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CEO’S DA BIO CURSOS VISITAM 
EMPRESA EM MANAUS

    Os CEO’s da Bio Cursos, André e Márcia Rigato, estiveram em 
Manaus nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2018 fazendo uma visita as 
instalações da empresa e rmando compromisso com alunos e 
funcionários. Adiantam que em 2018 os alunos terão muitas 
novidades.
    A empresa que foi fundada em junho de 2008, conta com 
diversos cursos voltados para a área da saúde, material didático de 
qualidade, equipe de prossionais renomados de todo o Brasil e uma 
estrutura moderna e segura para o melhor conforto de nossos 
alunos.

CURSO DE MOBILIZAÇÃO NEURAL  
  Durante os dias 09 a 11 de março, o Prof. Gustavo Pacheco de Souza 
Cruz (RJ), estará em Manaus pelo terceiro ano consecutivo para ministrar 
o curso de Mobilização Neural na Bio Cursos. 
    O curso abrange conhecimentos da neurosiologia e neuroanatomia 
do sistema nervoso, Atualizações em "dor", procura integrar o raciocínio 
clínico à prática nas dores e/ou disfunções neuropáticas, como também 
melhorar a avaliação e interpretação de achados clínicos de acordo com 
as disfunções encontradas.
    Gustavo Pacheco é Fisioterapeuta, formado pelo UNI-IBMR (RJ). 
Pós-Graduado em Osteopatia Musculoesquelética (IBO) e Neurociências 
aplicadas à aprendizagem (IPUB/UFRJ). Monitor e Instrutor do Conceito 
Maitland (Empresa MaisFisio) de 2011 a 2014. E possui formação em 
diversos cursos nacionais e internacionais.

  O Polo UniCesumar Manaus, inaugurado há mais de um ano, precisamente em 
novembro de 2016, alcançou a meta do mês de novos matriculados nos cursos de EAD 
no polo, sendo um dos primeiros da região Norte a atingir a meta antes do término do 
prazo.
    O Supervisor Comercial do Polo UniCesumar Manaus, Nihury Mafra, conta 
satisfeito: “Me sinto orgulhoso, pois em anos anteriores ainda não tínhamos atingido a 
meta 100% e esse ano conseguimos atingir e a equipe foi fundamental nessa 
conquista”, arma. 
  Nihury conta que o Polo tem tido bastante procura por meio de programas que 
oferecem bolsas como o Educa Mais Brasil, Quero Bolsa, Neora, Catho e também o 
Prouni, pelo qual disponibilizam 5 bolsas Integrais para alunos Enem. 
    Quando perguntado sobre os objetivos do Polo Manaus para 2018, Nihury Mafra 
respondeu: “Manter o foco, superar os números anteriores, e, principalmente, tornar o 
polo Manaus o principal polo da região Norte”. Atualmente o Polo possui 83 cursos de 
Pós-Graduações e 43 cursos de graduação, e mantém por sete anos consecutivos o IGC 
4 (Índice Geral de Cursos) pela avaliação do MEC.

POLO UNICESUMAR MANAUS 
COMEMORA META DE MATRÍCULAS

  No dia 14 de março é comemorado o Dia Mundial da Conscientização sobre 
Incontinência Urinária, que afeta 1 em cada 25 pessoas no mundo, e uma realidade 
para cerca de 10 milhões de brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de 
Urologia. Atualmente um dos métodos mais ecazes para tratar dessa patologia é a 
Fisioterapia do Assoalho Pélvico. 
    Este tratamento também conhecido como massagem dos tecidos internos da 
vagina para aliviar a dor pélvica levantou muitos questionamentos a partir do caso 
Larry Nassar, ex-médico da seleção americana de ginástica que abusou de suas 
jovens pacientes e recebeu a sentença de a 40 ou 175 anos de prisão, por enganar 
pais, pacientes e outros médicos fazendo-os acreditar que seus “métodos” eram 
apropriados. 
    A recomendação da sioterapia do assoalho pélvico é indicada para pacientes 
que apresentam dor pélvica persistente, problemas de intestino e bexiga, como 
incontinência, e dor em relações sexuais. Não é o primeiro tratamento prescrito para 
os problemas que geralmente atingem as ginastas, como dor nas costas e quadril, 
que geralmente não precisam de manipulação vaginal, dizem os especialistas.
    O tempo de tratamento da incontinência urinária depende do grau de 
comprometimento do períneo e do empenho da paciente ao realizar os exercícios. A 
duração média de tratamento varia de 6 meses à 1 ano, e em aproximadamente 6 a 8 
semanas é possível notar os primeiros resultados. Mas antes de iniciar qualquer 
tratamento procure sempre um especialista e informações acerca do método, e ao 
contrário de Nassar, os prossionais que aplicam essa terapia sempre utilizam luvas, 
que previnem infecções.
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