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3º Curso Teórico-Prático de Anatomia Palpatória

2º CuRsO TEÓRICO-PRáTICO dE ANATOMIA PALPATÓRIA COM ORIENTAÇÃO CLÍNICA

HORáRIOs          6ª e Sábado: 9h00 - 19h30                        |  domingo: 9h00 - 17h30

A Anatomia Palpatória com Orientação Clínica é um curso que nasceu da necessidade de colmatar a lacuna existente, tanto em termos 
de material didático como de oferta formativa nesta área específica.

desde que iniciou, em 2008, tem sofrido várias alterações, no sentido de se desenvolver e melhorar cada vez mais, indo de encontro às 
necessidades dos alunos.

daí a sua evolução enquanto formação, de anatomia palpatória “analítica” para anatomia palpatória com orientação clínica, onde se 
procura mostrar e promover a compreensão por parte do aluno das implicações das alterações anatómicas no funcionamento do corpo 
humano, sejam estas estruturais, viscerais, vasculares, etc.

A anatomia e a sua compreensão constituem a base do conhecimento do corpo humano. de pouco serve a aprendizagem de técnicas 
mais avançadas de avaliação e intervenção se não houver a compreensão da anatomia e se não dominar a palpação na sua avaliação, 
podendo relaciona-la em contexto clínico. desde o posicionamento do paciente ao posicionamento do próprio avaliador, é necessário ter 
em conta mulltiplos factores que podem interferir com a qualidade da avaliação. As próprias estruturas anatómicas adjacentes podem 
interferir na palpação, pelo que é da maior importância ter a segurança da de que a nossa interpertação é eficaz e garante a qualidade 
da avaliação.

LOCAL

PÚBLICO-ALVO
FISIOTERAPEUTAS, médICOS, ENFERmEIROS, OSTEOPATAS, ACUPUNTORES, QUIROPRATAS, PROFIS-
SIONAIS dO dESPORTO E ESTUdANTES

FISIOGASPAR - Av. ESTAdOS UNIdOS dA AméRICA, 2C

VAgAs 30LIMITE INsCRIÇÃO

dATA FIMdATA INÍCIO   17         11             2017   19         11             2017 

  10         11             2017 

 



3º Curso Teórico-Prático de Anatomia Palpatória

OBJETIVOs

1. Reconhecer a localização, orientação e o trajecto das estruturas neuro-músculo-esqueléticas;

2. Relacionar a posição das estruturas anatómicas de acordo com os níveis vertebrais;

3. Identificar a posição anatómica das vísceras na cavidade abdomino-pélvica;

4. Aprender a raciocinar de uma forma integrada e global;

5. Compreender as implicações de uma alteração anatómica sobre o funcionamento global;

6. desenvolver capacidades de avaliação com suporte na anatomia e testes específicos;

7. Integrar o conceito de cadeia lesional e suas repercussões.

PROgRAMA

1. A palpação como instrumento de medida

2. Neurofisiologia da palpação

3. Técnicas de palpação e exercícios

4. Palpação directa e indirecta (referencial)

5. Reconhecimento e identificação de estruturas músculo-osteo-articulares

6. Coluna vertebral

7. Crânio

8. Charneiras - C0-C1 / C7-T1 / T12-L1 / L5-S1

9. membros superiores

10. membros inferiores

11. Referências abdominais – localização por percussão visceral

12. Trajectos do sistema nervoso periférico

13. Trajectos das artérias

14. Pares cranianos e seu trajeto

15. O diafragma - a sua importância, disfunções e tratamento a efectuar

16. Avaliação do paciente e identificação da cadeia lesional
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FORMAdOR

PEdRO MALTA

Licenciado em Fisioterapia (ESTeS Coimbra)
Osteopata (EOmadrid) onde já assumiu o cargo de professor assistente
Formação especializada em:
disseção e Técnicas cirúrgicas para fisioterapeutas
microfisioterapia
Leitura biológica
Técnicas Avançadas de manipulação com Gérard martínez
Indução miofascial (Andrzej Pilat)
RPG
medicina Ortopédica de Cyriax
Posturologia Clínica
Kinesiologia Aplicada
Terapia Sacro-craneana
Reprogramação músculo Articular (RmA)
Equilibrio Neuro-muscular (ENm)
Nova Auriculoterapia
Fibrólise com Ganchos
maitland
Técnicas Avançadas do Sistema Nervoso Autónomo
PodoPosturologia - Reprogramação Postural com Palmilhas Posturais
Electropunctura

Prática clinica como Fisioterapeuta/Osteopata nas diversas áreas, nomeadamente em pediatria e infertilidade
Acompanhamento em consultório de atletas de alta competição – Futebol de 11, Natação, Enduro, bailarinos
Fundador da Fisiolousã – Clinica de Fisioterapia da Lousã
Ex-Fisioterapeuta - Rugby Clube da Lousã, Futsal Serpinense, Atletismo modalidade de marcha, montanha Clube – Secção de Enduro
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VAgAs E CRITéRIOs dE AVALIAÇÃO

vagas limitadas (máximo de 30 participantes).
Seleção por ordem de chegada das inscrições.

