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Aniversariantes da semana
09/08 - Jose Jorge Bahia Rodrigues - Aposentado
09/08 - Rosemary Santos - SEPAT
09/08 - Rossana Paulino Izac Leite - Pro Social
09/08 - Milena Vinhas da Silva - JEFs
11/08 - Vanda Lucia Vieira dos Santos - Aposentada
12/08 - Clovis Marques Pereira - Turma Recursal
12/08 - Cristina Simoes de Oliveira - CEMAN - Diretora Financeira
da ASSERJUF
12/08 - Telga Cassiano - NUCJU
12/08 - Alessandra Silva Flores - 20ª Vara
12/08 - Valdinélia Rodrigues dos Santos - 22ª Vara

ENTREVISTA - NOVA PROFISSIONAL
Chegou mais uma nova profissional no Espaço
Terapêutico da ASSERJUF

M

ais uma nova profissional
chega
ao
Espaço Terapêutico da
ASSERJUF. Desta vez, é a
terapeuta Tayana Gomes Barros.
Confira um pouco mais sobre a
profissional e suas técnicas.

Nome: Tayana Gomes Barros
Idade: 25 anos
Cursos de especialização: Formada em
Fisioterapia pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
(EBMSP). Pós-Graduanda em Geriatria e Gerontologia no Instituto
Universallis. Formada em RPG – CI (Reeducação Postural
Global - Centralização Integrada) pela Qualitus Saúde. Cursos de
Drenagem Linfática Manual, Fisioterapia Neurofuncional, Bandagem
Elástica Funcional e Método Pilates pela Qualitus Saúde.
1. Como conheceu a Fisioterapia?
R- Eu sempre quis cuidar das pessoas, sempre tive afinidade com a
área de saúde. Na época do vestibular, comecei a pesquisar sobre
as profissões que faziam parte da área de saúde e, com a pesquisa,
a que mais me identifiquei foi a Fisioterapia. Há alguns anos minha
avó paterna ficou hospitalizada e nesse período ela fez fisioterapia.
Um dia eu estava lá com ela e pude acompanhar o atendimento
da Fisioterapeuta e observei todo o processo de recuperação, o
sorriso no rosto quando conseguia vencer suas dificuldades e o
quanto era gratificante para a profissional receber aquele sorriso
e sentir-se responsável pela restauração das funções da paciente.
Fiquei encantada com o cuidado com o próximo desta profissional
e o “poder” daquelas mãos em aliviar dores. E neste momento eu
tive a certeza de que era o que eu queria...reabilitar! Usar as minhas
mãos para aliviar as dores do outro.
2. Quantos anos tem na área? Você lembra de algum caso em
especial que marcou a sua carreira?
R- Atuo na área há 1 ano e 8 meses. Casos especiais eu tenho
vários. Cada conquista, cada vitória, cada recuperação de um
movimento, cada sorriso de um paciente é especial para mim.
Porém, há um caso em especial que me marcou muito. Tive uma
paciente ano passado, numa clínica que trabalhei, uma jovem
de 21 anos, que tinha sofrido uma queda no trabalho e após o
acidente ficou dependente de muletas para andar devido a dor, e
não conseguia movimentar a perna que sofreu lesão no acidente.
Estava com esse quadro há 3 meses. Muito abalada, pois se sentia
“presa” usando aquelas muletas, e por ter perdido o bebê (estava
grávida de 3 meses). Após algumas sessões de Fisioterapia, com
muita paciência, incentivo, estímulos e, acima de tudo, muita força
de vontade da paciente, o medo foi superado e conseguimos então
realizar os primeiros passos sem apoio de muletas, e fomos evoluindo
a cada dia, até que chegou o dia em que ela não as usava mais
para nada. Após 2 meses da recuperação ela engravidou. Realizou
seu sonho de ser mãe novamente e vive sua vida normalmente,
totalmente independente.
3. Quais as principais doenças ou disfunções que a
Fisioterapia pode tratar ou prevenir?
R- A Fisioterapia estuda, diagnostica, previne e trata as disfunções
cinético funcionais (movimento corporal e funcionalidade) decorrentes
de alterações de órgãos e sistemas do corpo humano, objetivando
restaurar os movimentos ou funções comprometidas. As principais
disfunções ou doenças que a Fisioterapia pode tratar/prevenir são
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as disfunções musculoesqueléticas, como tensões musculares,
lombalgias, artroses, artrites, escolioses; disfunções ortopédicas
e traumas, como por exemplo fraturas, entorses; alterações
posturais; as disfunções decorrentes do envelhecimento, como
por exemplo a prevenção de quedas; disfunções neurológicas,
como AVC, TCE, lesões medulares, Doença de Parkinson e
Doença de Alzhemier; Doenças ocupacionais, como LER/DORT,
tendinites; doenças cardiorrespiratórias, como cardiopatias,
asma, DPOC, pós operatórios; disfunções do assoalho
pélvico, como a incontinência urinária; entre outras doenças e
disfunções.
4. Pela sua experiência e pelo perfil do público daqui da
Justiça Federal, quais as principais queixas que você acha
que pode encontrar e tratar com a Fisioterapia?
R- Acredito que com a correria do dia a dia e devido a longa
jornada de trabalho, é muito comum de se encontrar pessoas
com alterações posturais devido ao próprio estresse do trabalho
ou pelas condições ergonômicas em que estiverem submetidas,
tensões musculares e dores em cervical, ombros, e nos membros
superiores devido estresse emocional do trabalho e uso excessivo
de computador e celular, dores na coluna por passar muito
tempo sentado ou em pé, entre outras doenças ocupacionais.
A Fisioterapia, com suas técnicas e recursos que promovem
relaxamento muscular, alongamento muscular, fortalecimento
muscular, correções posturais, poderá proporcionar ao indivíduo
alivio de dores e tensões musculares, possibilitando uma melhor
qualidade de vida, inclusive dentro do seu ambiente de trabalho,
fazendo com que eles possam desenvolver melhor as suas
atividades laborais e cotidianas.
5. Quais as suas expectativas para o público daqui da
Justiça Federal?
R- Espero puder proporcionar o alivio de suas tensões e dores,
assim como melhoras as alterações posturais, ou qualquer outra
disfunção, que esteja impactando na sua rotina diária, assim
como prevenir as possíveis doenças ocupacionais, contribuindo
para melhoria da qualidade de vida e bem estar de todos, para
que realizem seus trabalhos e suas atividades cotidianas da
melhor forma possível.
6. Deseja deixar algum recado para nossos associados?
R- As vezes nos perdemos no meio de tanto trabalho, tantas
responsabilidades, nos deparamos com tantos estresses e
desafios que não paramos nem um pouquinho para algo que
é fundamental na nossa vida: nosso corpo, nossa saúde. É de
extrema importância tirarmos um tempo para nós, para cuidar
de nós. Venham nos visitar no Espaço Terapêutico e conhecer
melhor nosso trabalho e os benefícios que a Fisioterapia pode
trazer para sua vida.

