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A Benevida clinica de especialidade, oferece atendimento médico 

com especialistas nas mais diversas áreas, inclusive em alguns

 casos com atendimento domiciliar.

São consultas médicas com profissionais conceituados na cidade

de Franca, são feitas com agendamento de data e horário por nossa 

equipe preparada para servir da melhor forma possível, com presteza

e rapidez. 

Locação e venda de cadeiras de rodas, cadeiras 
de banho, andadores, muletas, camas hospitalares,
suporte p/ soro.. etc.

Linha completa de produtos médicos e ortopédicos.

Loja l : Rua Vol. da Franca, 1937 - Centro
(16) 3724-0206 / 98240-5556 

Loja ll : Rua Acre, 861- Vila Aparecida
(16) 3721-7377 / 98240-5557 
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Câncer  é o nome dado 

a um conjunto de mais 

de 100 doenças que têm 

e m  c o m u m  o 

c r e s c i m e n t o 

desordenado (maligno) 

de células que invadem 

os tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se 

(metástase) para outras 

regiões do corpo.
D i v i d i n d o - s e 

rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, 
determinando a formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou 
neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa 
simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam 
vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente 
constituindo um risco de vida.
O que causa o câncer?
As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao 
organismo.
As causas externas relacionam-se ao meio ambiente e aos hábitos ou 
costumes próprios de um ambiente social e cultural.
As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-
determinadas, estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das 
agressões externas.
De todos os casos, 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores 
ambientais. Alguns deles são bem conhecidos: o cigarro pode causar câncer 
de pulmão, a exposição excessiva ao sol pode causar câncer de pele, e 
alguns vírus podem causar leucemia. Outros estão em estudo, como alguns 
componentes dos alimentos que ingerimos, e muitos são ainda 
completamente desconhecidos.

Fatores de risco de natureza ambiental
Os fatores de risco de câncer podem ser encontrados no meio ambiente ou 
podem ser herdados. A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada 
ao meio ambiente, no qual encontramos um grande número de fatores de 
risco. Entende-se por ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o 
ambiente ocupacional (indústrias químicas e afins) o ambiente de consumo 
(alimentos, medicamentos) o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de 
vida).
Hereditariedade
São raros os casos de cânceres que se devem exclusivamente a fatores 
hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético exercer um 
importante papel na oncogênese. 

Quando consultar um médico: Faça uma consulta com seu médico se 
você tiver quaisquer sinais ou sintomas persistentes sem causa aparente. Se 
você não tem quaisquer sinais ou sintomas, mas está preocupado com o 
risco de câncer, converse sobre suas preocupações com o médico. Pergunte 
sobre quais exames e procedimentos de rastreio do câncer são apropriados 
para você.

Tratamento de Câncer : Muitos tratamentos contra o câncer estão 
disponíveis. Suas opções de tratamento vão depender de vários fatores 
como o tipo e estagio do câncer, sua saúde geral e suas preferências. Juntos, 
você e seu médico podem medir os riscos e benefícios de cada tratamento 
do câncer para determinar o que é melhor para você.

Quanto ao tratamento paliativo do paciente com câncer : Nos casos de 
doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados 
paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas 
inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa 
do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal.

http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/etica-medica/129/4/
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Tudo o que existe e o que virá nos próximos anos
para tornar a atividade física a mais eficaz prescrição médica

