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EDIÇÃO Nº 684

A ASSERJUF está preparando algo muito
especial para o dia de todas as mulheres
com muitas novidades e discussão de temas
importantes.
Você sabe o que é sororidade?
Relação de irmandade, união, afeto ou
amizade entre mulheres, assemelhando-se
àquela estabelecida entre irmãs.
União de mulheres que compartilham os
mesmos ideais e propósitos, normalmente de
teor feminista.
Você tem uma história de sororidade para
contar ou dicas para facilitar a vida da mulher?
Participe da nossa rede de dicas através do
FalaJuf e se solidarize com outras mulheres.

Aniversariantes da Semana

12/02 - Angelo Ferrão Carvalhal - CEMAN

19/02 - Scheyla Vilar Batista Soares - 14ª Vara

13/02 - Robinson de Souza Amorim - 10ª Vara

21/02 - Ciro Gomes de Queiroz - NUASG

14/02 - Fabio Damasceno Silva - NUTEC

21/02 - Evilasio Roxo do Amaral - 10ª Vara

16/02 - Horacio da Silva Ribeiro Neto - NUASG

21/02 - Irene Bittencourt Araujo - Aposentada

16/02 - Jose Américo Pires Ribeiro - NUCRE

22/02 - Clesio Vicentini Silotti - SEVIT

17/02 - Tatiana Alves Guimaraes - 13ª Vara

22/02 - Rosana Soussa Vieira Lins - 16ª Vara

18/02 - Yara Ledoux Ribeiro - CEMAN

23/02 - Renato Paes Martins - 6ª Vara

19/02 - Ana Claudia Tosta Alves Cruz - 2ª Vara

24/02 - Jamila Calmon Lopes Pinto - 23ª Vara

19/02 - Helio Calvalcante Reis Filho - 13ª Vara

ENTREVISTA - NOVO PROFISSIONAL
Chegou mais um novo profissional no Espaço Terapêutico
da ASSERJUF

M

ais
um
novo
profissional
chega
ao
Espaço Terapêutico da
ASSERJUF no JEFs. Desta vez,
é o terapeuta Dr. Carlos Henrique
Tourinho. Confira um pouco
mais sobre o profissional e suas
técnicas.

Nome:Carlos Henrique Tourinho
Formação: Fisioterapeuta, formado pela Escola
Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), integrante do
grupo de pesquisa em neurociências DINEP-UFBA (Divisão de
Neurologia e Epidemiologia da Universidade Federal da Bahia) e
Pós-graduando em Fisioterapia Neurofuncional pela Faculdade
Redentor-RJ.
Técnicas: Fisioterapia Convencional e neurológica, Terapia manual
nas disfunções da coluna vertebral, Mulligan, DryNeedling, Terapia
manual nas disfunções temporomandibulares e massoterapia
clínica.
1. Como conheceu a Fisioterapia?
R- Conheci a Fisioterapia acompanhando o processo de recuperação
da saúde de meu pai. Depois de resultados insatisfatórios com
tratamentos médicos convencionais,ele se submeteu a abordagens
fisioterapêuticas, tendo, assim, obtido qualidade de vida e maior
capacidade funcional em suas atividades de vida diária (AVDs).
2. Você lembra de algum caso em especial que marcou a sua
carreira?
R- Nesses quase 6 anos de contato com a Fisioterapia, tive a grata
experiência com a recuperação de um Fisioterapeuta que tratei,
reestabelecendo sua capacidade de locomoção, após sequelas de
um AVC. Reestabelecer as funções de uma pessoa que é dedicada
ao cuidado do próximo trouxe para mim ainda mais alegria pela
profissão que escolhi.
3. Quais as principais doenças ou disfunções que a Fisioterapia
pode tratar ou prevenir?
R- De acordo com o COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional), a Fisioterapia “é uma ciência da saúde
que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais
intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados
por alterações genéticas, por traumas e por doenças adquiridas,
na atenção básica, média complexidade e alta complexidade.
Fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios,
sistematizados pelos estudos da biologia, das ciências morfológicas,
das ciências fisiológicas, das patologias, da bioquímica, da biofísica,
da biomecânica, da cinesia, da sinergia funcional, e da cinesia
patológica de órgãos e sistemas do corpo humano e as disciplinas
comportamentais e sociais”. O fisioterapeuta dedica-se ao cuidado do
ser humano, desde o período neonatal até idades mais avançadas.
Seu campo de atuação é amplo, abrangendo não só ortopedia,
como também áreas como: Fisioterapia gestacional, neonatológica,
pediátrica, neurofuncional, dermatofuncional, uroginecológica,
laboral, esportiva, cardiopneumofuncional e hospitalar.
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- O perfil do público da Justiça Federal, que trabalha com uma
significativa quantidade de processos, inclusive virtuais, além de
desenvolver tarefas junto ao público (seja no atendimento, seja no
cumprimento de mandados), indica a possibilidade de surgimento
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de queixas álgicas de diversas origens, desde postural até
psicossomáticas.
5. Quais as suas expectativas para o público daqui da
Justiça Federal?
REspero contribuir positivamente para a prevenção,
promoção e reabilitação da saúde do público que utiliza os
serviços da Fisioterapia.
6. Deseja deixar algum recado para nossos associados?
R- Mais do que uma profissão, considero a Fisioterapia uma
missão. Nesse aspecto, compartilho do pensamento de Carl
Jung: “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas
ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana”.

