OSTEOPATIA PEDIÁTRICA – NÍVEL AVANÇADO
C/ Marco Mastrillo, PT, DO (Itália). Técnicas funcionais. Neurologia. Ortopedia. Cardio-respiratório. Otorrino. Casos
clínicos. Certificação Internacional.

DATAS, LOCAIS E DESTINATÁRIOS
DATAS
17, 18, 19 e 20 de Janeiro de 2019

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
17 de Dezembro de 2018

LOCAL

Hotel Holiday Inn Lisboa
Av. António José Almeida, 28-A, 1000-044 Lisboa
GPS Latitude: 38.738185 | Longitude: -9.140716

CARGA HORÁRIA
32 horas

HORÁRIOS
09h00 – 18h30

DESTINATÁRIOS
Fisioterapeutas, Médicos, Osteopatas e Quiropatas (tb. Estudantes)

IDIOMA
Português

PROGRAMA
1. Introdução
2. Revisão do 1.° nível de osteopatia pediátrica
3. Técnicas funcionais em osteopatia (princípios gerais – teoria e prática)
4. Posturas de conforto como resultado do parto (avaliação e estratégias de tratamento)
5. Ortopedia (fractura clavícula, lesões do ombro, disfunções da coluna vertebral. Coxa e pés)
6. Cardiorrespiratório (avaliação e tratamento nos pulmões e no coração)
7. Neurologia (cérebro e hemisférios cerebrais)
8. Otorrinolaringologia (anatomia e estratégias de tratamento nas Trompas de Eustáquio)
9. Casos clínicos avançados
10. Pensamento osteopático

CERTIFICADO
Certificado Internacional* pela Associazione Italiana per la Divulgazione delle Cultura Osteopatica (AIDCO)
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 + aproveitamento na avaliação sumativa.

PORQUÊ FREQUENTAR ESTE CURSO?

1. Este curso permite ao formando efectuar o seu próprio diagnóstico e tratamento, com autonomia técnica e
deontológica na área da osteopatia pediátrica, permitindo ser um profissional autónomo e independente.
2. Aprender a intervir com uma visão osteopática junto de um leque variado de patologias que acometem o bebé e
a mãe.
3. Aumentar os seus recursos numa área tão pouco explorada em Portugal, aumentará o seu reconhecimento
profissional.

DESCRIÇÃO
TÉCNICAS
OSTEOPÁTICAS
DIRECTAS
E
FUNCIONAIS
PROBLEMÁTICAS MAIS COMPLEXAS EM PEDIATRIA

NAS

Este é um curso destinado a quem possui conhecimento básico de osteopatia pediátrica. Sentimos necessidade
de lançar um nível avançado e assim oferecer informação completa sobre esta temática, porque são vários os
pedidos de profissionais com vontade em adquirir ainda mais informação numa área que está em franca expansão,
porque os pais estão mais alerta, porque as crianças dos 0 aos 18 anos de idade evidenciam cada mais
necessidades de uma abordagem mais diferenciada e ainda porque a comunidade médica começa a estar cada
vez mais sensibilizada para a sinergia com o trabalho de outros profissionais numa área tão particular como a
pediatria.
Neste curso serão abordadas técnicas avançadas (funcionais), onde será dado particular ênfase ao trabalho
nos hemisférios cerebrais, fracturas da clavícula, complicações respiratórias associadas a intubação, nas
posturas a adoptar junto de um recém-nascido, entre outros.
Os que realizarem este nível avançado estarão munidos com conhecimento teórico e prático para claramente se
diferenciarem, uma vez que com sucesso conseguirão abordar todas as tipologias clínicas pediátricas.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE INSCRIÇÃO PARA EX-FORMANDOS DO CURSO DE OSTEOPATIA
PEDIÁTRICA: 15% DESCONTO

