grande, o 
ápice de um trabalho de um 
ano. Prova de que quando 
você acredita, o sonho se 
transforma em realidade.” 

Para o gerente da AV, 
Eduardo Giglio, a noite foi 
uma grande celebração. 
“O projeto envolve esco-
las, crianças, adolescentes 
e jovens com a proposta 
da inclusão pelo esporte e 
pela arte. Hoje constatamos 
a felicidade desses artistas 
amadores, protagonistas do 
espetáculo. Todos merecem 
nossa admiração e aplauso.”

pescaria e descanso
Trinta e seis pescadores 
participaram da excursão 
a Presidente epitácio, no 
oeste de são Paulo, para 
a pesca do tucunaré. além 
da comodidade da pensão 
completa na pousada mãe 
D’Água, os integrantes 
tiveram à disposição toda 
a estrutura para a pesca. 
Wiverson souza Pires, do 
setor de logística, já havia 
excursionado para Corum-
bá, no mato grosso do sul, 
em 2012, e para Presidente 
epitácio no ano passado. 
ele conta que não é um 
pescador nato, mas que 
gosta de conhecer novos 
lugares. “Vale não só pela 
pescaria, mas pelos mo-
mentos de tranquilidade e 
pela excelente organização. 
estou planejando participar 
de outras excursões com 
a família, pois é satisfação 
garantida.” 

Em fOtOS
na página ao lado, os 
participantes da Meia 
Maratona do Rio. Acima, 
a turma que excursionou a 
Presidente Epitácio para a 
pesca de tucunaré 

NO RItmO Grupo de crianças se apresenta no Festival de Danças Étnicas na AV



Saiba a importância de respeitar as orientações médicas após a consulta 

não erre com o 
e outras dicas 
remédio 

Durante a consulta 
médica, os pacien-

tes recebem orientações 
sobre as medicações e 
suas doses, sobre exames 
para realizar e sobre a pró-
pria conduta enquanto se 
recuperam de alguma do-
ença. Desrespeitar essas 
medidas pode atrasar a re-
cuperação ou até agravar a 
saúde. “O respeito ao uso 
correto da medicação, tanto 
nos horários quanto nas do-
ses, assim como realização 
dos exames complementa-
res, são de extrema impor-
tância se indicados pelo 
médico”, afirma o médico 
Omar Fayez Omar, do Am-
bulatório Volvo. Além disso, 
em caso de dificuldade em 
encontrar determinado me-
dicamento, ele nunca deve 
ser trocado por um similar 
sem a orientação de quem 
o prescreveu. Sempre entre 
em contato com o seu mé-
dico se precisar substituir.

Outro ponto muito im-
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portante é respeitar a data 
correta do início do uso 
dos medicamentos. “Um 
antibiótico iniciado após 
uma semana da consulta, 
num quadro de infecção, 
talvez já não seja o mais 
indicado, sem o efeito de-
sejado”, destaca o médico. 
O abandono do uso de re-
médios ao sentir a melhora 
nos sintomas, além de ris-
cos, pode ser responsável 
por novas consultas e re-
tornos desnecessários. Os 
prazos especificados são 
baseados em evidências 
científicas e protocolos de 
sociedade de especialida-
des para o tempo ideal de 
recuperação de determi-
nada doença. “Para uma 
sinusite complicada, por 
exemplo, o tempo de anti-
biótico pode variar de 14 
a 21 dias. Tomar apenas 
três dias e, após a melho-
ra dos sintomas, cessar o 
uso, gera resistência bac-
teriana e piora o quadro. 

Da mesma forma, um spray 
nasal para rinite alérgica se 
não usado como indicado, 
no mínimo por 45 dias, per-
mite a volta dos sintomas e, 
consequentemente, retorno 
desnecessário ao espe-
cialista”, explica o médico 
Omar Fayez Omar.

O mesmo ocorre com 
os exames complementares, 
laboratoriais ou de imagem. 
Eles são solicitados como 
peça importante da inves-
tigação de uma doença e, 
quando não realizados ou 
feitos sem seguir as orien-
tações corretas, podem 
prejudicar um diagnóstico. 
“Algumas doenças infecto-
contagiosas, por exemplo, 
apresentam marcadores 
sanguíneos após ciclo de 
determinado micro-organis-
mo. Realizar um exame de 
sangue fora desse intervalo 
orientado não ajuda no diag-
nóstico”, alerta.

Seguir as orientações 
em relação à conduta/ações 

no pós-consulta é outro 
pilar na busca dos bons 
resultados. O repouso, no 
caso de uma dor articular, 
ou a retirada dos bichos de 
pelúcia e das cortinas de 
um quarto de uma criança 
com alergia, contribuem 
com a recuperação do qua-
dro e evitam reconsultas 
desnecessárias.

É importante ressaltar 
também que existem pro-
fissionais de saúde que de-
vem ser consultados com 
regularidade. As mulheres 
precisam ir pelo menos uma 
vez ao ano ao ginecologis-
ta. Já os homens, ao urolo-
gista após os 40. Salvo a 
pré-existência de doenças, 
após os 35, tanto homens 
quanto mulheres devem 
visitar um cardiologista e 
retornar de acordo com a 
orientação do profissional. 
Para o oftalmologista, ava-
liação anual, quando tiver 
alguma alteração, e bianual 
para exames normais. 


