
Camiseta Dry-tCamiseta cavada

Na "Meus Nervos Store" você encontra produtos relacionados ao site "Meus Nervos" e ao universo da saúde e medicina. A produção, venda e distribuição dos produtos é realizada pela 
empresa YOOBE, que foi escolhida por primar pela alta qualidade dos produtos e serviços prestados. Este catálogo serve de apresentação dos produtos e tem como nalidade apenas 
divulgação. Não serve como referencial de tamanhos, cores, proporção e nem garante disponibilidade em estoque. Por estar em constante atualização, a loja ocial poderá oferecer 
produtos diferentes ou com algumas variações. Daí a importância de acompanhar nossas redes sociais e lançamentos! 

@meusnervos

William Osler foi um 
brilhante médico do 

século XIX que pensou à 
frente do seu tempo. 

Suas citações ainda hoje 
são aceitas como atuais. 
É considerado o pai da 

Medicina Moderna.

de um copo de café???

plantão vagando feito
Quem nunca cou num 

um zumbi à procura 

A tipograa é uma arte renada que está presente em 
quase todos os produtos à nossa volta. Nos últimos anos 
ela ganhou destaque e foi elevada a outro patamar, 
passando de coadjuvante para estrela principal de 

muitas gravuras, estampas e ilustrações. 

Nesta camiseta temos um coração estilizado que se 
aproxima muito do real, no qual cada estrutura 

anatômica foi cuidadosamente desenhada a partir das 
palavras que a identicam. 

As propriedades anestésicas 
de alguns fármacos foram 

descobertas há muito tempo, 
mas seu uso prático em 

cirurgias é relativamente 
recente, sendo o primeiro 
registro o do Dr. Crawford 

Long, que em 1842 anestesiou 
um paciente com éter para 

retirada de um tumor

Às vezes o cansaço é 
tanto que só uma infusão 

venosa de café seria 
capaz de nos levantar!

Arte personalizada, 
exclusiva, de 

propriedade do Meus 
Nervos. Não encontrará 

nada igual por aí. 

Arte exclusiva, no estilo retrô, usando 
tipograa para alusão ao cartaz de 

um circo, com uma das frases 
clássicas da série Grey’s Anatomy.

As crianças crêem no mundo de 
magia, são cheias de alegria e 

esperança, e por pior que seja o 
prognóstico e as expectativas, elas 

encontram forças para seguir e 
muitas vezes operam verdadeiros 

milagres. 

Na pediatria, tudo é possível!

A psiquiatria ainda hoje é associada à loucura pura e simples, e 
é rodeada de muita desinformação e preconceito. A mente 

humana é nosso componente mais complexo, e não é surpresa 
que suas patologias também sejam. Há quem diga que suas 
dores são piores que as da própria carne. Valorizar esta 
especialidade é obrigação de todo ser pensante e bem 

informado, principalmente se for médico. 

Você, sendo psiquiatra ou não, presta um papel importante na 
luta contra o preconceito e diversos tabús, e ainda se apresenta 

com elegância e originalidade.

Que sensação esta 
estampa

A anestesia ainda é uma 
especialidade que 

desperta muito temor e 
curiosidade nas pessoas. 
Que tal andar por aí com 

um visual minimalista, 
original e divertido?

 te transmite? 

Ambroise Paré foi um cirurgião francês que mais tarde seria 
conhecido como pai da cirurgia moderna. Publicou livros, preconizou 
a utilização de membros articiais e deixou contribuições cientícas 

no campo da anatomia, siologia e terapêutica. Na estampa, o 
instrumental cirúrgico utilizado na época. Quanto ao texto, traduzido 

do francês temos a seguinte escrita:

"Eu cuido, Deus cura. Ambroise Paré (1510-1590). Pai da 
cirurgia Moderna. // Cirurgia Século XVI." 

Medicina também é cultura! 
Valorize e divulgue a beleza da sua especialidade!

Estampa exclusiva, desenhada pelo 
médico e desenhista Solon Maia. Não 

encontrará produto igual por aí.

Arte retrô ilustrando a patente de um 
estetoscópio, registrada em 1945 pelo 

engenheiro H. F. Olson.

publicada exclusivamente no Meus Nervos.

Desperte as pessoas à sua volta para a complexidade, 
seriedade e importância da anestesia! Tira original 

O anestesista, como sempre, 
resolve chega pra 

estabilizar qualquer 
situação ou crise.

Estampa divertida e 
inusitada desenhada com a 
fonte original dos clássicos 

cartazes e propagandas do 
famigerado Jonnie Walker.

Camisetas de tecido 100% algodão pré-lavado, ou seja, não 
encolhe, não deforma. Ao lado você pode conferir as medidas. 
Sugerimos fortemente que meça uma de suas camisetas de uso 

frequente para que compre no tamanho adequado.

Camisetas de algodão (Unissex)
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Caso alguma estampa não esteja disponível no produto 
que você deseja, entre em contato pelo email logo 
abaixo do cabeçalho deste catálogo. Se for possível a 
confecção, tentaremos providenciar em até 48 horas. 

Nossa loja dispõe de cinco produtos até o momento. 
Navegando pelo site você encontrará (1) camisetas de 
algodão, (2) camisetas dry-t, (3) camisetas cavadas, 
(4) moletons femininos e (5) moletons masculinos. 

Nosso produto principal é a camiseta de algodão. Nessa 
categoria maior quantiddde de estampas e cores. 
Apresentaremos um visual geral dos outros produtos e 
mais adiante cada estampa disponível no site.

Camiseta de algodão Moletom unissex Moletom feminino

Toda estampada de criatividade e estilo, nossas camisetas 
sublimadas garantem impressão com cores vivas e acabamento 

impecável. Tecido: Dry Fit Max. Toda sublimada (pode ter 
pequenas partes de tecido em branco)

Camisetas Dry-t tradicional 
e cavadas (Unissex)

Moletom felpado 50% algodão, 50% poliester. Técnica de 
impressão: Bordado na frente, sublimação no capuz. Bolso 

canguru. Cordão 100% algodão. Gorro e costuras reforçadas. 
Forro do Moletom felpado - 100% poliester

Moletom unissex Moletom feminino

Moletom felpado 50% algodão, 50% poliester. Técnica de 
impressão: Bordado na frente, sublimação no capuz. Bolso 

canguru. Cordão 100% algodão. Gorro e costuras reforçadas. 
Forro do Moletom felpado - 100% poliester

Apresentação das estampas

Se você chegou até aqui, é porque realmente se interessou nos nossos produtos. 
Ficamos muito felizes por poder fornecer qualidade e bom atendimento. Garantimos 
as duas coisas! Fique a vontade para entrar em contato com a Yoobe e até mesmo 

com o criador do Meus Nervos e das estampas. Obrigado pela visita!

contact@yoobe.me

https://yoobe.me/MeusNervosStore http://www.meusnervos.com.br/
meusnervos2011@gmail.com

Arte em homenagem ao MAIOR 
CLÁSSICO do embate entre 
anestesistas e ortopedistas!

Não conhece ainda??? 
Clique no link abaixo e morra 

de rir!
https://www.youtube.com/watch?v=fljYfzgam6U
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