CURSO QUIROPRAXIA – Turma para setembro 2015

Módulo I: Apresentação
Objetivos:
- Apresentar-se pessoalmente.
-Conhecer a historia da Quiropraxia.
- Compreender como a quiropraxia traz benefícios.
1º Dia
 Apresentação pessoal.
 Histórico da Quiropraxia.
 Benefícios da Quiropraxia.
 O corpo em movimento (filme)
 Definição de ligamento, tendão e comando nervoso.
 Apresentação do esqueleto.
 Articulações
 Alinhamento crânio-sacral.
2º Dia
 Sistema Ósseo (articulações, tipos e funções).


Sistema Muscular (ligamentos e tendões - Cinesiologia).

 Sistema Nervoso (Simpático e Parassimpático).


Módulo II: Revisão Teórica e Manobras Gerais
Objetivos:
-Solucionar dúvidas do modulo anterior.
- Utilizar a Iridologia como ferramenta diagnóstica para problemas posturais.
-Ser capaz de manipular o corpo de forma geral para alívio das tensões e ajustes
específicos.

1º dia


Revisão teórica e dúvidas.



Noções de Iridologia como método auxiliar no diagnóstico de problemas
posturais e patológicos da coluna vertebral.



Teoria sobre manobras gerais.

2º dia
 Aula prática de manobras.

Módulo III: Coluna Cervical
Objetivos:
- Solucionar dúvidas do módulo anterior.
- Conhecer a coluna cervical e sua manipulação quiroprática.
-Ser capaz de manipular a coluna cervical.

1º dia
 Revisão teórica e dúvidas.
 Coluna cervical.
2º dia
 Aula prática (manipulação)

Módulo IV: Membros Superiores e Coluna Torácica
Objetivos:
-Solucionar dúvidas do modulo anterior.
- Conhecer e compreender os membros superiores e sua articulações, e a coluna
torácica.
-Ser capaz de manipular membros superiores e coluna torácica
1º dia
 Revisão teórica e dúvidas.
 Membros superiores.
 Aula prática (manipulação).

2º dia
 Coluna torácica.
 Aula prática (manipulação)

Módulo V: Membros Inferiores e Coluna Lombar
Objetivos:
-Solucionar dúvidas do modulo anterior.
- Conhecer membros inferiores e coluna lombar.
-Ser capaz de manipular membros inferiores e coluna lombar.

1º dia
 Revisão teórica e dúvidas.
 Membros inferiores
 Aula prática (manipulação)

2º dia
 Coluna lombar.
 Aula prática (manipulação)

Módulo VI – Atendimento
Objetivos:
-Solucionar dúvidas do modulo anterior.
- Compreender o corpo na visão holística.
- Compreender como o corpo registra e expressa emoções.

1º dia
 Revisão teórica e dúvidas.
 Visão holística do ser ( corpo, mente e espírito)
 Avaliação corporal da emoção.

2º dia
 Deformidades posturais da coluna vertebral relacionadas às emoções, suas
patologias e tratamento quiroprático.

Módulo VII – Equipamentos e organização da sala de atendimento.
Objetivos:
- Reconhecer a importância do uso de equipamentos adequados ao atendimento.
- Adquirir noções da organização espacial da sala de atendimento.
- Adquirir noções da postura ética profissional do quiropraxista.

1º dia
 Equipamentos necessários para o atendimento
 Organização espacial
 Como receber o cliente
 Postura ética profissional.

2º dia
 Solução de dúvidas.
 Confraternização e entrega de certificados.

INFORMAÇÕES
Carga Horária : 112 horas
Publico Alvo:
Graduados ou graduandos em áreas de saúde com conhecimento básico de
anatomia e fisiologia neuromuscular.
Facilitadora: Elisabete Victoriano
Investimento: R$ 390,00 por módulo
Email: elisabetevictoriano@yahoo.com.br ou
elisabetevictoriano@hotmail.com.
Local do Curso: Rua Benjamim Constant nº 579
Bairro Aparecida – Uberlândia - Minas Gerais.
Informações e inscrição : (34) 3210 5418

Vagas Limitadas
Data do início: 19 e 20 de setembro de 2015, 1º módulo.
Horário de aula :- das 08:00 hs às 17:00 hs.
Inscrições para reserva de vagas (8). Após dia 18 de agosto de 2015.
Com depósito Caixa Econômica em nome do Caldo Quântico Ltda. no valor
de R$ 190,00 (metade do 1º módulo).
Pagamento à vista R$ 2 340,00
Pagamento em 3 X de R$ 865,00 – R$ 2 595,00 em cheque ou cartão