☻ RESERVE UM TEMPO
PARA O SEU CUIDADO!
PARA
CUIDAR
DOS
OUTROS
É
PRECISO
CUIDAR DE SI!
Ligue 71 3617-2732 e
agende um horário com
a profissional
TAYANA
GOMES - Fisioterapeuta.
Ela
atende no Espaço
Terapêutico todas as sextasfeiras, das 8h às 12h.

FISIOTERAPIA
Fisioterapia: A importância na sua saúde

A

Fisioterapia é uma forma de tratamento para
disfunções e incapacidades há milhares de
anos. É considerada como tratamento-chave
na reabilitação de pacientes que sofrem de condições
debilitantes resultantes de acidentes ou doenças.
Apesar de existirem referências desde os tempos
mais remotos que o homem utilizava agentes físicos
para combater e tratar doenças, não foi senão na Grécia
antiga e com Hipócrates que se começaram a dar os
primeiros passos no desenvolvimento da Fisioterapia
como profissão.
Hipócrates utilizava a massagem como forma de
terapia para ajudar a recuperar e manter o movimento do
corpo e a sua capacidade funcional.
É devido à importância que a massagem sempre
teve no percurso da Fisioterapia que, hoje em dia, o
Fisioterapeuta continua a ser associado a esta. No
entanto, o âmbito de intervenção da Fisioterapia e as
técnicas utilizadas pelo Fisioterapeuta vão muito mais
além da massagem.