O receituário médico do futuro será diferente. Provavelmente os garranchos dos doutores 
permanecerão, mas, em vez de sair do consultório com a prescrição de anti-inflamatórios, 
analgésicos e vasodilatadores, você levará um aconselhamento da atividade física ideal para 
manter – ou recuperar – sua saúde.
Não estamos falando da típica e abstrata orientação “você precisa fazer exercícios físicos”, e 
sim de uma direção clara da melhor forma de se movimentar para prevenir e tratar condições 
médicas já diagnosticadas ou para as quais tenha predisposição. Algo como a indicação de 
caminhada + ioga, ou corrida de longa distância + crossfit, por exemplo.
Pelo menos é nisso que apostam o U.S. National Institutes of Health e outros médicos e 
cientistas dedicados a descobrir exatamente como a atividade física age no corpo humano. 
Você já pode se beneficiar de algumas dessas descobertas, enquanto espera o momento em 
que vai trocar pílulas pelos treinos.
Artrose no joelho 
Caminhada e musculação
O tratamento conservador para a artrose é baseado em quatro pilares: alongamento, 
fortalecimento, controle motor (equilíbrio) e perda de peso. “Muitos pacientes com artrose dos 
joelhos, quadris e lombar mantêm a doença controlada através de exercícios. A hidroginástica 
é muito utilizada pelo baixo impacto, porém diversos estudos mostram que caminhadas diárias 
também trazem benefícios, pois melhoram a lubrificação e a nutrição das cartilagens”, explica 
o ortopedista Sérgio Maurício. Atividades como pilates, ioga e musculação contribuem muito 
para o ganho de força e controle motor.
Alzheimer
Corrida de longa distância
Estudos em animais e pessoas têm mostrado que a atividade física é capaz de reduzir as perdas de massa branca e cinzenta do cérebro relacionadas 
à idade e aumentar a neurogênese adulta, que é a criação de novas células em um cérebro já maduro.
O que as novas pesquisas desvendaram é que a corrida de longa distância é a ideal para essa finalidade – o que a torna adequada para pacientes com 
potencial para o mal de Alzheimer ou em níveis iniciais da doença0
.Em estudos com animais, a corrida longa demonstrou duplicar e até triplicar o número de novos neurônios que aparecem no hipocampo, uma área-
chave do cérebro para a aprendizagem e a memória, em comparação ao cérebro dos animais que permaneceram sedentários. Os cientistas 
acreditam que o exercício tem impactos semelhantes sobre o hipocampo humano. Quanto maior a distância, maior o número de novos neurônios.
Dores na coluna e hérnia de disco
Natação e pilates ou treinamento funcional
“Muitos pacientes portadores de degenerações na coluna ou hérnias de disco são completamente assintomáticos”, diz o ortopedista Sérgio Maurício. 
Em 2015, foi publicado na Revista Americana de Neurorradiologia estudo em que pacientes sem nenhum tipo de dor foram submetidos à ressonância 
magnética da coluna. Mais de 40% dos indivíduos acima dos 30 anos tinham algum grau de degeneração discal e, entre aqueles acima de 50 anos, 
45% possuíam hérnia discal. Para evitar e tratar o mal, invista em perda de peso através de atividades aeróbicas e fortalecimento muscular, 
principalmente  com ênfase no abdome e na região lombar.

http://gq.globo.com/Corpo/noticia/2016/11/obrigado-ciencia-exercicios-fisicos-estao-ficando-mais-eficazes-
queremedios.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=compartilhar
Mobile

Obrigado, ciência:

Exercícios físicos estão ficando mais eficazes que remédios
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Conheça nossa loja, 
aguardamos sua visita.

Rua Alberto Schirato, 1051. Pq. Progresso
(16) 3702-5995 / 3403-8510

Preços especiais para profissionais da área da saúde

Atendendo quem cuida 
da sua saúde

Clínicas, Hospitais, Farmácias
Veterinária e Laboratórios

Rua Alberto Schirato, 1401 - Pq. Progresso

3702-5995

Assistência Domiciliar à Saúde

Assistência Domiciliar à Saúde

- Urgência móvel 24h- Urgência móvel 24h
- O.M.T. - Orientação Médica por Telefone- O.M.T. - Orientação Médica por Telefone
- Procedimentos de enfermagem no domicílio- Procedimentos de enfermagem no domicílio
- Transporte de pacientes - Transporte de pacientes 
  (alta hospitalar, exames, consultas, etc.)  (alta hospitalar, exames, consultas, etc.)

- Urgência móvel 24h
- O.M.T. - Orientação Médica por Telefone
- Procedimentos de enfermagem no domicílio
- Transporte de pacientes 
  (alta hospitalar, exames, consultas, etc.)

Solicite uma visita de um de nossos consultores (16) 3711-8110Solicite uma visita de um de nossos consultores (16) 3711-8110Solicite uma visita de um de nossos consultores (16) 3711-8110

Plano de assistência domiciliar à saúde

O óleo de peixe é rico em ômega 3, um ácido graxo que pode trazer diversos benefícios para a saúde e 
é essencial para o organismo
O óleo de peixe é muito conhecido pelos benefícios que traz à a saúde. Quando falamos desse óleo, 
logo lembramos do ômega 3, o maior responsável pelos benefícios do produto. O óleo de peixe, como 
o nome já sugere “é originado de peixes de águas salgadas e geladas, como Salmão, Atum e 
Sardinha”, explica Dra. Andrea Marim, nutricionista.

O ômega 3, além de ser encontrado naturalmente nos peixes citados, também é encontrado 
sintetizado em cápsulas, sendo a maneira mais prática de consumir o óleo de peixe no dia-a-dia e 
garantir os benefícios para a saúde.

Doenças de pele, cardíacas, asma, depressão e hipertensão são alguns exemplos de condições que 
prometem ser melhoradas com o consumo regular do mesmo. O produto também vem sendo utilizado 
como anti-inflamatório e alguns estudos dizem que ele também pode ser utilizado para prevenir a 
doença de Alzheimer.

