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      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 
prprocura ser um prossional diferenciado em um curto espaço de 
tempo, 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 alunos um raciocínio clínico. 

2ª TURMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM 
TERAPIA INTENSIVA EM SANTARÉM  PA
      Após o grande sucesso da primeira turma, a Bio Cursos anuncia a 
segunda turma de Pós-Graduação em Terapia Intensiva em Santarém, 
no Pará, que iniciará nos dias 13 e 14 de setembro e tem como principal 
objetivo abordar as bases diagnósticas e terapêuticas da medicina e 
sioterapia intensiva, introduzindo os prossionais da área da saúde 
nos temas mais relevantes desta especialidade, com enfoque em 
aspectos diagnósticos e terapêuticos, possibilitando a interação entre 
dodocentes e alunos durante as aulas.
   Segundo o Coordenador da Pós em Terapia Intensiva, João Paulo 
Ribeiro, “ A Pós terá o mesmo perl que a da capital amazonense, 
abrangendo temas importantes e professores renomados, oferecendo 
assim, uma visão ampla dos diferentes campos da Terapia Intensiva 
com foco na atuação do sioterapeuta, proporcionando aprendizado 
teórico, sendo um importante instrumento de atualização para os 
prossionais que atuam na área, Finaliza o coordenador.
      O grande diferencial do Curso de Pós-Graduação está na dupla 
certicação que possibilita ao aluno o diploma de especialização na 
área mais certicados extras de extensão.

   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, promovendo assim, a elevação do padrão de 
qualidade com a vivência de novos métodos e técnicas na área, garantindo 
tambémtambém 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, dando 
ao prossional segurança e habilidade manual para tratar as disfunções 
biomecânicas da coluna vertebral, qualicando-os a atuarem plenamente 
neste vasto mercado.
      As inscrições poderão ser realizadas no site: portalbiocursos.com.br ou 
através dos números: (92) 3584-0031.
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PÓSGRADUAÇÃO EM QUIROPRAXIA

   Realizado na água e administrado por sioterapeutas especializados, a 
Reabilitação Aquática é muito utilizada como fonte benéca de 
recuperação e agindo como incremento em tratamentos, obtendo efeitos e 
melhores em pouco tempo e com menor risco de intercorrências, tais como 
dor muscular tardia e microlesões articulares decorrentes do impacto.
      A Fisioterapia Aquática proporciona aos seus pacientes melhora na 
circulação periférica, beneciando o retorno venoso, relaxamento 
muscular, devido às suas propriedades físicas, como a utuação e 
temperatura da água, dessa forma é possível acelerar o processo de 
reabilitação sem danos aos tecidos em cicatrização, evitando a hipotroa 
muscular, a limitação dos movimentos e a dor. A utuação diminui o 
estresse sobre as articulações, permitindo realizar na água atividades que 
não poderiam ser não poderiam ser realizadas em solo.
   Os benefícios da hidroterapia prendem-se com os efeitos que as forças 
físicas da água provocam no organismo e como o exercício acoplado a essas 
alterações siológicas pode ter um efeito positivo para a recuperação 
funcional do utente. 
   A Bio Cursos dará inicio no curso de Reabilitação Aquática Aplicada a 
Ortopedia e Esporte nos dias 05 e 06 de outubro. As inscrições poderão ser 
realizadas na sede da Instituição, na Rua Rio Javari, 10 - Nossa Sra. das 
Graças ou pelo site: portalbiocursos.com.br e no número: (92)99331-5863.
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