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Uma manhã pra lá de divertida!
Teatro, jogos, brincadeiras, arvorismo e até
banho de mangueira. Essas e muitas outras atividades marcaram a “Manhã Divertida”, tradicional
evento promovido pelo Criobanco para comemorar o mês das crianças.
O encontro, que já está em sua 5ª edição,
aconteceu no dia 6 de outubro, na Casa da Alegria,
em Vila Velha (ES), e reuniu pais e filhos num momento de confraternização e integração.
No dia, os pais foram convidados a levarem uma lata de leite em pó para doação a projetos apoiados pelo Criobanco Solidário. Conseguimos 65 itens que serão destinados a essas instituições. Agradecemos a todos que participaram
e que prestigiaram o evento, preparado com muito carinho para nossas crianças.

Veja a opinião de quem esteve por lá:
“Minhas filhas gêmeas se divertiram muito e nós também”
Henrique de Alcantara Passaro, pai das gêmeas Luísa e Júlia
“Muito legal a Manhã Divertida! Uma atividade que atinge a todas as faixas
etárias. Excelente iniciativa, que mostra preocupação com os clientes”
Suelen Soares, mãe de Guilherme
“Meus filhos sempre vêm. Saem de Vitória para Vila Velha numa boa para
participarem da Manhã Divertida porque adoram!”
Fábio Gonçalves Coutinho, pai de Lis e Lars
“Maravilhosa a festa! As crianças adoram. Gabriela, de 6 meses, já
prestou muita atenção no teatrinho e nas brincadeiras. Vamos participar
todos os anos!” Ingrid Parente Mattos, mãe de Gabriela

Para ver outras fotos do evento, acesse nossas redes: facebook, instagram e blog.criobanco.com.br

Você sabia...
...que o Criobanco é apoiador do Outubro Rosa, evento que mobiliza o Brasil para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer? No Espírito Santo, onde o Criobanco mantém sua sede, o

evento está na terceira edição e é promovido pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc).
Faça parte você também! Para mais informações sobre a
campanha e como participar, acesse: www.afecc.org.br.

Dica para FamÍlia

Livros para cada
faixa etária dos filhos
Os benefícios da leitura vão além de ampliar a capacidade criativa; ela também melhora o desempenho
escolar e o vocabulário. Por isso, incentivar o hábito nas crianças desde pequenas é uma atividade muito
importante. Confira algumas sugestões de obras para o público infantil, divididas por idade, elaboradas
pelo site Educar para Crescer.

1 E 2 anos

3 E 4 anos

Crianças pequenas gostam de livros lúdicos, que
despertem a imaginação. Para essa faixa etária
é aconselhado ler obras
sobre contos de fadas,
como “mamãe Gansa”, de José Paulo Paes,
que conta a história de
uma senhora de roupas
multicoloridas, botinhas
e chapéu pontudo que
passeia pelo céu, transportada por um ganso.

Nessa idade, as crianças
começam a compreender mais o ambiente
onde vivem. Um incentivo para esse aprendizado são livros como
“coleção da ninoca”,
de Lucy Cousin, em que
os pequenos aprendem
sobre cores e números.
Outra obra gostosa de ler
é “Por favor, Obrigado,
Desculpa”, que mostra
que aprender boas maneiras pode ser divertido.

5 E 6 anos
Para os pequenos que
estão começando a
aprender sobre o mundo
das letras, a sugestão são
obras repletas de figuras
e com uma história fácil
de ler, como “O Príncipe
sem Sonhos”, de Márcio Vassalo, que conta a
história de um príncipe
dos dias de hoje: uma
criança que tem tudo,
mas precisa aprender a
sonhar.

7 E 8 anos
Com maior conhecimento na prática de ler
e escrever, as crianças
dessa idade entendem
melhor o mundo em que
vivem. O livro “um Lobo
Instruído”, de Pascal Biet,
estimula o gosto pela leitura, ao contar a história
de um lobo que vai para
a escola aprender a ler. Já
a obra “Onde Já se viu?”,
de Tatiana Belinky, é recomendada por conter
contos curtos e simples
de diversas culturas.

9 E 10 anos
Nessa fase a criançada
quer um livro com uma
história mais complexa
e com personagens que
elas possam se identificar. Uma dica é “bGA
- bom gigante amigo”,
de Roald Dahl, onde o
personagem desperta o
instinto de proteção e
emociona a criançada. É
interessante para formar
uma bagagem cultural,
pois cita, por exemplo, a
rainha da Inglaterra e o
sistema político do país.

Quer saber mais? Acesse: www.educarparacrescer.abril.com.br/livros/.
Há dicas para leitores de até 18 anos, com indicação dos meses para serem lidos.

saiu na imprEnsa

Tipagem sanguínea e prevenção de doenças
A edição da Revista Saúde é Vital do mês de setembro trouxe uma abordagem especial sobre os tipos sanguíneos e sua ligação com a possibilidade de um indivíduo desenvolver ou não determinada doença. Por exemplo, quem tem o tipo A seria mais
propenso a ter problemas gástricos e cardiovasculares, mas, por outro lado, seria
mais protegido contra cólera. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, basta
acessar blog.criobanco.com.br e ler a matéria na íntegra.
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História de Vida

