INTEGRATIVE MANUAL THERAPY (IMT) - FULCROS
FASCIAIS E DIAGNÓSTICOS INTEGRATIVOS
Exclusivo. Terapia manual osteopática. Inovação no diagnóstico e tratamento clínico. Mapping Fascial. Fulcros
Fasciais.

DATAS, LOCAIS E DESTINATÁRIOS
DATAS
13 de Outubro de 2018

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

01 de Setembro 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
4 horas

HORÁRIOS
14h30-18h30

DESTINATÁRIOS
Fisioterapeutas e Osteopatas (tb. estudantes último ano)

IDIOMA
Espanhol

PROGRAMA
1. Ingrative Manual Therapy – Introdução
2. Interface e toque essencial
3. Mapping Miofascial
4. Fulcros Fasciais
5. Fulcro Fascial Tridimensional
5.1 Fulcro Fascial Tridimensional
- Diafragmas (pélvico, respiratório, entrada torácica)
- Joelho
- Rótula
5.2 Fulcros especiais:
- Cicatrizes
- Rótula
5.3 Fulcro Fascial Articular

- Ombro
- Joelho
5.4 Fulcro Neurofascial
- Plano sagital (foice cerebral)
- Plano transversal (tenda do cerebelo)
6. Sessões práticas de mapping fascial e fulcros fasciais
7. Sessão aberta para esclarecimento de dúvidas

CERTIFICADO
Certificado de presença, em formato digital, emitido pela Master.

DESCRIÇÃO
IMT - MÉTODO INOVADOR DE TERAPIA MANUAL OSTEOPÁTICA E
BIOENERGÉTICA
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a

href="http://www.master.com.pt/integrative-manual-therapy-imt-fulcros-fasciais-e-diagnosticos-

integrativos-porto-1-edicao-2019-curso" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border:
0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; lineheight: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 173, 104); text-decoration-line:
none; outline: 0px; background-color: transparent; transition: all 0.5s ease-in;" target="_blank">VER
TODOS OS DETALHES AQUI.
O presente workshop fará a introdução do participante no campo da Terapia Manual Integrativa (IMT), um
método inovador de terapia manual osteopática e bioenergéticaproveniente dos EUA.
Neste primeiro contacto com a metodologia IMT, será apresentado um modelo revolucionário que oferece uma
abordagem distinta de intervenção clínica. O que distingue o IMT de outros métodos de terapia manual é a
importância dada ao desenvolvimento da manualidade como a ferramenta principal.
Neste workshop será apresentada a técnica de Mapping Miofascial, um rastreio global da mobilidade fascial
que serve como base do diagnóstico diferencial para localizar e compreender os padrões de disfunção
fascial e blocos de energia.
Ao longo da formação oficial IMT, os formandos aprenderão e desenvolverão a poderosa manualidade através da
palpação de fenómenos subtis, tais como biorritmos e movimentos fisiológicos, e fenómeno bioenergético, o que
tornará os seus tratamentos mais efectivos e eficazes.

Além do diagnóstico diferencial integrativo, também será apresentada a base de quase todas as técnicas da
IMT, o Fulcro Fascial - manobras suaves e indirectas, dirigidas às fáscias em três (ou mais) planos do espaço.
Antes de embarcar na aplicação prática de técnicas de diagnóstico e tratamento, irá ser explicado o conceito de
interface, o pré-requisito para realizar uma sessão clínica com eficiência e eficácia. Posteriormente será então
realizada uma sessão prática, o que ajudará a melhorar a percepção manual e, em consequência, o desempenho
clínico.
Em seguida, irá demonstra-se uma sessão de Mapping Miofascial, um rastreio global da mobilidade fascial para
localizar as zonas e identificar os padrões de tensão fascial.
Para finalizar o evento formativo, será ensinado e praticado o Fulcro Fascial Tridimensional, a técnica básica de
todos os Fulcros, que tem um uso muito prático e versátil na prática clínica e que pode ser implementado e
incorporado desde o primeiro momento na consulta com todos os tipos de pacientes.

