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Técnico de Fisioterapia e Reabilitação em cavalos (Bmg)
Conteúdos, datas e formadores
Ano letivo de Outubro de 2022 a Setembro de 2023
Joana Santos (j.santos@esther-weber-voigt.de ) ou Ana Rebocho (ana.rebocho@esther-weber-voigt.de)

08 e 09 de Outubro de 2022 online
Formador: Esther Weber-Voigt
Teoria: Apresentação da Escola, Boas-vindas aos novos alunos!
Anatomia da coluna vertebral - Estrutura óssea, muscular e biomecânica
05 e 06 de Novembro de 2022 online
Formador: Joana Santos
Teoria: Anatomia dos membros - O aparelho locomotor – Membro posterior.
17 e 18 de Dezembro de 2022 online
Formador: Dr. João Salgueiro
Teoria: Neurologia - Fisiologia e Patologia do Sistema Nervoso.
Miologia - Estudo dos Músculos - Fisiologia e patologias da musculatura esquelética
07 e 08 de Janeiro de 2023 Companhia das Lezirias
Formador: Joana Santos
Sábado e domingo: Prática Anatomia dos membros - O aparelho locomotor – Membro posterior,
biomechanica e diagnostica, trabalho no esqueleto modelo e trabalho prático no cavalo
04 e 05 de Fevereiro de 2023 Companhia das Lezirias
Formador: Esther Weber-Voigt
Sábado e domingo: Prática: Anatomia da coluna vertebral - Articulação sacroilíaca, trabalho no
esqueleto modelo e trabalho prático no cavalo, biomechanica e diagnostica
04 e 05 de Março de 2023 online
Formador: Dr. João Salgueiro e Esther Weber-Voigt
Sábado: Dr. J. Salgueiro Teoria: Claudicações e do crânio - Estrutura óssea, muscular e
biomecânica e Dentes - Estrutura e Biomecânica
Domingo: E. Weber-Voigt Teoria O sistema linfático. Tratamento, aplicações a quente e a frio,
alongamentos, massagens, mobilizações, etc. Aparelhos no trabalho de fisioterapeuta em
equinos.
Terapia de recuperação de músculos na reabilitação, tratamento ativo na reabilitação de cavalos
16 e 17 de Abril de 2023 Companhia das Lezirias
Formador: Esther Weber-Voigt
Sabado: E. Weber-Voigt Prática - O sistema linfático. Tratamento, aplicações a quente e a frio,
alongamentos, massagens, mobilizações, etc. Aparelhos no trabalho de fisioterapeuta em
equinos e Terapia de recuperação de músculos na reabilitação, tratamento ativo na reabilitação
de cavalos
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Domingo: Dr. J. Salgueiro Prática: Claudicações e crânio - Estrutura óssea, muscular e
biomecânica e Dentes - Estrutura e Biomecânica
05, 06 e 07 de Maio de 2023 online
Formador: Carlos Cavalo (Ferrador) e Vitória Gonçalves, Pedro Mendes, Dagmar König,
Lisa Megyeri
Sexta: P. Mendes - Teoria: o cavalo montado, pourque montar lecoes e análise de movimento
e otimização da perspetiva equestre (Análise do conjunto cavaleiro/cavalo com o treinador)
Sábado: D. König e C. Cavalo - Teoria: Etiologia e perceção do cavalo, avaliação correta do
arreio com o cavaleiro montado e conhecimento profissional fundamentado a transferir ao seleiro
e o Casco saudável - Anatomia e fisiologia do casco
Domingo: V. Goncalves e L. Megyeri- Teoria: EQUUSIR BEST Box e produtos BIOS, tecnicas
de tratamento da fistioterapia
02, 03 e 04 de Junho de 2023 Companhia das Lezirias
Formador: Esther Weber-Voigt, Dagmar König (Saddle Advisor Pro) e Pedro Mendes
Sexta: E. Weber-Voigt P. Mendes - Prática: O trabalho com o treinador de cavalos em relação
à fisioterapia em cavalos, exercícios de Dressage para melhorar a situação muscular
Sábado: D. König e Carlos Cavalo- Prática - Etiologia e perceção do cavalo, avaliação correta
do arreio com o cavaleiro montado e conhecimento profissional fundamentado a transferir ao
seleiro e O Casco saudável - Anatomia e fisiologia do casco
Domingo: V. Goncalves - Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da fisioterapia
07, 08 e 09 de Julho de 2023 / Cascais
Formador: Joana Santos, Vitória Gonçalves
Sexta: J. Santos - Prática: Técnicas de fisioterapia e tratamentos físicos
Sábado: V. Goncalves - Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da fisioterapia
Domingo: V. Goncalves - Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da fisioterapia
04, 05 e 06 de Agosto de 2023 / Cascais
Formador: Joana Santos e Esther Weber-Voigt (Profissional Business Coaching)
Sexta: J. Santos - Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da fisioterapia com
clientes
Sábado: E. Weber-Voigt - Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da fisioterapia
com clientes
Domingo: E. Weber-Voigt - Prática: Professional Business Coaching no trabalho do
Fisioterapeuta de cavalos, Teambuilding
(Os alunos recebem a ficha de anamnese, o título do trabalho para fazer em casa e a Inscrição para o exame)

02 e 03 de Setembro de 2023 online e Companhia das Lezirias
Formador : Esther Weber-Voigt, Joana Santos e Dr. João Salgueiro
Sábado online: Joana Santos - A recorrência na prática e teoria e como faço para iniciar meu
próprio trabalho? A Lei Portuguesa em relação à Fisioterapia em equinos e seguro para o
publizidade para a empresa propria
Domingo: Esther Weber-Voigt e Dr. João Salgueiro - Exame Final

O Exame é no dia 03 de Setembro 2023 com Esther WeberVoigt e Dr. João Salgueiro em Centro a informar
Os certificados serão emitidos após o exame com aproveitamento no próprio dia e o
cartão de terapeuta será enviado após a realização dos 16 dias adicionais de estágio, a
decorrer de Setembro de 2023 até Março de 2024!
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