
FISIOTERAPIA PÉLVICA
E SAÚDE DA MULHER

CARBOXITERAPIA, 
HIDROLIPOCLASIA E 
JATO DE PLASMA

BIO CURSOS MARCA PRESENÇA NO 
II WORKSHOP MULTIDISCIPLINAR 
EM SAUDE NA UNINORTE

      No dia 28 de Maio de 2019, aconteceu o II Workshop 
Multidisciplinar em Saúde, onde foi realizado no Centro 
Universitário do Norte (Uninorte), no horário de 18h30 às 22h.  
Com o objetivo de intensicar o conhecimento dos alunos o 
evento contou com a presença de palestrantes de diferentes 
segmentos da saúde. A renda gerada por meio dos ingressos do 
Workshop será destinada para uma instituição social. Na 
ocasiãocasião, A Bio Cursos promoveu um sorteio, sendo ele muito 
esperado pelos participantes do evento. 

WORKSHOP ADCOS 2019
   A Adcos, em parceria com a Bio Cursos e a Bio Store estará 
realizando no dia 07 de Julho, de 9h às 17h, o Workshop ADCOS, 
um treinamento prossional com o intuito de qualicar os 
prossionais que trabalham na área de Estética e 
Dermatofuncional. 
      O Workshop acontecerá na sede da Bio Cursos, localizada na 
Rua Rio Javari, 10, Vieiralves, e será ministrado pela Esteta 
Cosmetóloga, Consultora técnica da ADCOS Cosmética de 
Tratamento, Marcia Maia.
      O investimento consistira em R$ 100,00 onde será revertido 
100% em compras de produtos ADCOS na Bio Store. Não que de 
fora! Aproveite esta oportunidade para estar integrado ao que há 
de mais novo na área de dermocosméticos.

 

Workshop ADCOS

1 OS SEGREDOS DA 
LIMPEZA DE PELE

2HIDRATAÇÃO E PREENCHIMENTO DE IMPACTO 
COM 03 TIPOS DE ÁCIDO HIALURÔNICO 

3 LABORATÓRIO 
DE PEELING

   Com o tema “Técnicas em mobilização e Liberação Miofasciais e 
Instrumentais”, Bio Cursos realiza mais uma palestra, voltada a acadêmicos e 
graduados em Fisioterapia, onde será realizada no dia 24 de Julho de 2019, 
segunda-feira, as 19h, na sede da Instituição. 
      Ministrada pelo sioterapeuta, especialista em Bases e Métodos de 
Avaliação Biomecânica do Movimento Humano, Mestre em Engenharia 
Biomédica – UNIVAP e Doutor em Ciências da Saúde, Luiz Monteiro, a palestra 
irá abordar as variadas técnicas relacionadas a Liberação Miofascial 
Instrumental, ferramenta importante por facilitar o processo de 
restabelecimento do equilíbrio das tensões e desequilíbrios miofasciais, 
promovendo o alívio da dor e da limitação funcional. Este curso proporciona ao 
alunoaluno uma avaliação e compreensão das fáscias e uma mobilização mais direta, 
profunda e eciente para a liberação das miofascias.
   Os participantes da palestra, irão receber via email certicado de 
participação com 5 horas completares. As vagas são limitadas e as inscrições 
poderão ser realizadas na sede da Instituição ou através do número (092) 
99331-5863.

TÉCNICAS EM MOBILIZAÇÃO E LIBERAÇÃO  SERÃO TEMAS 
DE PALESTRA GRATUITA REALIZADA PELA BIO CURSOS
TÉCNICAS EM MOBILIZAÇÃO E LIBERAÇÃO  SERÃO TEMAS 
DE PALESTRA GRATUITA REALIZADA PELA BIO CURSOS

   Criada nos anos 70 pelo sioterapeuta sueco Kurt Ekman, a 
Crochetagem é um método de tratamento que serve para diminuir os 
quadros de tensão e dor muscular, proporcionando ao organismo mudanças 
em diversos níveis, como, mecânico, circulatório e metabólico. Sua utilização 
mostra-se extremamente ecaz em problemas associados ao aparelho 
locomotor. Que são normalmente causados por inamações ou traumas. 
Além de agir sobre a dor, também evita a perda da mobilidade. Como 
resultadresultado, faz com que pacientes sejam capazes de retornar às suas vidas 
diárias, recuperando-se totalmente.
   A crochetagem é indicada em uma grande diversidade de afecções em 
que há alterações teciduais, sejam elas de origem traumática, inamatória 
ou relacionadas a neuropatias periféricas de compressão. 
   A Bio Cursos é a única instituição de ensino da região norte que faz a 
capacitação técnica dos sioterapeutas com a utilização de cinco ganchos, 
que corresponde a técnica tradicional internacional do sioterapeuta sueco 
Kurt Ekman. “Com a técnica tradicional o resultado é percebido após a 
primeira sessão, apesar do prossional ainda não ter o domínio da técnica 
que demora em média dois meses de prática, mesmo assim, o paciente já 
apresenta melhora no quadro de dor, quando bem aplicada a crochetagem”, 
ininforma o Prof. Dr. Luís Ferreira Monteiro Neto, professor e coordenador do 
Curso de Crochetagem Mio-Aponeurótica da Bio Cursos. 

CROCHETAGEM GARANTE EFICÁCIA EM 
TRATAMENTOS DE DORES MUSCULARES
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