TERAPIA DE LIBERTAÇÃO
MIOFASCIAL

VAGAS LIM
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É UMA COMPLETA E MULTIDISCIPLINAR TÉCNICA PARA RESTAURAR A SAÚDE.
VENHACONHECER!
Integra e incorpora um leque muito vasto de técnicas provenientes de vários sistemas e
abordagens ao tratamento, libertação e equilíbrio da fáscia. Essas técnicas são também
integradas com trabalho dos tecidos moles, por forma a dotar o terapeuta de
ferramentas mais eficazes e eficientes no tratamento e equilíbrio do sistema
musculosquelético do seu paciente, assim como do equilíbrio da mente/corpo.
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RESUMO
Todo o curso é vocacionado para não só passar as várias teorias e técnicas de
abordagem à fáscia mas, fundamentalmente, para o aluno poder desenvolver e ficar
dotado de capacidades técnicas ao nível palpatório, ao nível perceptivo e ao nível
manipulativo, de modo a integrar esta terapia na sua prática clinica diária, no seu modo
de pensar e abordar o equilíbrio da mente/corpo.

NO FINAL DO CURSO ESTARÁ APTO A:
・Saber avaliar as restrições do sistema fascial;
・Escolher entre todas as técnicas que aprendeu no curso as mais adequadas para a

libertação do sistema fascial, de modo a aliviar a dor e a restaurar a normal função dos
sistemas;
・Avaliar o corpo e a fáscia de uma perspectiva postural e funcional;
・Diagnosticar e tratar o tecido cicatricial ao nível da fáscia;
・Examinar, explorar e intervir na componente emocional e de memória da fáscia no
conjunto mente / corpo ; cicatricial / cicatrizes emocionais.

O PORQUÊ DE FAZER ESTE CURSO?
・Vai dominar 77 técnicas de libertação miofascial;
・Vai adquirir competências técnicas ao nível palpatório;
・Uma chave para tratar e compreender o sistema mente-corpo;
・Vai melhorar o seu diagnostico;
・A técnica como será ensinada, é baseada na prática clínica dos grandes nomes

mundiais nesta área: John F. Barnes, Eyal Lederman, Leon Chaitow, John E. Upledger,
Tom Myers, Jean-Pierre Barral, Ruth Duncan.

DESTINATÁRIOS
Fisioterapeutas; Osteopatas; Naturopatas; Profissionais da Medicina Chinesa;
Massagistas; Massoterapeutas e outros profissionais.
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