Curso

Disfunções Diafragmáticas: A Perspetiva Osteopática

Coordenação

ESSNorteCVP | Unidade de Formação e Desenvolvimento Humano

Descrição

Destinatários

O curso de formação contínua com o tema “Disfunções Diafragmáticas: A Perspetiva
Osteopática” tem como finalidade a revisão anatómica e fisiológica do Diafragma,
identificando as implicações das disfunções da pelve, da coluna vertebral e cintura
escapular no seu correto funcionamento.
Relembrar os conceitos anatómicos e fisiológicos do sistema músculo-esquelético,
em particular do músculo diafragma;
Definir as lesões osteopáticas que contribuem para as disfunções diafragmáticas;
Descrever as lesões osteopáticas que contribuem para as disfunções diafragmáticas;
Identificar as lesões osteopáticas que contribuem para as disfunções diafragmáticas;
Demonstrar as intervenções diagnósticas da disfunção diafragmática;
Demonstrar as intervenções diagnósticas das lesões osteopáticas interferentes no
correto funcionamento do diafragma;
Descrever o impacto das disfunções diafragmáticas ao nível do sistema
cardiorrespiratório, digestivo e do sistema nervoso autónomo;
Operacionalizar e praticas as intervenções diagnósticas da disfunção diafragmática;
Operacionalizar e praticas as intervenções diagnóstica das lesões osteopáticas
interferentes no correto funcionamento do Diafragma;
Analisar as interferências o impacto do sistema músculo-esquelético no correto
funcionamento do diafragma;
Elaborar um plano terapêutico global na abordagem às disfunções diafragmáticas;
Organizar um plano terapêutico global na abordagem às disfunções diafragmáticas.
Osteopatas com Cédula Profissional ou Cédula Profissional Provisória.

Duração

34 horas de contato

ECTS

4 ECTS (créditos)

Metodologia e
Avaliação

Exposição oral dos conteúdos teóricos e teórico-práticos com uso de diapositivos e
outros meios de multimédia. Serão realizados exercícios práticos. A avaliação é feita
em função da participação em aula (10%) e uma avaliação prática (90%).
FERNANDO NOGUEIRA
Terapeuta ocupacional pela Escola de Medicina Física e Reabilitação do Alcoitão
(Cédula Profissional nº C-11569166). Curso de Osteopatia pelo Colégio de Sutherland
– Paris (Cédula Profissional nº 100261). Curso de Etiomedicina. Curso de Kinésio
Terapia
CARLOS CALDEIRA
Terapeuta Ocupacional pela Escola de Medicina Física e Reabilitação do Alcoitão
(Cédula Profissional nº C-011430168) a desempenhar funções no Centro Hospitalar
Universitário de Lisboa Central, Hospital de Curry Cabral. Curso de Osteopatia pelo
Colégio de Sutherland Paris (Cédula Profissional nº 0100502. Pós-graduado em
"Osteopatia: Fundamentos Ciência e Comunicação” e “Osteopatia: Novas
Competências nas Medicinas Integrativas”.

Objetivos

Docentes

Código: 729
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Plano de Estudos
Conteúdos Programáticos

TEMPO DE TRABALHO
(HORAS)
CONTATO
TOTAL
(RESENCIAIS)

ECTS

Anatomia e Biomecânica
Relação do Diafragma com os sistemas
. Respiratório;
. Cardiovascular;
. Neurovegetativo;
. Osteoarticular.
. Análise das disfunções do diafragma

26h

8h

1

26h

8h

1

52h

18h

2

104h

34h

4ECTS

Diagnóstico e Intervenção Osteopática
Introdução à Osteopatia
Definição de Lesões Osteopáticas:
. Bacia;
. Coluna Lombar;
. Tórax;
. Cervical;
Charneira Cervico-occipital

Clínica Osteopática
Avaliação Prática
. Bacia;
. Coluna Lombar;
. Tórax;
. Cervical;
. Charneira Cervico-occipital
Tratamento do Diafragma
Técnica Energéticas e Fasciais
Técnicas Diretas:
. Bacia;
. Coluna Lombar;
. Tórax;
. Cervical;
. Charneira Cervico-occipital
Técnicas de Sutherland.
TOTAIS

Calendarização

O curso tem a duração de 8 dias e funcionará sextas-feiras, das 16h00 às 20h30 e
sábados, das 09h00 às 13h00. Os horários poderão ser ajustados às necessidades de
planeamento pedagógico.
Data:
 03/10/11/17/18/24/25/31 de Maio 2019 e 01 de Junho 2019

Inscrição

As inscrições devem ser enviadas à Unidade de Formação e Desenvolvimento
Humano: formacao@essnortecvp.pt

Documentos para
inscrição

As inscrições devem ser formalizadas mediante preenchimento da Ficha de Inscrição
(Modelo Q39-3), disponibilizado no site.
Para formalização da inscrição deve enviar:
- Comprovativo de transferência, NIB: 0045 3090 40194248107 07, no valor da
inscrição da formação para formacao@essnortecvp.pt
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Requisitos
mínimos

Licenciatura na área das ciências da saúde ou comprovativo da frequência numa
licenciatura na área das ciências da saúde

Vagas

30 vagas
Apenas se garante a abertura do curso se o número de matrículas for igual ou
superior a 15 (quinze)
- Inscrição: 10€ (dez euros)
- Propina do curso: 180€ (cento e oitenta euros)

Taxas e Propinas
Informações

ESSNorteCVP , Rua da Cruz Vermelha – Cidacos, Apartado 1002, 3720-126 Oliveira de
Azeméis
Tlf: 256 661 430 | Fax: 256 661 439
E-mail: formacao@essnortecvp.pt | www.essnortecvp.pt
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