
21TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2019

Touca Inglesa

Tecnologia para o tratamento
de câncer chega a Santa Maria

DIOGO BRONDANI

Uma tecnologia inovadora acaba de chegar 
a Santa Maria para evitar a queda de cabelo 
durante o tratamento do câncer. A Touca Ingle-
sa, técnica de resfriamento controlado do cou-
ro cabeludo, já está sendo oferecida pelo Hos-
pital de Caridade Dr. Astrogildo De Azevedo 
aos pacientes em tratamento quimioterápico.

Na foto, estão Gustavo Spritzer, diretor co-
mercial da Paxman Brasil, durante a entrega 
do equipamento à equipe do HCAA. A partir 
da esquerda estão, o dr. Luiz Thomé, diretor 
clínico do HCAA, a dra Ana Paula Agostini, 
cardiologista, e o dr. Sergio Segala, oncologista.

Ao reduzir a perda dos fios, o novo siste-
ma contribui também para elevar a autoes-
tima do paciente e combater o estigma da 
doença. O sistema da Touca Inglesa é o úni-
co com segurança e eficiência comprovadas 
pela agência reguladora americana de me-
dicamentos (FDA).

Efeito colateral da radioterapia e da qui-
mioterapia, a alopécia (queda de cabelo), 

principalmente a da cabeça, é uma das ca-
racterísticas que mais abalam a autoestima 
de mulheres e homens que passam pelo tra-
tamento. A Touca Inglesa é uma técnica para 
amenizar esse desconfortável efeito que surge 
em pacientes em tratamento.

COMO FUNCIONA

A Touca Inglesa é um sistema de resfria-
mento do couro cabeludo que minimiza a 
queda dos fi os. Conectada a uma unidade de 
refrigeração, ela é colocada na cabeça do pa-
ciente cerca de 30 minutos antes de cada ses-
são e mantida em torno de uma hora e meia 
após a infusão das drogas. O sistema resfria o 
couro cabeludo a uma temperatura entre 18ºC 
e 22ºC. Com isso, diminui o fl uxo sanguíneo 
nos folículos capilares e reduz a absorção dos 
fármacos na região. A taxa de sucesso depende 
do tipo de medicação administrada: 50% para 
as mais fortes e até 92% nas menos agressivas.
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Fique por dentro
Redumax aposta em studios que unem 
custo benefício e funcionalidade

Não é novidade que estamos mudan-
do o jeito de viver. Com uma rotina 
cada vez mais dinâmica, os grandes 
apartamentos perderam espaço 
para os compactos, que valorizam 
cada metro quadrado e oferecem 
áreas comuns atrativas. Afi nal, mais 
vale um quartinho bem ocupado 
do que o espaço vazio com entu-
lhos e sujeira. A Redumax percebeu 
o timing do mercado e lançou o Adoro 
Compact Living com studios de, aproxi-
madamente, 28m2 privativos. O sucesso foi 
tanto que a empresa está comercializando a última unidade. O 
restante dos apartamentos do Adoro é dividido em 1 e 2 dormi-
tórios, ainda disponíveis para venda. Projetado próximo à UFSM, 
o residencial atende quem passa pouco tempo em casa. Além 
da distribuição interna inteligente, os moradores do Adoro vão 
poder aproveitar ambientes que equilibram o tamanho das uni-
dades: coworking com wifi , pub gourmet com churrasqueira e 
choperia, academia, bicicletário e bikesharing e terraço verde.

Os studios também são uma excelente opção para pessoas 
que desejam diversifi car seus investimentos e adquirir um pro-
duto com grande potencial para locação durante o ano inteiro. 
Com um padrão elevado, a Redumax mostra que é possível mo-
rar bem, ou investir, sem pagar muito. Para saber mais sobre as 
unidades do Adoro, acesse www.redumaximoveis.com.br.

A North Casa de Idio-
mas promoveu, no último 
sábado, dia 3, o primeiro 
Fun Day, um dia inteiro de 
atividades pensadas para 
que os pequenos falassem 
o idioma estrangeiro.

Pela manhã, depois de 
receberem uniformes, os 
alunos foram até o Royal 
Plaza Shopping, onde par-
ticiparam de uma aula de artes e tiveram como tarefa a confec-
ção de uma sacola retornável. Depois, na Sierra Hamburgueria, 
eles montaram seu próprio sanduíche, a comando do chef da 
casa que deu as orientações em inglês. Em seguida, teve muita 
diversão e jogos na Hype Festas. Para encerrar o Fun Day, uma ses-
são de cinema na escola, com direito a muitas guloseimas.

A North desenvolve suas atividades de inglês e espanhol com 
aulas dinâmicas e focadas em conversação para todos os níveis 
e idades com turmas de, no máximo, quatro alunos. As turmi-
nhas infantis têm o foco na comunicação lúdica, através de uma 
metodologia pensada para que os pequenos pratiquem desde 
cedo, utilizando desde os recursos mais tradicionais, como de-
senho e pintura, até os mais tecnológicos, como óculos de rea-
lidade virtual. Saiba mais pelo (55) 3027-1257 ou 99681-7533. 
Acesse Facebook.com/northidiomas.

North - Casa de Idiomas promoveu
Fun Day, um dia de imersão em inglês
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