MESOTERAPIA HOMEOPÁTICA NO DESPORTO
Lesões mais frequentes | Raciocínio clínico | Homeopatia estimulada pela OMS | C/ Ana Tavares – Master Medicina
Natural pela Faculdade Medicina USC | Fitoterapia, Mesoterapia e Farmacologia

DATAS, LOCAIS E DESTINATÁRIOS
DATAS
6 de Maio de 2018

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
23 de Abril de 2018

LOCAL

Hotel Black Tulip
Avenida da República, n.º 2038
4430-195 Vila Nova de Gaia
Latitud: 41.12043 | Longitud: -8.60644
Transportes públicos:
Metro: Linha D (amarela) - Estação D. João II - 150m (2min a pé)
Comboio: Estação General Torres - 1,4km (16min a pé)

CARGA HORÁRIA
6 horas

HORÁRIOS
9h00-17h00

DESTINATÁRIOS
Profissionais de Saúde. Outros profissionais com curriculum relevante poderão ser considerados (tb. Estudantes)

IDIOMA
Português

PROGRAMA
1. Definição de mesoterapia
2. Boas práticas na mesoterapia
3. Segurança e higiene
4. Cuidados a ter antes, durante e após a sessão de mesoterapia
5. Onde aplicar a mesoterapia
6. Diferentes técnicas de aplicação
7. Os materiais necessários para a mesoterapia
8. Medicamentos homeopáticos
8.1 O que é a homeopatia
8.2 Método de preparação na homeopatia
8.3 Substâncias homeopatizadas
8.4 Formas farmacêuticas na homeopatia
8.5 Esterilização e apirogenicidade
8.6 Dinamização
8.7 Misturas aplicadas
9. Coluna cervical

9.1 Cervicalgias
9.2 Protocolos homeopáticos utilizados
10. Coluna dorsal
10.1 Nevralgia intercostal
10.2 Protocolos homeopáticos utilizados
11. Coluna lombar e sacroilíaca
11.1 Hérnia discal
11.2 Protocolos homeopáticos utilizados
12. Cotovelo
12.1 Epicondilite
12.2 Neuropatia compressivo do nervo cubital
12.3 Protocolos utilizados
13. Mão/Punho
13.1 Lesão ligamento triangular do punho
13.2 Sequelas pós fractura de Colles e osso escafoide
13.3 Protocolos homeopáticos para cada situação
14. Coxo-femural
14.1 Rotura muscular fase aguda recto femoral, isquiotibiais e aductores
14.2 Pubalgia
14.3 Protocolos homeopáticos para cada situação
15. Joelho/perna
15.1 Lesão ligamento colateral medial fase aguda
15.2 Lesão ligamento colateral medial fase crónica
15.3 Tendinopatia rotuliana
15.4 Tennis leg
15.5 Protocolos homeopáticos para cada situação
16. Tibiotársica e pé
16.1 Fasceite plantar
16.2 Tendinopatia do Aquiles
16.3 Sequelas pós-fractura tíbia e perónio
16.4 Protocolos homeopáticos para cada situação
17. Aplicação prática
18. Exemplos clínicos

CERTIFICADO
Certificado de Formação Profissional, emitido através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e
Formativa (SIGO), coordenado pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade

Social, conforme previsto na Portaria nº 474/2010.
* Necessária a frequência em pelo menos 90% do curso

PORQUÊ FREQUENTAR ESTE CURSO?
Aprenderás a seleccionar e aplicar produtos homeopáticos utilizados em mesoterapia, tendo sempre por base as
patologias desportivas de maior incidência;
Irás dominar uma técnica muito procurada por atletas e pacientes;
Terás acesso a um recurso terapêutico com efeitos bastante rápidos no alívio da dor, recuperação física e
resolução de processos inflamatórios;
Saberás potenciar e complementar os resultados da aplicação de outros métodos clínicos;
Conheceres uma técnica eficaz com uma relação custo/benefício surpreendente.
Sendo um curso com apresentação de casos clínicos, ganharás uma maior sensibilidade ao aconselhamento.

DESCRIÇÃO
MESOTERAPIA
DESPORTIVAS

HOMEOPÁTICA

NO

TRATAMENTO

DAS

LESÕES

A mesoterapia homeopática consiste na administração subcutânea e intradérmica, de doses reduzidas de
medicamentos homeopáticos em pontos concretos, para estimular a reacção do organismo.
Pela utilização de doses diluídas de substâncias activas, a homeopatia permite manter o efeito terapêutico, mas
sem toxicidade, garantindo uma acção eficaz e segura, livre de efeitos secundários, contra-indicações ou
interacções medicamentosas, não sendo considerada doping.
A vantagem deste tipo de mesoterapia em relação à alopática é precisamente possibilitar o prolongamento do
tratamento por um maior período de tempo, caso seja necessário, sem que se produza então qualquer tipo de
reacção adversa.
Utilizada com distintos propósitos, em particular em estados dolorosos agudos e crónicos, a mesoterapia
homeopática é frequentemente recomendada no tratamento de lesões desportivas, apresentando bons
resultados no tratamento de patologias ligamentares, tendinosas e musculares, contribuindo para uma
recuperação mais célere do atleta.
Conclui-se, assim, que o tratamento homeopático pode ser mais um recurso terapêutico de valor no
tratamento das lesões desportivas, tanto no auxílio do processo de cura como também nos pacientes que
optarem pela não utilização dos anti-inflamatórios, seja pela incompatibilidade aos medicamentos, seja pela
produção de efeitos colaterais que estes possam causar.
Ao actuar sobre os sistemas nervoso e endócrino conseguimos uma acção imediata e rápida, desencadeada
pelas punções, uma acção mantida do tipo imuno-inflamatório, bem como uma acção local proporcionada pelos

próprios medicamentos.
Os produtos homeopáticos injectados têm, assim, propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e ajudam a
relaxar a musculatura.