Presente de Deus
em nossas vidas
“Nosso primeiro filho, Carlos Daniel, nasceu em 2004, com fenilcetonuria, doença genética conhecida como Erro Inato do Metabolismo, mas só descobrimos a doença quando ele
tinha dois anos. Como não sabíamos do problema, os cuidados com a alimentação não estavam
corretos e ele foi internado várias vezes quando
era pequeno.
Foi um momento muito difícil, mas tivemos
fé e o Carlos hoje tem uma rotina normal, vai à escola, embora tenha que seguir uma dieta que não
contenha nenhuma proteína por conta dos sintomas da doença. Pensávamos em ter outro bebê,
mas tinha muito medo de ele nascer com o mesmo problema.
Foi quando descobrimos pesquisas sobre as
possibilidades de cura. Fiquei muito animada e no
mês seguinte soube que estava grávida. Eu e meu
marido, Juliano, entramos em contato com o Criobanco para criopreservar as células de nossa menina. Nós acreditamos muito em uma chance de
cura de nosso filho.

Sarah Reis Menezes
Cortezini, mãe de
Carlos Daniel e Maria
Eduarda. A menina
teve suas células-tronco
criopreservadas no
Criobanco Medicina e
Terapia Celular

Deus tem um plano para a nossa vida e sei
que o fato de ela ter nascido no mesmo dia que
o Carlos tem um sentido. Atualmente, Cael, como
o Carlos gosta de ser chamado, tem oito anos e é
muito esperto. A caçula está com um ano e cinco meses, é inteligente e tem um cuidado imenso com o irmão e é a minha auxiliadora nessa caminhada. Sabemos que eles terão muitas histórias para contar, afinal de contas, ela é presente de
Deus nas nossas vidas e peça importante na possibilidade de cura do irmão”.

Anote na agenda

Mande sua história de
vida para criobanco@
criobanco.com.br

Click

Confira os eventos que o Criobanco promove nos meses de outubro, novembro e dezembro. Para acessar fotos e obter outras informações acesse
www.blog.criobanco.com.br.
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Data
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Local

6

Curso Prático para Gestantes Clínica Dr. Coridon Franco

Vitória/ES

6

Curso de Gestante Vila da Serra

20

Curso de Gestante Vitória Apart Hospital

24 e 25
27

Curso de Gestante Hospital Português
Curso de Gestante Santa Fé

Nova Lima /MG
Vitória/ES
Salvador/BA
Belo Horizonte/MG

Novembro
10

Curso de Gestante Vitória Apart Hospital

10

Curso de Gestante Vila da Serra

24

Curso de Gestante Hospital da Polícia Militar

24

Encontro de Gestantes - Massoterapia

Belo Horizonte/MG

28 e 29

Curso de Gestante Hospital Português

Salvador/BA

Os pais André Luiz Machado e Claudia de
Sousa Lima Machado com sua pequena Clara
Lima Machado que possui as células-tronco de
cordão umbilical criopreservadas no Criobanco.

Campos/RJ

Mande também a foto de seu filho para
criobanco@criobanco.com.br

Vitória/ES
Nova Lima/MG
Vitória/ES

dezembro
1º

Encontro de Gestantes - Shantala
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mEDnEWs

Criobanco faz palestra
em congresso universitário
e anuncia novo estudo
O Criobanco
participou do 6º Congresso de Ciências de
Saúde da Emescam,
realizado no fim de
setembro, em Vitória, no Espírito Santo. Na ocasião, o diretor da instituição,
Edgard Nascimento,
palestrou a profissionais e estudantes de
saúde sobre medicina regenerativa, em
que as células são utilizadas para regenerar tecidos ou órgãos
lesados.
O encontro
abordou as possibilidades dessa opção
“Trabalho com pesquisa e iniciação científica e busco
para o tratamento de
sempre me atualizar. A palestra do Criobanco mostrou
doenças, com destaformas de melhorar a qualidade de vida dos pacientes”.
que para o tratamenMônica Maia, estudante do 2º período do curso de Fisioterapia da Emescam
to de doenças vasculares. “Já há dados na
“O assunto da palestra me chamou a atenção porque
literatura de célulasestou estudando sobre isquemia. Além disso, a medicina
tronco demonstranregenerativa é uma área em ascensão e que me interessa”.
do ótimos resultados
Rubia Otto Vargas, estudante do 4º período de Farmácia da Esfa (Santa Teresa)
do uso das da medula óssea em doença vascular isquêmica (falta
dade Federal do Espírito Santo (Ufes), com obde sangue com lesão dos tecidos - necrose) de
jetivo de utilizar células-tronco da medula ósmembros inferiores e também em outras enfersea para tratamento de doença vascular grave
midades vasculares de etiologias variadas”, exde membros inferiores em pacientes diabéticos.
plica o médico.
A previsão é que a pesquisa comece em 2013,
Uma das novidades é que, no Espírito Sancom duração de dois anos. O objetivo será alito, o Criobanco está desenhando um estudo de
viar a dor que o paciente apresenta e ajudar na
fase clínica, em parceria com o Serviço de Ancicatrização e na redução da área de úlcera do
giologia do Hospital das Clínicas, da Universimembro alvo.

O médico Edgard
Nascimento apresentou
à comunidade
acadêmica uma
proposta de pesquisa do
Criobanco para tratar
doenças vasculares

SEDE
Av. Marechal Campos, 1.579, Santa Cecília, Vitória-ES, Cep: 29043-260,
Anexo ao Hospital Santa Rita. Tel. (27) 3089-6000
www.criobanco.com.br
Diretor: Edgard Nascimento
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