Todas essas vantagens dependem da qualidade e do uso correto deste produto. Entenda mais sobre o óleo de peixe, saiba se ele tem contraindicações e 
como consumi-lo, lendo mais sobre o assunto:

5 benefícios do óleo de peixe

Os benefícios desse óleo se dão principalmente pelo ômega 3, um ácido graxo presente em grande quantidade nesse produto. O organismo não é capaz de 
produzir o ômega 3, portanto, a ingestão do óleo de peixe é uma maneira de garantir a presença dessa gordura boa no organismo. Com a ajuda da Dra. Andrea 
Marim, listamos abaixo os principais benefícios do óleo de peixe, confira:

1. Reduz o risco de ataque cardíaco e doenças do coração

O óleo diminui as atividades das plaquetas sanguíneas, evitando coágulos de sangue, que podem levar a um derrame ou infarto. Ele também reduz os níveis 
de triglicerídeos, gordura que é ruim para o organismo quando está elevada.

2. Ajuda a saúde mental

Alguns estudos dizem que o consumo do óleo de peixe pode prevenir a depressão, o transtorno bipolar e a esquizofrenia.

3. Diminui o colesterol

Os ácidos graxos presentes no óleo de peixe alteram a composição química do sangue, diminuindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando os níveis de HDL 
(colesterol bom).

4. Cuida da saúde dos olhos

O óleo de peixe ajuda a evitar a degeneração celular desses órgãos e, consequentemente, também ajuda a evitar a síndrome do olho seco.

5. Pode prevenir alguns tipos de câncer

Algumas pesquisas mostram que o ômega 3, presente nos óleos de peixe, ajuda na prevenção contra alguns tipos de câncer. O câncer de mama, cólon e 

próstata são algumas doenças que podem ser prevenidas com o consumo do óleo.

Óleo de peixe ajuda a cuidar do coração e pode prevenir a depressão

Assunto Polêmico;
Ao STF, relatores da ONU dizem que negar 

aborto pode equivaler à tortura

Relatores especiais das Nações Unidas afirmam em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal que a negação do serviço de aborto pode se 

caracterizar como tortura. Apresentado há quatro semanas, o texto integra um pedido feito pelo grupo para participar como terceiro interessado no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a resposta brasileira à epidemia de zika, previsto para ser julgada neste mês.

Entre as providências solicitadas pela ADI, está a liberação da interrupção da gravidez nos casos em que a gestante está contaminada pelo vírus.

O documento, de 14 páginas, demonstra o quanto o assunto é considerado relevante pelas Nações Unidas. A praxe é que ONU apenas se pronuncie 

quando as discussões já se já esgotaram dentro dos países e passam a ser realizadas em cortes internacionais. Não foi o que aconteceu nesta vez.

Os autores sustentam que negação do aborto pode causar dores ou sofrimentos agudos para a mulher, adolescente ou menina, que chegam ao 

patamar de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Fonte: UOL Saúde.
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ALTA PERFORMANCE, 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, 

HOMEOPATIA, FLORAIS E 
CREMES DERMATOLÓGICOS.

FARMÁCIA SÃO VICENTE DE PAULO

(16) 99244-0470

farmaciasetelirios

farmaciasetelirios@gmail.com

3711-3600
RUA  GENERAL  OSÓRIO  N.º  280  -  ESTAÇÃO

www.universitariapapelaria.com.br

ENTREGA EXPRESSA

Os Benefícios da Osteopatia

E-mail: papelaria@universitariapapelaria.com.br

Fisioterapia
Pilates
TRX
Osteopatia
Nutrição
Estética facial
Estética corporal
Depilação a laser

222Rua Francisco Bernardes da Silveira, 521 - Leporace 2

(16) 3405-0122 / (16) 99241-7348

O que é?

É uma medicina complementar baseada na interrelação entre o sistema músculo-esquelético e o resto do corpo.

A Osteopatia é um sistema estabelecido e reconhecido de diagnóstico e tratamento, que tem como ênfase 

principal, a integridade estrutural e funcional do corpo. Reconhece que a maior parte da dor e incapacidade que 

sentimos, advêm de disfunções da estrutura corporal, assim como, lesões provocadas pela doença.

Como atua?

Através de tratamento com técnicas manuais, na qual o Osteopata trata, através das mãos, as disfunções 

somáticas e estruturais do corpo. O objetivo é restabelecer a mobilidade perdida e dar equilíbrio ao sistema 

musculoesquelético, sacro-cranial e visceral, mantendo a elasticidade do tecido conjuntivo em todos os seus sistemas.

Como é realizado o Tratamento Osteopático?

O tratamento é baseado num exame clinico completo que conduz ao diagnóstico. Através de técnicas manuais é restabelecida a mobilidade alterada dos 

sistemas que estejam em desequilíbrio podendo ser: musculoesquelético ou estrutural, sacro-craniano e/ou visceral.

Benefícios

A Osteopatia é um meio para reencontrar uma postura adequada e movimentos sem dor. Ajustando o equilíbrio interno e eliminando tensões, visa uma 

harmonia do corpo, proporcionando bem estar.

-Pode ser aplicada desde o bebê ao mais idoso;

- Melhora a postura;

- Retarda os sintomas de desgaste articular;

- Elimina a dor nos problemas osteomusculares de origem mecânica;

- Melhora a mobilidade articular;

- Estimula a força e flexibilidade.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

