
ACUPUNTURA NO 
CONTROLE DA DOR

SAÚDE ESTÉTICA 

BIO STORE PARTICIPA DO 
ROTA BEAUTY 2019

        Com a presença de prossionais e marcas de renome 
nacional e internacional, o evento “Rota Beauty 2019” contará com 
a presença da Bio Store em sua programação, que estará levando 
novidades em produtos voltados para a área da saúde e estética, 
com destaque as linhas IBRAMED, BEL COL e ADCOS, bem como 
todos os acessórios para a área de estética. O evento irá ocorrer de 
5 a 8 de outubro, das 16h às 22h e será realizado no Studio 5 
CeCentro de Convenções, localizado na Av. Rodrigo Otávio, 3555 - 
Distrito Industrial.
    Considerado o maior evento de beleza da região Norte, a 
feira conta com mais de 150 stands para apresentar as melhores 
marcas, produtos e serviços dos segmentos exclusivos de beleza 
para todos os públicos. O Rota Beauty contará com uma 
programação repleta de palestras, workshops e simpósios com 
prossionais renomados no segmento da beleza. Desde o ano de 
2014, a Bio Store vem marcando presença no evento anualmente.
        A entrada será gratuita e as inscrições para os cursos, 
simpósios e palestras já estão abertas e podem ser realizadas por 
meio do Instagram, no endereço @rota_beauty, ou pelo site 
http://www.rotadoschefs.com.br/. 

1ª TURMA DE REMOÇÃO DE 
MICROPIGMENTAÇÃO E 
TATUAGEM COM LASER

      O índice de pessoas tatuadas cresceu de forma abrangente nos 
últimos anos, consequentemente, a quantidade de indivíduos que se 
arrependem do procedimento também tem aumentado 
gradativamente, com isso, especializar-se nesse tipo de técnica pode 
ser um grande diferencial em seu ambiente de trabalho e no seu 
currículo prossional. A Bio Cursos lança em Manaus o curso de 
Remoção de Micropigmentação e Tatuagem com Laser ND YAG e 
Plasma.Plasma. Tendo como objetivo, preparar, capacitar e formar 
prossionais, como tatuadores, micropigmentadores, graduados e 
acadêmicos a partir do último período das respectivas áreas, 
biomedicina, enfermagem, estética, farmácia, sioterapia e medicina, 
a atuarem com sólido conhecimento técnico e cientíco, o curso inicia 
nos dias 04 e 05 de outubro de 2019, na sede da Instituição.
   A estrutura oferecida pela nossa Instituição para realizar as 
práticas e aprimorar as técnicas, concede uma maior segurança e 
capacitação do aluno. 
   As inscrições poderão ser realizadas no site: 
portalbiocursos.com.br ou através dos números: 4020-9278 / (92) 
3584-0031 / (92) 98130-4434.

   Com enfoque principal no raciocínio clínico e prático diferenciado, a Bio 
Cursos iniciará nos dias 04 ,05 e 06 de outubro de 2019, em sua sede, o curso de 
Crochetagem Mio-Aponeurótica, que será voltado para sioterapeutas e 
acadêmicos a partir do 5º período. O curso tem como principal objetivo 
capacitar o aluno a empregar as técnicas instruídas com segurança e habilidade 
em seus pacientes. 
      Idealizada como um complemento em função de diversas terapias 
utilizadas na sioterapia, a Crochetagem Mio-Aponeurótica consiste em um 
tratamento externo indolor, que visa quebrar aderências e broses do sistema 
musculoesquelético. O sioterapeuta e ministrante do curso Luís Monteiro 
Neto explica que a crochetagem é um excelente tratamento e apresenta 
melhores resultados em pacientes que sofrem perda de mobilidade em alguma 
parte do corpo.
      As inscrições para o curso poderão ser realizadas no site: 
portalbiocursos.com.br ou através dos números: (92) 3584-0031 / (92) 
98130-4434.

NOVA TURMA DO CURSO DE 
CROCHETAGEM MIOAPONEURÓTICA
NOVA TURMA DO CURSO DE 

CROCHETAGEM MIOAPONEURÓTICA

  Atualmente, o câncer de mama é a segunda doença mais frequente no 
mundo e a primeira no Brasil, correspondendo a uma das principais causas 
de óbitos no país. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma a 
cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. 
    Responsável em promover a reabilitação de pacientes e estimular sua 
retomada as atividades diárias, a sioterapia, tem desenvolvido um 
importante papel na recuperação de pacientes oncológicos e se mostra 
como um suporte fundamental para mulheres que removeram tumores, 
independentemente do porte ou do tipo de cirurgia realizada. Trata-se de 
uma intervenção que contribui decisivamente para evitar complicações, 
acelerar a recuperação e melhorar a qualidade de vida das pacientes.
    A sioterapia se mostra relevante em todas as fases do tratamento do 
câncer de mama, no pré-tratamento, durante o diagnóstico e a avaliação e 
tratamento, ao longo da quimioterapia, radioterapia, cirurgia e 
hormonioterapia e após o tratamento, no reaparecimento da doença e nos 
cuidados paliativos. Em cada uma dessas fases, é necessário conhecer e 
identicar as necessidades do paciente, os sintomas, suas causas e o 
impacto desses nas atividades de vida diária.

FISIOTERAPIA É ALIADA NA 
REABILITAÇÃO DO CÂNCER DE MAMA
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