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Saúde

O tratamento promove 
a drenagem linfática 
e ainda ativa à 

circulação, fazendo com que 
desapareçam os sulcos (a 
popular pele de laranja), assim 
como melhora significativamente 
a tonalidade da pele. É uma 
técnica que pode ser aplicada 
em músculos, glúteos, quadris, 
abdômen, braços, e tornozelos.

O aparelho utilizado para 
realizar a endermologia conta 
com uma ponta que, por meio 
da ação de pequenos rolos, 

massageia a zona afetada pela celulite e realiza desse modo, uma 
drenagem linfática mecânica.

A endermologia é uma técnica não invasiva e tampouco causa 
dor, pois pode ter a potência do aparelho ajustada de acordo com 
a sensibilidade da pele de cada paciente. A sensação, aliás, é 
semelhante à qual se sente ao ser feita uma massagem manual, ou 
seja, geralmente se trata de algo prazeroso.

 Normalmente são realizadas 2 sessões por semana, as quais têm 
duração média de 30 minutos cada. O especialista não somente se 
centra em tratar da zona afetada, como também estimula outras áreas, 
em especial as costas e o abdômen. Isso faz com que a circulação 
do organismo se ative em nível geral, o que acelera a eliminação 
da gordura e das toxinas. Os resultados começam a aparecer, 
geralmente, entre a 6ª a 8ª sessão.

Quais são os resultados oferecidos pela endermologia?
Os pacientes tratados com a endermologia conseguem resultados 

realmente satisfatórios. Isso porque a técnica é capaz de combater 

a celulite e a gordura localizada, fazendo com que a pessoa obtenha 
uma silhueta muito mais definida e tonificada.

Concretamente, a endermologia atua ativando a microcirculação 
local, melhorando o sistema venoso e linfático. Assim se reduz a 
retenção de líquidos e se aumenta a eliminação de gordura, o que 
permite o restabelecimento do tecido conjuntivo e, como consequência, 
alcançar o aspecto tão desejado.

A pele também se beneficia durante o tratamento. Isso porque a 
ação mecânica do aparelho provoca a esfoliação das células mortas, 
o que gera uma pele mais firme, brilhosa, e suave. Além disso, o 
resultado vai muito mais além da questão meramente física. Quando a 
paciente consegue o aspecto tão desejado, experimente de um bem-
estar que melhora a autoestima.

Para a tranquilidade do paciente é preciso destacar que existem 
inúmeros estudos de nível mundial que demonstram a garantem a 
efetividade da endermologia.

Com varizes é possível a realização do tratamento, pois o 
profissional não aplica o aparelho diretamente na zona varicosa. Além 
disso, é muito aconselhável, pois a endermologia contribui para a 
melhoria do retorno venoso. Em caso de a pessoa ter se submetido 
a alguma operação, assim como a gestação, é recomendável que 
se espere pelo menos um prazo de 6 meses antes de iniciar a 
endermologia.

Se você decidiu começar o tratamento de endermologia, saiba que 
existe uma séria de fatores que incrementa os resultados. Para isso, 
é importante seguir uma dieta saudável. Além disso, a realização de 
exercícios físicos ajuda a eliminar a gordura localizada.

Desse modo, se você deseja se submeter e/ou conhecer melhor 
os benefícios da endermologia a profissional do Espaço Terapêutico 
Edlea Muniz terá prazer em atendê-la.

Edléa Muniz (massoterapeuta, esteticista e cosmetóloga) Tel: 
(71) 98711-4635 (Oi,whatsapp)

Conheça a endermologia e seus benefícios
O que é a endermologia?

A Liberação Miofascial é uma técnica de massagem que aplica 
pressão em alguns pontos do corpo e ajuda a relaxar e alongar 
os músculos, para que haja maior liberdade entre o músculo e 

a fáscia.
A fáscia é uma membrana do tecido conjuntivo, localizada logo 

abaixo da pele e permite o deslizamento perfeito dos músculos durante 
os exercícios. A fáscia ajuda a manter a força muscular, pois ajuda o 
músculo a exercer mais eficientemente a contração e permite um fácil 
deslizamento dos músculos entre si, transmitindo, assim, tensões 
geradas pela atividade muscular e reduzindo a fricção

Liberação miofascial é indicada em quais casos?
Existem alguns fatores que causam lesões musculares e, 

consequentemente, o enfraquecimento da fáscia:
*Uso incorreto da musculatura
*Maus hábitos de postura
*Treinos intensos
*Estresse
*Problemas emocionais
O corpo reage a estes fatores formando nódulos, que são chamados 

de pontos gatilhos. eles acumulam toxinas e prejudicam o bom 
funcionamento do sistema musculoesquelético. Também alteram a 
coordenação, a flexibilidade e a força muscular.

