Curso de Mesoterapia Homeopática na Terapia da Dor
A mesoterapia homeopática é uma técnica que combina o uso de um método intradérmico
onde se aplica uma variada combinação de medicamentos homeopáticos, dependendo de cada
caso clínico.
Esta abordagem integrada atua diretamente onde se encontra o problema (lesão/patologia),
onde são evitados eventuais efeitos secundários e/ou contra-indicações existentes noutras
abordagens sistémicas.
O uso da mesoterapia homeopática é um meio muito seguro e extremamente eficaz, sendo a
sua ação, por norma, muito rápida e com efeitos duradouros.

Carga Horária: 16 horas

Destinatários: Técnicos Auxiliares de Fisioterapia, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Osteopatas,
Acupunctures, Naturopatas, entre outros profissionais de Saúde.

Saídas profissionais:
Clínicas e Centros de Medicina Natural
Clubes Desportivos
Apoio Domiciliário – Centros de Cultura Física
Consultórios Privados
Entre Outras.

Objetivos:





Identificar as disfunções apresentadas pelo paciente;
Conhecer aprofundadamente os diversos medicamentos homeopáticos a utilizar e
como utilizar;
Estabelecer o protocolo de tratamento adequado a cada caso clínico e saber quando
não realizar uma sessão de mesoterapia;
Aplicar correctamente todos os métodos e técnicas.

Certificação:
O Certificado de Formação Profissional é emitido ao abrigo da Portaria 474/2010 de 8 de Julho,
através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO).

Conteúdos programáticos:







História da Mesoterapia Homeopática;
O que é a Mesoterapia Homeopática e como actua;
O que é um produto Homeopático e a Homotoxicologia;
Revisões de Anatomofisiologia;
Segurança e material utilizado em Mesoterapia;
Critérios de seleção dos homeopáticos;

Protocolos:








Osteoartrose, osteoartrite, tendinopatias e terapia da dor (aguda, sub-aguda e
crónica);
Patologias neurológicas minor (ex: hérnia discal lombar e cervical);
Traumatologia e reumatologia, lesões desportivas e reabilitação física;
Lesões mais comuns: Pé, Joelho, Coxo-femural, Coluna Vertebral (lombar, dorsal e
cervical), Ombro, Membros superiores e inferiores; Calcificações;
Dores musculares e Trigger Points;
Cefaleias de origem cervical;
Investigação e estudos em Mesoterapia;

Outros Conteúdos:







Casos Clínicos e discussão dos mesmos;
Contra-indicações e efeitos secundários da mesoterapia homeopática;
Regras de Higiene num tratamento de Mesoterapia homeopática;
Manipulação/utilização adequada do material em mesoterapia homeopática;
Resíduos sanitários e Gestão desses mesmos resíduos;
Execução de todos os métodos e técnicas;

O Formador:
Tiago Sequeira Correia











Diplomado em Osteopatia – Instituto de Técnicas de Saúde (ITS);
Certificado em Osteopatia – Universidade Lusíada de Lisboa (ULL);
Membro da Ordem dos Osteopatas no Reino Unido – General Osteopathic Council –
GOsC
Membro do International Institute for Complementary Therapists
Pós-graduação em Osteopatia Infantil – Universidade Atlântica;
Diplomado em Homeopatia – School of Natural Health Sciences | Hpathy |
Euroinnova;
Curso de Homeopatia Clássica – International Academy of Classical Homeopathy
(IACH);
Programa Educacional em Homotoxicologia – International Academy for
Homotoxicology (IAH);
Terapia Sacro Craniana pelo “Upledger Institute Portugal”;
Docente na área da saúde desde 2009

Experiência profissional no desporto e reabilitação:
Clube de Futebol “Os Belenenses” e “Sport União Sintrense”
Triatlo - Atletas Mário Machado (Campeão Nacional do seu escalão) e Ana Mata.
Boxe - Escola de Boxe João Faleiro
Surf - Escola de Surf AT Praia
Ténis - Maçãs Ténis Clube