ORgANIzAÇÃO

Coordenação Técnica: Rui Santos
Fisiogaspar - Fisioterapia e Reabilitação Funcional, Lda
00351 217 279 000  // 916 202 564 // formacao@fisiogaspar.pt // www.fisiogaspar.pt
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CONdIÇÕEs CONTRATuAIs dOs CuRsOs dE FORMAÇÃO BY FIsIOgAsPAR

O preço inclui: documentação, coffee-breaks e certificado.
No caso de desistência, o valor pago só será devolvido no caso da vaga ser preenchida.
A Fisiogaspar reserva-se o direito de cancelar o curso se não houver um mínimo de 14 participantes.

INsCRIÇÃO
A inscrição é considerada definitiva quando acompanhada por todos os documentos solicitados para o efeito. Será necessário o envio 
da Ficha de Inscrição completa devidamente assinada, o comprovativo de matrícula no curso (se aplicável) ou cópia do certificado de 
habilitações ou cédula profissional (se aplicável) e o comprovativo de pagamento (transferência bancária).

A documentação deverá ser remetida para formacao@fisiogaspar.pt.

Em situação de desistência, o valor pago só será devolvido caso a vaga seja preenchida. Em casos de não comparência, não assiste à 
Fisiogaspar o dever de devolução do montante pago.

CONdIÇÕEs dE PAgAMENTO
O preço por participante encontra-se nos cronogramas dos cursos disponíveis para o efeito (todos os valores apresentados incluem o IvA 
à taxa aplicável em vigor).

O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para o IbAN PT50003507340001773773020.

O VALOR INCLuI
documentação, coffee-breaks e certificado.

O Certificado de Formação, será entregue após a formação, se as condições de assiduidade do participante (frequência obrigatória de 
75% das horas totais de formação) forem cumpridas.

PARTICIPAÇÃO E CANCELAMENTO
A Fisiogaspar reserva-se o direito de cancelar ou adiar o curso se não for atingido o mínimo de participantes exigidos. No caso de can-
celamento do curso, o montante pago será devolvido na totalidade, no prazo de 30 dias.

Li e aceito sem reservas as condições contratuais estipuladas para os cursos a realizar pela Fisiogaspar - Fisioterapia e Reabilitação 
Funcional, Lda.

dATA ASSINATURA CONFORmE dOCUmENTO dE IdENTIFICAçãO

INsCRIÇÃO ATé 30 dE OuTuBRO 230€ INsCRIÇÃO dEPOIs dE 30 dE OuTuBRO 250€
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FICHA dE INsCRIÇÃO

NOmE COmPLETO

NOmE A FIGURAR NO RECIbO

COmO CONHECEU A FISIOGASPAR

EmAIL TELEFONE

LOCALIdAdE NIF NÚmERO dE CONTRIbUINTE

LOCALIdAdE NIF NÚmERO dE CONTRIbUINTE

NIb Em CASO dE dEvOLUçãO dO mONTANTE

HAbILITAçÕES LITERÁRIAS ESCOLA OU LOCAL dE TRAbALHO

mORAdA CÓdIGO POSTAL       -

mORAdA dE FATURAçãO CÓdIGO POSTAL       -

dAdOs dE FATuRAÇÃO

Inscrição no valor de _____________ euros. Corresponde a (consultar valores no documento de apresentação do curso):

Modo de pagamento:

 Transferência bancária para o IbAN PT50003507340001773773020 (anexar respetivo comprovativo).

Junto envio os seguintes documentos para para formacao@fisiogaspar.pt

Ficha de Inscrição devidamente assinada
documento com as Condições Contratuais dos Cursos de Formação by Fisiogaspar devidamente assinado
Comprovativo de matrícula no Curso de Fisioterapia (Alunos) ou Cópia do Certificado de Habilitações ou Cédula Profissional (Profissionais)
Comprovativo de Transferência bancária

dATA ASSINATURA CONFORmE dOCUmENTO dE IdENTIFICAçãO

 Profissão ___________________________________          Estudante ___________________________________


