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Pedro Leonardo visita uma clínica em que carros são os pacientesPedro Leonardo visita uma clínica em que carros são os pacientes

No quadro ‘Minha Amada Cilindrada’, o apresentador do ‘Mais Caminhos’ mostra todos os exames feitos nos veículos para garantir a segurança dosNo quadro ‘Minha Amada Cilindrada’, o apresentador do ‘Mais Caminhos’ mostra todos os exames feitos nos veículos para garantir a segurança dos
proprietários.proprietários.

Você sabia que carros também precisam de tratamento? No quadro Você sabia que carros também precisam de tratamento? No quadro Minha Amada CilindradaMinha Amada Cilindrada, o , o Pedro LeonardoPedro Leonardo foi conhecer uma clínica em que os foi conhecer uma clínica em que os
pacientes são os veículos. São verdadeiros laboratórios que analisam os carros para orientar o proprietário sobre riscos a serem evitados e cuidados apacientes são os veículos. São verdadeiros laboratórios que analisam os carros para orientar o proprietário sobre riscos a serem evitados e cuidados a
serem tomados. Como disse o serem tomados. Como disse o PedroPedro: “no corpo humano, a prevenção é o melhor remédio para evitar doenças, no carro pode evitar acidentes”.: “no corpo humano, a prevenção é o melhor remédio para evitar doenças, no carro pode evitar acidentes”.

Para contar melhor essa história, o apresentador do Para contar melhor essa história, o apresentador do Mais CaminhosMais Caminhos conversou com o engenheiro mecânico Renato Orsi. Segundo ele, na clínica para conversou com o engenheiro mecânico Renato Orsi. Segundo ele, na clínica para
carros o trabalho consiste em fazer uma análise estrutural de veículos, máquinas e equipamentos. “A questão da segurança é primordial”, explica Orsi.carros o trabalho consiste em fazer uma análise estrutural de veículos, máquinas e equipamentos. “A questão da segurança é primordial”, explica Orsi.

Muitos exames realizados para fazer o diagnóstico dos veículos parecem com os que fazemos. A endoscopia, por exemplo, é feita com uma câmeraMuitos exames realizados para fazer o diagnóstico dos veículos parecem com os que fazemos. A endoscopia, por exemplo, é feita com uma câmera
que entra pela vela do motor, o que permite enxergar a parte de dentro dele.que entra pela vela do motor, o que permite enxergar a parte de dentro dele.

Outro exame parecido é a análise do óleo do motor. Assim como o hemograma, a técnica permite que os especialistas façam uma leitura minuciosaOutro exame parecido é a análise do óleo do motor. Assim como o hemograma, a técnica permite que os especialistas façam uma leitura minuciosa
dos componentes do fluido. Assim, é possível ver se há necessidade de trocar o óleo ou de complementá-lo.dos componentes do fluido. Assim, é possível ver se há necessidade de trocar o óleo ou de complementá-lo.

Um exame muito procurado pelos proprietários é o ultrassom, que revela se o carro já precisa de reparos em decorrência de batidas e acidentes. Um exame muito procurado pelos proprietários é o ultrassom, que revela se o carro já precisa de reparos em decorrência de batidas e acidentes. 
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