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COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DA LIGA 
ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA DA 

UNINORTE

  A Bio Cursos esteve presente, no dia 17 de abril de 2018, do 
evento em comemoração ao 1º ano de Fundação da Liga acadêmica 
de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte - LAFIT UNINORTE.
    Durante o evento aconteceram palestras com o objetivo de 
atualizar o conhecimento técnico-especializado dos discentes e 
docentes presentes.

SEGUNDA TURMA DE OCRA EM 
ERGONOMIA ACONTECERÁ NO SEGUNDO 

SEMESTRE NA BIO CURSOS

  A Bio Cursos irá realizar, no segundo semestre de 2018, a segunda 
turma do curso de CheckList OCRA de Ergonomia, ministrada pelos Drs. 
Edoardo Santino e Ruddy Facci.
    O Método OCRA foi criado para fazer prevenção de distúrbios 
musculoesqueléticos de membros superiores. O objetivo do curso é 
avaliar condições de risco de lesões de membros superiores em função da 
atividade exercida, adequar os postos de trabalho, mensurando 
repetitividade e o esforço muscular, prever número de trabalhadores 
acometidos, propor soluções práticas e exequíveis, e oferecer a 
produtividade no ambiente de trabalho sem riscos ao trabalhador. 
    Dr. Ruddy Facci é Especialista em Medicina do Trabalho pela AMB / 
ANAMT e o Dr. Edoardo Santino é Especialista em Saúde Pública, 
Ergonomia e Perícia Médica, ambos são Diretores da Escola OCRA 
Brasiliana.
  Para mais informações ligue: 4020-9278/99148-1709/98130-4434.

 

  O curso de Liposhock que aconteceu neste sábado (28/04), de 9h às 18h, na sede 
da Bio Cursos, foi realizado pela primeira vez em Manaus e foi um verdadeiro sucesso. 
O curso foi ministrado pela Fisioterapeuta Dermatofuncional em Estética e 
Cosmetologia, Vanessa Martarello.
    A Fisioterapeuta, Thamiris Pereira, que ainda não havia realizado nenhum outro 
curso na Bio Cursos, conta que já tinha visto sobre a técnica no Youtube e teve interesse 
de aprender mais. Sobre o curso arma: “Supriu todas as minhas expectativas, o curso 
foi muito bom, a professora foi maravilhosa e todos foram bem atenciosos”, comenta.
  Já a enfermeira, Deisilene Nogueira, soube do curso através do Whatsapp e 
comenta: “Gostei muito. Acredito que vai fazer a diferença”, enfatiza.
    Foram ao todo 23 prossionais capacitadas e credenciadas no Sistema Liposhock. 
O curso, além do material teórico, também ofereceu aulas práticas e dinâmicas.

1ª TURMA DE LIPOSHOCK 
ACONTECEU NESTE SÁBADO

  A dor lombar é a segunda maior causa de visita de pacientes aos médicos, só 
perde para a dor de cabeça. É o que apontam dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Sabe-se também que esta dor pode desaparecer entre 4 a 6 semanas, 
porém, os músculos profundos (estabilizadores) da coluna permanecem em mau 
funcionamento. Existem muitas formas de tratamento, mas nenhuma demonstrou 
tamanha efetividade na disfunção lombo-pélvica, quanto a Estabilização Segmentar 
Vertebral (ESV), segundo explica o Fisioterapeuta Allison Braz.
    Segundo o especialista, os benefícios da estabilização segmentar vertebral vão 
além da estabilidade da coluna bem como prevenindo dores e lesões relacionadas a 
esta disfunção. Como explica: “Eles promovem melhor estabilidade para a coluna, 
permitindo que movimentos realizados tanto pela coluna, como pelos membros 
superiores e inferiores, ocorram de maneira mais fácil e correta, melhorando as dores 
e lesões relacionadas a esta disfunção, bem como prevenindo que o paciente volte a 
apresentar dor lombar”, arma. 
    Aproximadamente 80% destas pessoas apresentam recorrência da dor dentro de 
um ano após o primeiro episódio de dor lombar, representando um dos principais 
motivos de afastamento do trabalhador brasileiro. Segundo dados da Previdência 
Social, somente no primeiro trimestre de 2016 foram mais de 24 mil afastamentos, 
em média, 269 trabalhadores afastados por dia por causa de problemas na coluna. 
Um afastamento a cada 5 minutos.
    Portanto, a ESV deve ser vista de forma preventiva, objetivando proteger a coluna 
e os demais segmentos para as atividades de vida diárias, evitando maiores 
sobrecargas e futuras lesões. 

DOR LOMBAR É UM DOS PRINCIPAIS MOTIVOS 
DE AFASTAMENTO DO TRABALHADO
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