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VAGAS PARA FISIOTERAPEUTA 
NA ANGOLA

    A Clínica Centro de Neurodesenvolvimento Plasticina na Angola, 
que faz atendimento a crianças portadoras de NEE (Necessidades 
Educativas Especiais), está à procura de prossionais que tenham 
experiência no atendimento a essas crianças, que estejam dispostos 
a morar em Luanda, Angola.
  Prossionais interessados na vaga devem enviar o currículo para 
o e-mail vivamak@yahoo.com.br. 
    A Plasticina é um centro de neurodesenvolvimento que oferece 
atendimento psicológico, social, educativo e terapêutico, a 
recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos e idosos. 
Oferecendo serviços de avaliação, diagnóstico e intervenção com 
pessoas que apresentem diculdades na realização de atividades da 
vida diária, limitações na sua rotina e integração social.

AÇÃO EM HOSPITAL LEVA ATENDIMENTO 
DE ACUPUNTURA NO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER  

    No Dia Internacional das Mulheres (08/03), a Bio Cursos em parceria 
com as alunas Dayana Braga e Marises Costa, estiveram no Hospital e 
Pronto Socorro da Criança Zona Oeste realizando atendimento de 
acupuntura para as funcionárias do hospital.
    O objetivo da ação foi de propagar saúde e bem-estar para as 
funcionárias nesta ocasião tão importante, que é o dia das mulheres. Com 
a rotina muita das vezes estressante, a ação proporcionou um momento 
de relaxamento para elas seguirem com seu dia mais leves e belas.

  O módulo de Anatomia e Anatomia Palpatória para Fisioterapeutas, da Pós de 
Ortopedia e Traumatologia ministrada pelo Prof. Isidro Marques, que teve início no dia 
16 de fevereiro, teve uma ótima avaliação pelos alunos.
  A aluna Jéssica Oliveira conta a sua satisfação em realizar o módulo: “O módulo foi 
muito proveito para mim. O tema da aula sobre anatomia palpatória é extremamente 
importante e o docente escolhido é excepcional”, arma.
    Já o aluno Guilherme Loureiro comenta que o curso tem sido essencial na área de 
estudo que pretende atuar. “Abriu meus olhos e elevou a minha vontade de voltar a 
estudar na área”. Sobre o módulo arma: “Tudo que eu tinha dúvidas sobre o assunto 
foi sanado. Faria quantas vezes tivesse”, enfatiza.
  Proveito Máximo e Dúvidas sanadas é o que dene o módulo para o aluno 
Raimundo Pires: “Saí deste módulo satisfeito, pois o docente conseguiu repassar o 
conteúdo de forma que todos entenderam”, conta.
    A Bio Cursos conta com os melhores docentes de Manaus e o reconhecimento de 
um conteúdo sério e de qualidade. Venha fazer parte desta família também, início da 
nova Pós de Ortopedia no dia 16 de março. Venha ser Original, Seja Bio Cursos.
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AVALIAÇÕES POSITIVAS POR 
ALUNOS NA PÓS DE ORTOPEDIA

  A liberação miofascial refere-se à ação de destravar e reequilibrar os músculos 
(mio) e seus envelopes de tecido conjuntivo (fáscias). Técnica altamente 
especializada de alongamento utilizado por sioterapeutas, que promove sua 
liberação e melhora da função musculoesquelética, reduzindo desconfortos 
musculares, dores e mobilidade prejudicada. 
    A fáscia é uma lâmina de tecido conjuntivo que envolve cada músculo, e cada bra 
dentro de um músculo, protegendo e evitando o atrito e coordenando seus 
movimentos. Auxilia no deslizamento dos músculos entre si. Em certos locais, a fáscia 
pode se encontrar mais espessa e dela partem prolongamentos que vão se xar aos 
ossos, denominadas de septos intermusculares, com função de separar grupos 
musculares em compartimentos.
    O tecido fascial liga e percorre todo o corpo, as áreas mais espessas transmitem 
tensão em muitas direções, e sua inuência é sentida em pontos distantes. Músculos 
e fáscia são funcionalmente ligados combinando as propriedades de tecidos 
contráteis e não-contráteis.
    O tratamento através da aplicação de técnicas de indução miofascial tem como 
principal objetivo um rápido e completo restabelecimento da homeostasia corporal, 
e pode denir-se como uma combinação de pressões ligeiras mantidas, de 
posicionamentos especícos e estiramentos muito suaves.
    A terapia de Indução Miofascial abarca um amplo campo de aplicações clínicas, de 
onde se destacam pela efetividade, os tratamentos de: algias vertebrais (lombalgias, 
ciatalgias, cervicalgias e dorsalgias); disfunções de origem tendinosa: síndrome do 
tunel cárpico, síndrome de Quervain e tendinites; ombro doloroso; tratamentos de 
recuperação pós-cirúrgica; cicatrizes pós-traumáticas e pós-cirúrgicas; e síndromes 
cervicais pós-trauma (whiplash).

LIBERAÇÃO E MOBILIZAÇÃO MIOFASCIAL
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