☻ RESERVE UM TEMPO
PARA O SEU CUIDADO!
PARA
CUIDAR
DOS
OUTROS
É
PRECISO
CUIDAR DE SI!
Ligue 71 98830-2665 e
agende um horário com o
profissional Carlos Henrique
- Fisioterapeuta. Ele atende
no JEF's todas as segundas
das 8h às 19h e quartas das
8h às 13h, e no prédio sede
toda sexta das 13h ás 19h.

DRY NEEDLING

D

"DRY NEEDLING" - Agulhamento a seco: modismo ou terapia de verdade?

ry Needling, o Agulhamento a seco, é um tratamento que envolve uma agulha muito fina sendo empurrada através
da pele, a fim de estimular um ponto de gatilho. Esta forma de terapia alternativa é usada para liberar bandas
musculares apertadas que estão associadas com ponto de gatilho, ou “nós” duros dentro de um músculo que pode
causar dor em uma grande área. Às vezes, esses pontos de gatilho (ou até mesmo espasmos musculares) podem dificultar a
realização de tarefas diárias porque há dor toda vez que a área é tocada e a dor pode até irradiar para áreas próximas do corpo.
O Agulhamento a seco também é diferente da acupuntura, que se destina a desbloquear meridianos de energia e ajudar
a criar o equilíbrio dentro do sistema corporal. Enquanto a acupuntura se concentra em abordar o fluxo de energia em torno do
corpo e órgãos corporais, o agulhamento a seco centra-se em estimular um ponto gatilho específico que está levando à dor e
deficiência.
Em um estudo publicado no Journal of Orthopedic & Sports Physical Therapy, os pesquisadores analisaram os resultados
dos melhores estudos clínicos que foram realizados até agora para determinar se o agulhamento a seco ajuda a reduzir a dor no
pescoço e no braço, por exemplo. Os pesquisadores descobriram que o agulhamento a seco pode ser um meio eficaz de alíviar a
dor ao lidar com síndrome de dor miofascial, ou a presença de gatilho doloroso em músculos. Quando esta técnica é usada por um
fisioterapeuta, serve como um tratamento benéfico, especialmente quando usado em combinação com outras técnicas.
Os pontos gatilho miofasciais são um tipo comum de dor. A palavra miofascial significa tecido muscular (mio) e o tecido
conjuntivo dentro e em torno dele (fascial). Esses pontos gatilhos são geralmente o resultado de uma lesão muscular, como lesões
correntes comuns ou tensão repetitiva. Eles são dolorosos quando pressionado e pode criar dor em outra área também, que é
chamado de dor referida.
Por exemplo, pontos gatilhos nos músculos do ombro, pescoço e face são uma fonte comum de dores de cabeça porque
o ponto de gatilho refere dor para a cabeça. De acordo com a pesquisa publicada em Current Pain and Headache Reports,
exagerar no treinamento muscular ou trauma direto pode levar ao desenvolvimento de pontos de gatilho. Pontos gatilhos podem se
desenvolver durante atividades ocupacionais, recreativas ou esportivas quando o uso muscular excede a capacidade muscular e
a recuperação normal é perturbada. O Dry Needling difere de outros tipos de fisioterapia, porque se concentra em estimular esses
pontos de gatilho e liberar a tensão, a fim de aliviar a dor.
Fonte: http://www.campcursos.com.br/dry-needling-agulhamento-a-seco-alivia-a-dor-muscular-e-mais/

Caro(a) associado(a),
Se você mudou de Vara, Setor ou Seção é necessário atualizar os seus dados na ASSERJUF para que os benefícios
cheguem até você no seu novo local de trabalho.

Mande um e-mail para asserjuf@uol.com.br
É importante que você informe a sua nova lotação, pois assim a ASSERJUF poderá garantir que os seus brindes e demais
serviços cheguem em suas mãos sem transtornos.
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CLASSIFICADOS
Vende-se Uno College. Ano 2013/2014.
Valor: R$ 25.000,00
Km rodados: 100.000
Telefone: 99216-9109
Falar com Belfort

Adicione no whatsapp o número (71) 991771471 e
tenha seus livros didáticos em domicílio.
Preço de tabela.
Dividimos.

INFORME - IMPOSTO DE RENDA
Caros(as) associados(as):
A ASSERJUF informa, a quem possa interessar,
os valores dos convênios cobrados dos seus
associados no Ano Fiscal de 2017, para efeito
de dedução na Declaração do Imposto de Renda.
Obs: informe disponível no escritório da
ASSERJUF e Reprografia (JEFs).

NÃO PERCA TEMPO!
RETIRE SEU BRINDE DE FINAL DE ANO!

Escritório
SEDE
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