
ACUPUNTURAACUPUNTURA NO 
CONTROLE DA DOR

BIO CURSOS INICIARÁ CURSO DE 
PÓSGRADUAÇÃO EM QUIROPRAXIA
      Visando a necessidade do curso em Manaus, a Bio Cursos 
anuncia que dará início a 1ª turma de Pós-Graduação em 
Quiropraxia, que acontecerá nos dias 13 e 14 de Setembro de 
2019, tendo como objetivo preparar, capacitar e formar 
graduados na área da sioterapia para o exercício de excelência 
em Quiropraxia, com a nalidade de atuarem com competência 
e qualicação na prestação de serviços e docência, 
prpromovendo assim, a elevação do padrão de qualidade com a 
vivência de novos métodos e técnicas na área, garantindo 
também um atendimento personalizado para um público cada 
vez mais exigente.
   Nossa Pós-Graduação oferece aos prossionais locais um 
programa completo de disciplinas voltadas ao estudo da 
Quiropraxia, disponibilizando treinamentos teóricos e práticos, 
de forma objetiva, intensiva e prática.
   As inscrições poderão ser realizadas no site: 
portalbiocursos.com.br ou através dos números: (92) 
3584-0031.

BIO CURSOS E BIO STORE 
PATROCINAM III SEMINÁRIO 
REGIONAL DA ABRAFIT

      A Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho (ABRAFIT) 
realizará no dia 09 de Novembro de 2019 o III Seminário Regional 
ABRAFIT, no auditório da reitoria da Universidade Estadual do 
Amazonas (UEA), em Manaus. O evento, que será voltado a 
prossionais da área da saúde, educadores físicos, engenheiros, 
administradores, técnicos de segurança do trabalho e gestores de 
saúde e segurança, terá como tema “Os desaos da Ergonomia 
peperante o eSocial e Indústria 4.0”.
   Além de patrocinadora do evento, a Bio Cursos juntamente 
com a Bio Store, estará presente no Seminário divulgando os 
Cursos de Pós-Graduação em Ergonomia: Produto e Processo e 
Fisioterapia do Trabalho, onde atualmente em virtude do 
expressivo número de afastamentos e acidentes do trabalho 
ocorridos em diversas organizações nacionais e multinacionais o 
índice de procura pelo mercado de prossionais atuantes na área 
dede Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia tem crescido  
exponencialmente. 

   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 2019WORKSHOP ADCOS 2019

    Com enfoque principal no raciocínio clínico diferenciado e a prática, a 
Bio Cursos lança seu mais novo Curso, Recursos Manuais no Controle da Dor, 
que iniciará nos dias 14 e 15 de Setembro de 2019, onde será voltado para 
sioterapeutas e acadêmicos a partir do 5º período. O curso é voltado para a 
avaliação diferencial da Dor e o desenvolvimento do raciocínio clínico para a 
aplicação das técnicas sioterapêuticas com o melhor resultado. Para você 
que procura ser um prossional diferenciado em um curto espaço de tempo, 
esta é uma esta é uma excelente opção.
    A estrutura oferecida pela nossa Instituição para realizar as práticas e 
aprimorar as técnicas, concede uma maior segurança e capacitação do aluno. 
Nosso curso se destaca ainda, pelo corpo docente composto por 
prossionais especializados, habituados a ministrarem cursos no Brasil, 
atuantes em seus atendimentos clínicos, engajados e com o que há de mais 
novo, favorecendo a troca de informações multiprossionais, 
desenvolvendo nos alunos um raciocínio clínico. O Curso de Recursos 
ManuaisManuais no Controle da Dor será ministrado pelo sioterapeuta, membro da 
Sociedade Internacional para o Estudo da Dor e especialista em 
Neurociências, Dr. Renato Carvalho Vilella. 

BIO CURSOS LANÇA EM MANAUS CURSO DE 
RECURSOS MANUAIS NO CONTROLE DA DOR
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