Benefícios da Liberação Miofascial
"Não existe um momento específico do dia para que a liberação 

miofascial seja executada. Para alguns, fazê-la antes das atividades 
físicas potencializa a prática, na medida em que alinha a postura e 
prepara o músculo para receber determinada carga. Outros indivíduos 
sentem melhor os resultados da técnica quando a executam após 
os treinos. Segundo eles, a melhora na circulação sanguínea e o 
relaxamento muscular que aparecem depois das massagens acabam 

potencializando os efeitos dos exercícios."
Veja alguns benefícios da liberação miofascial:
*Aumenta a mobilidade articular
*Favorece execução dos movimentos
*Diminui a sobrecarga e tensão músculo articular
*Libera e ativa os músculos
*Prepara a musculatura que vai ser trabalhada. 
*Melhora a circulação e a respiração
*Promove mudanças progressivas nos níveis físico e emocional
*Aumenta a consciência corporal. 
*Relaxa a musculatura
*Ajuda na liberação do ácido lático
"Ajuda a diminuir as tensões musculares
*Ajuda na recuperação muscular e evitar dores tardias
*Previne lesões
*Proporciona bem-estar
Contraindicações
A Liberação Miofascial pode auxiliar no relaxamento das tensões 

do dia-a-dia, na prevenção do desgaste precoce e no tratamento de 
muitos casos de dor musculoesquelética. Desse modo, é um grande 
aliado na manutenção da qualidade de vida. Porém, existem algumas 
contraindicações ao recorrer à técnica:

*Feridas abertas
*Infecções *Hematomas 
*Deficiência circulatória aguda
*Tratamento anticoagulante
*Hipersensibilidade da pele
*Diabetes descontrolada
*Osteoporose
*Fraturas em fase inicial.

LIBERAÇÃO MIOFASCIAL
Saúde

NOTA

No último dia 05 de abril de 2019, a ASSERJUF 
marcou presença na Sessão Solene de Apresentação, 
em virtude de posse, do Desembargador Federal 
Wilson Alves de Souza, na ocasião a associação 
ofereceu uma placa de homenagem, parabenizando-o  
por essa nova etapa da sua carreira jurídica.

A ASSERJUF deseja que continue ascendendo 
a patamares cada vez mais altos, dignos da sua 
competência e ressalta que é uma honra tê-lo no 
quadro de associados.

Sessão Solene De Apresentação

DESTAQUES

Wendy Martínez - Terapeuta Ocupacional



Deseja publicar algo no FalaJuf? 
Envie para: falajuf@asserjuf.org.br

Não perca a oportunidade de 
deixar o seu periódico semanal 
ainda mais interessante.

Caro (a) Associado (a)

O FalaJuf quer estar mais perto 
de você, nosso associado e 
iniciamos a comunicação por 
meio de listas de trasmissão 
pelo whatsapp. Para você 
receber os informes no seu celular, 

é importante salvar o número da 
ASSERJUF na sua agenda quando 

receber nossa mensagem.

SEMPRE COM VOCÊ!

CLASSIFICADOS

Vem aí a 1º Corrida Kids da Associação Primeiro Passo

Esse evento é para conseguir 
comprar órtese (botinha, etc) para 
as crianças que nasceram com os 

pezinhos tortos e não tem condição de arcar 
o tratamento pelos seus pais. Quando vejo 
Vitinho que nasceu assim e hoje depois do 
tratamento está com os pezinhos certos, 
já fez cirurgia e à medida que o pezinho 
vai crescendo vai mudando a bota. Este 
tratamento será até os quatro anos. Nós 
graças a Deus temos condição para realizar 
esse tratamento. E as outras crianças?

Teremos também um Piquenique muito 
delicioso em comemoração ao Dia Mundial 
do Pé Torto Congênito!

Não fique de fora, venha nos ajudar a 
montar o nosso banco de órtese da Bahia, 
contamos com a sua ajuda, traz seu pequeno 
(a) para se divertir com a gente!

Seu campeão não pode ficar fora dessa! 
A corrida será dividida por categorias, e a 
partir de 1 aninho já pode participar.

Teremos:
*Corrida Kids
*Piquenique
*Sorteio de brindes
*Lazer
*Muita diversão e muitas brincadeiras

As inscrições custam apenas R$ 20,00 
(vinte reais) e podem ser feitas pelos 
números:

(71) 98823-6146 (Tai)
(71) 98303-1695 (Patrícia)
(71) 98770-3261 (Nataly)
(71) 99157-7446 (Drika)
(75) 98193-9948 (Adriana)

FALA ASSOCIADO... Colaboração de Iracema Velame 

A origem da celebração da Páscoa está na história judaica 
relatada na Bíblia, no livro chamado “Êxodo”. Êxodo significa 
saída, e é exatamente a saída dos judeus do Egito que esse 

livro relata.
Quando Ramsés II, rei do Egito, subiu ao trono, apavorou-se com o 

crescimento do povo de Israel, achando que esse crescimento colocava 
em risco o seu poder. Essa preocupação, deu início a uma série de 
ordens e obras levaram os judeus a um período de grande sofrimento.

