TERAPIA
SACRO-CRANIANA
TRATAMENTO

-

AVALIAÇÃO

E

Básico e Avançado: 108 horas. Abordagem simples, acessível e eficaz. Disfunções neurológicas, mecânicas,
digestivas e posturais. Patologias coluna vertebral. Enxaquecas. Incoordenação motora. Fadiga crónica. Ansiedade.
ATM. Zumbidos. Autismo. Casos clínicos.

DATAS, LOCAIS E DESTINATÁRIOS
DATAS
13, 14 e 15 Julho + 14, 15 e 16 Setembro + 19, 20 e 21 Outubro + 23, 24 e 25 Novembro de 2018

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

11 de Junho de 2018

LOCAL
Hotel Black Tulip
Avenida da República, nº 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
108 horas

HORÁRIOS
Sexta-feira e sábado: 09h00 - 19h30 | Domingo: 09h00 - 15h30

DESTINATÁRIOS
Fisioterapeutas, Médicos e Osteopatas (tb. Estudantes)

IDIOMA
Português

PROGRAMA
Módulo 1 (introdução)
- Introdução da terapia sacro-sraniana
- Anatomia e osteologia geral do crânio
- Embriologia do crânio
- Dispositivo craniano
- Impulso rítmico craniano
- Sinais de anatomia das meninges e membranas de tensão reciproca (MTR)
- As suturas: tipologia, nomenclatura, fontanelas cranianas
- Introdução à palpação e à auscultação craniana.
Módulo 2 (occipital-esfenoidal-SEB)
- Osso occipital, osso esfenoidal e SEB (anatomia, fisiologia e disfunções)
- Princípios teóricos e parte prática para os testes e as correções cranianas aplicados aos ossos descritos.
Módulo 3 (temporal-etmoidal-abobada craniana)

- Osso temporal, osso etmoidal, ossos da abobada (anatomia, fisiologia e disfunções)
- Princípios teóricos e parte prática para os testes e as correções cranianas aplicados aos ossos descritos.
Módulo 4 (face-ouvido, conclusões)
- Ossos da face, ouvido e fossas nasais (anatomia, fisiologia e disfunções)
- Princípios teóricos e parte prática para os testes e as correções cranianas aplicados aos ossos descritos
- Conclusões e pensamento osteopático.

CERTIFICADO
Certificado Internacional* pela Associazione Italiana per la Divulgazione delle Cultura Osteopatica (AIDCO). > mais
Certificado* de Formação Profissional emitido pela Master® no SIGO - Sistema de Informação e Gestão da
Oferta Educativa e Formativa da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).
* Necessária a frequência em pelo menos 90% do curso

PORQUÊ FREQUENTAR ESTE CURSO?
1. Dispor de uma ferramenta clínica útil indicada para qualquer faixa etária e que raramente tem contra indicações.
2. Adquirir conhecimentos de terapia sacro-craniana de Sutherland, primeiro e verdadeiro pioneiro desta terapia.
3. Pertencer à 2.ª turma do Prof. Marco Mastrillo (DO, FT. European Osteophatic Project – Itália) em Portugal
formada em Terapia Sacro-Craniana. Avaliação e Tratamento, com certificação internacional pela AIDCO Associazione Italiana per la Divulgazione delle Cultura Osteopatica.

DESCRIÇÃO
TERAPIA SACRO-CRANIANA DE SUTHERLAND,
VERDADEIRO PIONEIRO DESTA TERAPIA

PRIMEIRO

E

Foi no ano de 2015 que recebemos, pela primeira vez, Marco Mastrillo, DO., PT (Itália), para ministrar um curso de
4 dias sobre osteopatia pediátrica. Durante aqueles 4 dias percebemos que estávamos perante alguém especial,
com capacidades muito acima da média, em particular naquela que é uma das suas maiores paixões: o crânio.
A Master não deixou que o Marco Mastrillo viajasse de regresso a Itália sem que nos prometesse que viria a
Portugal novamente para ministrar um curso único na área da terapia sacro-craniana e ensinasse tudo o que
aprendeu com gigantes da osteopatia como Margaret Sorrel (EUA) e com um corpo docente de elevado nível da
European School of Osteopathy de Maidstone (UK).
Apresentamos assim com enorme gozo, e para a 2.ª edição, o curso de Terapia Sacro-Craniana - Avaliação e
Tratamento (básico+avançado) com 108 horas divididas por 4 módulos.
Acreditamos que a maioria reconheça importância às técnicas sacro-cranianas, mas muitos também afirmam ser
um trabalho difícil de executar pela sensibilidade apurada que exige do profissional e consequentemente não se

aventuram a entrar neste mundo fascinante da sacro-craniana.
Acreditamos também, sendo precisamente uma das premissas do curso, que todos os que frequentarem a
formação em questão irão perceber que é possível tornar fácil o que muitas vezes parece difícil e que dentro da
terapia sacro-craniana não é necessário recorrer a grandes “esoterismos”, tornando a abordagem simples,
acessível e acima de tudo eficaz.

(Condições especiais de inscrição para ex-formandos do curso de Osteopatia Pediátrica e Osteopatia
Ginecológica e Gestacional: 125€ desconto sobre o valor total da propina. CÓDIGO VOUCHER: VTSC18)

