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Participe do Chá Bazar

de final de ano
O tradicional Chá Bazar de Final de Ano
será no dia 26 de novembro, a partir das
15h, no Salão Nobre da AGEA. O
evento encerra as atividades do ano do
Grupo Assistencial e tem como objetivo
arrecadar fundos para a compra de ma-
terial para o trabalho voluntário e de as-
sistência social realizado pelo grupo. Será
cobrado um valor simbólico das partici-
pantes como ingresso.

Jogos de integração

A AGEA solicita aos associados interes-
sados em participar de jogos de dama,
xadrez ou carta, para que procurem a as-
sociação. Dependendo da procura serão
organizados campeonatos de integração.

Saúde Caixa tem novo
credenciado em Porto Alegre

Os participantes do Saúde Caixa já po-
dem contar com mais um serviço
credenciado. É a Clínica Pró-Trauma,
especializada no Pronto-Atendimento
em Ortopedia e Traumatologia, consul-
tas em Ortopedia, Fisioterapia,
Hidroterapia e RPG. A Clínica fica na
Cristovão Colombo, 3550, e atende  das
8h às 21h, de segunda a sexta-feira, e
das 8h às 12h, nos sábados. O telefone
de contato é o 33252121.

Nova guia de consultas
do Saúde Caixa

A partir de agora, os participantes do
Saúde Caixa deverão assinar uma
nova guia de consultas. Os novos
modelos foram estabelecidos pela
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar como um padrão de Troca de
Informação em Saúde Suplementar -
TISS. As guias são os modelos for-
mais e obrigatórios de representação
e descrição documental sobre even-
tos assistencial realizados no
beneficário.Todos os credenciados já
receberam o material.

A acupuntura no tratamento

da hérnia de disco
O tratamento com a acupuntura

tem apresentado bons resultados em
pacientes com hérnia de disco, prin-
cipalmente se feito juntamente com
RPG- Reeducação Postural Global.
Além de libertar o paciente da dor,
a acupuntura e o RPG favorecem o
organismo a recuperar o disco e di-
minuir a herniação e previne futuras
novas hérnias.

O que é a hérnia de disco

Nosso organismo é percorrido por
milhares de nervos. Estes nervos pas-
sam dentro da nossa coluna e saem dela
através do espaço entre uma vértebra e
outra, que é preenchido por um disco
cartilaginoso. A função básica destes dis-
cos é propiciar espaço entre uma vérte-
bra e outra, para a passagem dos ner-
vos. A hérnia de disco é a alteração nos

discos comprimindo as raízes nervo-
sas e provocando dor e parestesia
(formigamento).
O que causa a hérnia de disco

As causas da hérnia são
inúmeras, geralmente envolve um
fator de sobrecarga no esforço além
da que o disco já sofre naturalmente
(que não é pouco).

Colaboração: Dr. Renan Machado
Especialista em Acupuntura

Missa de Ação de Graças
Será no dia 20 de novembro, às 17h, a
tradicional Missa de Ação de Graças
de final de ano na AGEA. Um momen-
to de agradecimento e reflexão pelas
conquistas do ano que está finalizando.
Todos estão convidados.


