
Óptimização de Estratégias Manuais  para Terapeutas da Fala 
 
 
A terapia manual engloba um conjunto de estratégias que pretendem estimular o 
organismo a manter ou a reencontrar a sua homeostasia. A evidência clínica demonstra-nos 
que vários tipos de intervenção como a manipulação, o alongamento, inibição muscular…. 
mostram-se eficazes no desempenho das  estruturas intervenientes nas funções da voz, 
deglutição e MOF. Os ossos do  crânio, pares cranianos, hióide, musculatura orofacial, 
articulação temporo mandibular, vértebras cervicais, são estruturas anatómica relacionadas 
entre si, neste tipo de funções nas quais o Terapeuta da Fala intervém. 
 

  

   
 
CONTEÚDOS 

• Palpação das estruturas anatómicas da cintura escapular e da laringe; 
• Relação entre o osso hióide e estruturas musculares; 
• Relação entre a articulação temporo mandibular e a  musculatura mastigatória;  
• Importância da coluna cervical e sua relação com outras estruturas anatómicas 

relevantes para a intervenção do Terapeuta da Fala; 
• A importância do sistema Crânio-Sacro, ossos do crânio, suturas cranianas;   
• Pares Cranianos, suas inervações e importância em distintas perturbações; 
• Análise postural; 
• Avaliação e tratamento de estruturas musculares hipo/hipertónicas; 
• Técnicas manuais especificas para perturbações da Voz, Deglutição e Motricidade 

Oro-Facial 
 

  

   



   
OBJECTIVOS 
Esta formação pretende dotar os Terapeutas da Fala da capacidade de aplicação de Técnicas 
Manuais, na intervenção das  perturbações da Voz, Deglutição e Motricidade Oro-facial. 
 
METODOLOGIA 
Abordagem teórico pratica. 
 
DESTINATÁRIOS 
Profissionais e estudantes finalistas de Terapia da Fala. 

  

   

LOCAL 
Seminário Torre da Aguilha-S. Domingos de Rana ( junto ao supermercado Intermarché). 
 
DATA  
4,5 e 6 de Junho de 2010 
 
HORÁRIO 
Sexta-feira e Sábado das 9h às 18h30 
Domingo das 9h às 13h 
 
PARTICIPANTES:  
Mínimo: 16 
Máximo: 32 
 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 
20 de Maio de 2010  
 

  

   



   
FORMADORES 
Inês Neves e João Pedro Pombeiro      
Fisioterapeutas  Osteopatas C.O. 
Escola Superior Saúde Alcoitão; Escuela Osteopatia Madrid   
            
CONTACTOS 
tlm: 962814253          
axis.osteo@gmail.com          
osteopraxis@gmail.com   

  

   

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
NOME:___________________________________________________________________ 
DATA NASCIMENTO: ____/____/____ 
MORADA:_________________________________________________________________ 
LOCALIDADE:_____________________________CÓD. POSTAL______________________ 
TL:_________________________________E-MAIL________________________________ 
ESTUDANTE(finalista TF)                                   ESCOLA  
TERAPEUTA DA FALA                      LOCAL DE TRABALHO 
  
FORMAS DE PAGAMENTO 
Estudantes finalistas TF    ou   Sócio da APTF Nº:       
Na totalidade na altura  da inscrição           (195€ c/IVA) 
Faseado           (95€ - até 1 de Maio   /  100€ - até 20 de Maio) 
 
Não Sócio da APTF  
Na totalidade na altura da inscrição           (215€ c IVA)   
Faseado           (100€ - até 1 de Maio   /  115€ - até 20 de Maio) 
 

  
 
 
O pagamento deverá ser efectuado por 
transferência bancária para o seguinte NIB:  
 
OSTEOPRAXIS – Medicinas Integradas, Lda  
003502080001101823013  
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
 
A inscrição só será considerada aceite após 
envio de comprovativo de pagamento. 
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