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A Osteopatia é um sistema complementar de cuidados de saúde reconheci-
do com recente enquadramento legal. 
Reconhecendo a importância de que se reveste a formação avançada para 
todos os profissionais de saúde e, em especial, para aqueles que se dedicam 
a este domínio profissional, a presente proposta de formação em 
Osteopatia Craniofacial e ATM insere-se nesses objectivos , proporcionando 
uma formação modular ajustada aos ritmos e disponibilidades dos 
formandos. 

Assim, o presente programa inclui 
 Curso (Módulo) I: Fundamentos da Osteopatia Craniofacial
 Curso II: Técnicas Craniofaciais;
Curso III: Base do Crâneo
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A língua oficial do curso é o português. No caso do Cursos/Módulos                              ECTS / Horas de Contato
formador ser estrangeiro será assegurada a tradução 
simultânea.Fundamentos de Osteopatia Craniofacial                        3/24h

·Filosofia, Conceitos e Raciocínio Osteopático; O curso decorre nas instalações da Universidade Lusófona 
·Anatomia e fisiologia das estruturas; (Lisboa).
·Avaliação e técnicas aplicadas à face, ATM e Fáscia do Pescoço. Assiduidade mínima requerida em cada módulo --> 75% 

da formação presencial prevista;
Técnicas Craniofaciais                                                           3/24h
·Técnicas Faciais; Creditação
·Protocolo para tratamento das disfunções que originam Patologi-

A presente formação é creditada de acordo com o 
as da Face;

European Credits Transfer System (ECTS) podendo assim ·Técnicas Cervicais (nível I);
integrar outros planos curriculares para obtenção de grau 
académico (mestrado e doutoramento). Base do Crâneo                                                                      4/32h
A aprovação desta formação será certificada com o ·Base do Crânio;
diploma de “Formação Pós-graduada em Osteopatia ·Técnicas Cranianas;
Craniofacial e ATM'' da Universidade Lusòfona ·Técnicas Cervicais (nível II);

·Disfunções que geram diversas patologias no Crânio/Face/ATM. reconhecida pela FPO.
  

Coordenação Cientifica e Pedagógica
Destinatários
Profissionais de saúde, osteopatas ou outros, com interesse 
nestes domínios (sujeito a avaliação curricular) 
Esta formação está especialmente recomendada para 
profissionais Osteopatas e outros que desenvolvem a sua 
actividade nas áreas da medicina dentária, otorrinolaringolo-
gia, pediatria, medicina desportiva, entre outras.  
              

Informações  Gerais

O programa desenvolve-se durante 5 fins-de semana, ao     
Sabado e Domingo  (09:30 – 13:30 14:30 às 18:30)  

(ver calendário).
Início (previsão) 19 de Outubro de 2013 .
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José Paulo Sequeira Pereira. Graduado 
em Osteopatia pela Oxford Brooks 
University, Presidente da Federação 
Portuguesa de Osteopatas; Director de 
Osteopatia da ERISA (Grupo Lusófona). 
Osteopata  com prát ica  c l in ica  .  

Federação
Portuguesa de
Osteopatas

Alain Berton. Osteopata D.O. pela EOG 
(Suíça). Professor de osteopatia craniana na 
L´Ecole d´Ostéopathie Genéve (EOG) Suíça e 
França. Professor da Fédération Suisse des 
Ostéopathes (FSO) . 

Inicio a Outubro de 2013
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