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Craniano e visceral em Fortaleza
início: 05 à 09 de outubro.
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Craniano e visceral completo em Sao Luiz
início: 26 à 30 de setembro.
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Inscreva-se

Osteopatia estrutural Etapa 1 em Recife
início: 14 à 18 de novembro.

Contatos:
Belo Horizonte org: EBOM - 31 3227.1662
Brasilia org: CIPEX Dr. Ze Mario - 61 99248.5877
Fortaleza org: FISIOLIFE - 85 3246.0349 / 3305.0020
Manaus org: BIOCURSOS - 92 3584.0031
Recife org: ANGELA MOURA - 81 99974.3704
Sao Luis org: HEBERTON LICAR - 98 98843.5221

Buenos Aires org: Dr. PABLO RIVAS - +54 11 15.3568.0290
Cochabamba org: Dr. DERRY MERIDA +59 17072.2007
Argentina Jujuy org Dr. DINA SOLIS +54 388 15 521 59 63

www.osteopatia.com.br

A Marca da
competência em

Osteopatia e
RPG/Reposturarse

Ministrante:
Philippe Manuard e Equipe

OSTEOPATIA

RPG/REPOSTURARSE

Ministrante:
Lais Cristina Almeida e Equipe
Curso RPG/ Reposturarse - 180 horas

Curso Completo de Osteopatia Estrutural, Funcional, Craniano e Visceral
1º Ciclo Estrutural e Funcional
1ª Etapa – Histórico, conceitos e princípios, ilíaco, púbis, coluna lombar;
2ª Etapa – Coluna torácica e cervical i nferior;
3ª Etapa – Sacro cóccix;
4ª Etapa – Cintura escapular, quadril e joelho; Avaliação teórica associada à demonstração prática.
2º Ciclo Estrutural e Funcional
5ª Etapa - Orifício Superior do tórax, síndromes de compressão periférica, 1ª costela, costelas, dobradiças C7/T1 e
T12/L1, diafragma;
6ª Etapa - Cotovelo, punho e mão, tornozelo e pé;
7ª Etapa - Cervicais Superiores ( OAA ), linhas de gravidades, L5/S1, hérnias discais, ciáticas;
8ª Etapa - Técnica de Dejarnette, Cinesiologia aplicada; avaliação teórica associada à demonstração prática
Publico Alvo: Fisioterapeuta e ou Acadêmicos do último ano
Título de Especialização "Lato Sensu" pela FCMMG
Disciplinas Complementares da Especialização
• Metodologia da Pesquisa Científica
• Didática do Ensino Superior
• Patologia do Sistema Músculo-esquelético
• Diagnóstico por Imagem
• Mobilização Neural
• Fundamentação Teórica das Propriedades Musculares e das Intervenções Terapêuticas.
• Microfibrólises ( Técnicas com Ganchos )
• ATM - Articulação Temporomandibular
Após ter concluído as 8 etapas de Osteopatia, as Disciplinas Complementares e o Artigo Científico com carga horária
de 650 hs, o aluno obterá :
• Certificado da Ebom de Osteopatia Estrutural e Funcional
• Certificado de Especialização “Lato Sensu” em Osteopatia Funcional e Estrutural pela FCMMG
3º Ciclo Osteopatia Visceral e Craniano
1ª Etapa – Craniano I - Introdução aos conceitos , palpação, esfera posterior e esfenobasilar
2ª Etapa – Funcional I - Jones , Hoover, Johnston, Sutherland
3ª Etapa – Visceral I – Introdução aos conceitos, palpação, inspeção e percussão do abdome, estômago, duodeno,
intestinos delgado e grosso
4ª Etapa – Craniano II - Revisão craniano I, esfera anterior, nervos cranianos, Osteopatia aplicada a pediatria, equilíbrio
recíproco das membranas, ritmo sacro-craniano
5ª Etapa – Visceral II – Revisão visceral I, fígado, vesícula, rim, coração, pulmão.
6ª Etapa – Funcional II e ATM
7ª Etapa – Visceral III – Uroginecologia – Tratamento global em osteopatia : estrutural e funcional, craniano e
visceral. Avaliação teórica associada à demonstração Prática
• Em todas as etapas apresentação de evidências científicas em Osteopatia

Conteúdo Programático
• Histórico, princípios e conceitos dos métodos ensinados e suas inter- relações;
• Anatomia, Biomecânica e sua aplicabilidade no diagnóstico e na conduta clínica;
• Manualidade e anatomia palpatória básica;
• Função Estática, Função Dinâmica;
• Cadeias Miofasciais: Anterior, Posterior, Inspiratória , Dos Membros, Cadeias Cruzadas
• Posturas Globais de Alongamento e suas especificidades;
• Pompagens articulares, musculares e circulatórias de todo o corpo;
• Autoposturas globais e analíticas;
• Manipulações Osteopáticas através das técnicas de stretching, articulatórias, músculoenergia, funcionais e sua
aplicabilidade nos desequilíbrios posturais;
• Equilíbrio osteopático da pelve e sua repercussão na coluna vertebral e nos membros inferiores;
• Técnicas sensoperceptivas e sua aplicabilidade no tratamento de grupo e individual. O esquema e a imagem corporal;
• Avaliação e diagnóstico dos desequilíbrios segmentares e da estrutura global, através da análise do encurtamento das
cadeias musculares e suas inter-relações;
• Protocolo de tratamento individual por intermédio da região em volta do sintoma, equilíbrio pélvico das técnicas
analíticas e das posturas globais;
• Protocolo de tratamento de grupo e sua especificidade para grupos mistos, de idosos, crianças, gestantes, esportistas,
empresas, entre outros;
• Avaliação, diagnóstico e tratamento analítico e global das patologias dos diversos segmentos e especialmente: da coluna
cervical, das síndromes de compressão dos membros superiores, das hérnias discais, ciáticas, síndrome do piriforme e das
cruralgias;
• Horizontalização do sacro: tratamento analítico e global;
• Valgo do Cotovelo: tratamento analítico e global;
• Escoliose: tratamento analítico e global;
• Estudo de casos clínicos.
Público alvo:
Fisioterapeutas Acadêmicos do ultimo ano

Após conclusão do curso de osteopatia Estrutural ,Visceral , Craniana e exame final, o aluno receberá o Certificado de
Osteopata – CO

O curso oferece ainda:
Sorteio de livros da Dra.Lais Cristina Almeida

A Ebom propicia a seus alunos após a conclusão dos 3 ciclos de osteopatia, a obtenção do Diploma Internacional de
Osteopatia – D.O – mediante apresentação de tese para uma banca Nacional e Internacional proporcionando reconhecimento internacional.
Complementação de carga horária 1500 hs para obtenção de reconhecimento e padrão internacional:
• Revisão de etapas , monitoria
• Simpósios e Congressos de osteopatia
• Participação em cursos e disciplinas complementares de semiologia médica dentre outras
• Ambulatório : Atendimento e/ ou observação

• Monitores experientes durante o Curso para revisão;

VI Simpósio Internacional
de Apresentação de Teses - DO
junho de 2017 - Fortaleza-CE
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• Artigos científicos disponíveis no site;
• Apresentação de Evidências Científicas;
• Apostilas impressas e digitalizadas .