O que é a Fisioterapia?
Segundo a WCHPT (Confederação Mundial de Fisioterapia), a Fisioterapia é definida como a área da saúde responsável por
promover, desenvolver, manter e reabilitar as capacidades de mobilidade e funcionalidade das pessoas ao longo de toda a sua
vida. O seu principal interesse e objetivo é identificar e maximizar a qualidade de vida e de potencial de movimento de cada
pessoa, dentro das aréas da promoção, prevenção, tratamento/intervenção, habilitação e reabilitação da saúde.
Para a Fisioterapia, o movimento funcional de cada pessoa é fundamental no que significa ser saudável.

O Fisioterapeuta
Quando a função e a mobilidade de uma pessoa estão afetadas pela dor, envelhecimento, lesões, doenças, incapacidade e longos
períodos de inatividade, o Fisioterapeuta é o profissional de saúde qualificado para realizar a avaliação completa do paciente. Esta
avaliação é focada na pessoa como um todo, ou seja, o Fisioterapeuta irá considerar não só o bem-estar físico, como também o
bem-estar psicológico, emocional e social de forma a chegar ao diagnóstico e elaborar o plano de tratamento mais adequado a
cada pessoa.
Graças ao seu vasto conhecimento anatómico e fisiológico do corpo e do movimento, o Fisioterapeuta promove o bem-estar, a
mobilidade e a independência em pessoas dos 0 ao 99 anos de idade.

Desde a massagem de Hipócrates até os dias de hoje, as técnicas utilizadas em Fisioterapia evoluiram muito. Cada área de
intervenção da Fisioterapia tem as suas próprias técnicas especializadas e baseadas em evidências cientificas e, é um mundo de
tal forma complexo que hoje em dia existem Fisioterapeutas especializados em apenas uma das áreas e dentro dessa área, em
apenas algumas doenças específicas (por exemplo, Parkinson, AVC, lesões traumáticas do joelho, incontinência urinária, etc).

Áreas de Intervenção da Fisioterapia

Fonte: https://www.bestdoctorsblog.com/pt-pt/fisioterapia-a-importancia-na-sua-saude/
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LFA
BANCO A
ALFA FINANCEIRA (convênio da ASSERJUF)
quer ajudar você a realizar os seus sonhos. Só
ela oferece Empréstimo Consignado e Consórcios
com as melhores taxas do mercado.
Ligue e faça sua simulação agora!!!
NOVIDADE!!! Agora, o ALFA conta também
com CONSÓRCIO que lhe permite planejar
viagem, festas de aniversários, formatura bem
como procedimentos cirúrgicos convencionais ou
estéticos etc.
Cartas de crédito de R$ 7 a 14 mil.
REBECA SANTO (71) 99728-1092 (WhatsApp) /
98209-9266 / 2105-7301
E-mail: rebeca.santo@bancoalfa.com.br

DESTAQUES DA SEMANA
Confira os profissionais do Espaço Beleza e suas
técnicas. Não perca tempo! Escolha um serviço e
cuide do seu visual, afinal ficar bonita(o) também faz
parte do seu bem-estar, e melhor, sem sair do local
de trabalho!
CONFIRA:

MARIBEL CEDRO – Cabeleireira

TÉCNICAS: Corte Feminino, Escova, Sobrancelha,
Hidratação, Alongamento, Relaxamento, Coloração e
Cauterização.

LARISSA SANTOS – Manicure e Pedicure

Vende-se apartamento no Edifício Salvador
Prime 1/4
-Piscinas
-Academia
-Ofurô
-Sala cinema
-Sala festa
-Sala de estudo
-Parque infantil
Telefone contato: 98633-0092 (Tratar com Janaina)

TÉCNICAS: Manicure, Pedicure.

Agende um horário!
Contato: (71) 3617-9292 Ramal: 9292

BRINDES À VENDA
ALMOFADA PORTA
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APENAS R$20,00 cada
Lembrando que: A ASSERJUF dá um prazo de 60 dias, a
partir da data de entrega, para seus ASSOCIADOS retirarem
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