Conta a Bíblia que Deus, vendo o que se passava com seu povo, 
escolheu Moisés para tirá-los dessa situação, dando a ele os poderes 
necessários para o cumprimento da missão. Na semana em que o povo 
de Israel iniciou sua jornada para sair do Egito, Deus ordenou que só 
comessem só pão sem fermento e no último dia, quando finalmente 
estariam fora do Egito seria comemorada a primeira Páscoa, sendo esse 
procedimento celebrado de geração em geração.

Essa celebração recebeu o nome de Pessach, que em judaico 
significa passagem, nesse caso da escravidão à liberdade. Daí surgiu a 
palavra Páscoa.

Jesus Cristo deu novo significado à Páscoa. Ele trouxe a “boa-nova”, 
esperança de uma vida melhor, trouxe a receita para que o povo se 
libertasse dos sofrimentos e das maldades praticadas naquela época.

A morte de Jesus Cristo representa o fim dos tormentos. A sua 
ressurreição simboliza o início de uma vida nova, iluminada e regrada 
pelos preceitos de Deus.

O domingo de Páscoa marca a passagem da morte para a vida, das 
trevas para a luz.

Hoje, o domingo de Páscoa representa uma oportunidade de 
fazermos uma retrospectiva em nossas vidas, e estabelecermos um 
ponto de recomeço, de sermos melhores, de sairmos do "Egito"

A DATA DA PÁSCOA
A Páscoa é comemorada no domingo seguinte à primeira lua cheia da 

primavera, ou seja, depois de 21 de março. Por isso, a celebração ocorre 
sempre entre 22 de março e 24 de abril. A partir dessa data, é que fica 
estabelecido o período de 46 dias, conhecido como Quaresma, que vai da 
Quarta-Feira de Cinzas até o Domingo de Páscoa.

A celebração da Páscoa dura cerca de 50 dias. Tem início no Domingo 
da Ressurreição e se estende até o fim de Pentecostes, quando se 
relembra a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos, sob a forma de 
línguas de fogo.

SÍMBOLOS PASCAIS
OVOS
Os ovos guardam em si a imagem de uma nova vida, por isso foram 

ORIGEM E SIGNIFICADO DA PÁSCOA

http://www.mulherdeclasse.com.br/Pascoa.htm

VOCÊ  SABIA?

adotados como símbolo de renovação. Costumavam ser oferecidos em 
muitas civilizações como presentes. No Antigo Egito e na Pérsia, por 
exemplo, eram pintados em tons primaveris. Na China, antes mesmo do 
nascimento de Cristo já se presenteava com ovos de pata pintados em 
cores vivas. Na Europa católica do século XVIII, ovos coloridos passaram 
a ser benzidos pelos cristãos e oferecidos aos fiéis.

Na Polônia e na Ucrânia, essa tradição foi levada muito a sério. Edward 
I registra em 1290 a despesa de compra de milhares de ovos para serem 
distribuídos às pessoas de sua corte. No século XVII, o Papa Paulo V 
abençoou um simples ovo a ser usado na Inglaterra, Escócia e Irlanda. Na 
Alemanha, é antigo o costume de dar ovos de Páscoa às crianças, junto 
com outros presentes.

Em partes da Europa, as tribos tinham uma forma abreviada de chamar 
Eostre, a deusa da Primavera, e que começou a ser usada para descrever 
a direção do nascente - Leste. Daí a palavra Easter. ......As primeiras 
cestas de Páscoa se assemelhavam aos ninhos de pássaros. Antes, as 
pessoas colocavam os ovos nos ninhos em honra da deusa Eostre.

Com o passar do tempo, passaram a ser confeitados e é aí que entra 
o chocolate.

CHOCOLATE
O chocolate, que por muito tempo foi servido como bebida, viu sua 

indústria se desenvolver bastante na Inglaterra do século XIX. Foi nessa 
época que apareceu o ovo de chocolate. A partir daí, rapidamente se 
espalhou pelos mercados europeus e depois pelo mundo.

COELHO
O coelho de Páscoa é uma atualização do antigo símbolo pascoalino, 

a lebre (parente do coelho), considerada sagrada para a deusa Eostre. No 
século XVIII, colonizadores alemães levaram para os Estados Unidos a 
idéia dos coelhos de Páscoa.

Uma duquesa alemã, ao dizer que os brilhantes ovos de Páscoa tinham 
sido deixados pelos coelhos para as crianças, deu origem ao costume de 
fazer com que as crianças os encontrasse no dia de Páscoa.

POMBA
A Pomba ou "Colomba" pascal, pão doce e enfeitado com a forma de 

ave, também é um símbolo cristão. A forma de pomba era usada nos antigos 
sacrários, onde se guardava a Eucaristia. Atualmente, passou também 
a ser usada no pão doce que costuma ser compartilhado, na Europa, 
especialmente na Itália, no café da manhã de Páscoa e da "Pasquetta" 
ou Pascoela, como é chamada no Brasil a segunda-feira após a Páscoa.


