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Tratamento Neuroevolutivo
Belo Horizonte - MG

Informações Gerais



Curso reconhecido pela Associação Brasileira para Desenvolvimento e Divulgação de
Abordagens Neurofuncionais (ABDAN).



É um Curso de aperfeiçoamento profissional direcionado ao tratamento de crianças e
adolescentes com disfunção neuromotora (Paralisia Cerebral).



O treinamento é intensivo envolvendo teoria e prática com crianças seguindo os
princípios básicos desenvolvidos em Londres pelo casal Dr. Karel e Berta Bobath.



É ministrado em Belo Horizonte durante 8 semanas (285 horas), por duas
Coordenadoras-Instrutoras em Fisioterapia com participação de instrutores convidados
em Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, além de outros profissionais específicos.



Oferecido para profissionais graduados e devidamente registrados em seus Conselhos
de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

Programa Básico



Análise dos componentes do desenvolvimento sensório-motor normal e anormal em
crianças.



Reconhecer e descrever o impacto do tônus anormal e de padrões anormais precoces no
desenvolvimento motor e nas habilidades funcionais.



Avaliar a relação da maturação sensorial e motora em outras áreas do desenvolvimento.



Aplicar os princípios básicos da neurofisiologia, da neurociência e da biomecânica no
conceito do Tratamento Neuroevolutivo.



Desenvolver habilidades para facilitação de movimento funcional em crianças e
adolescentes com distúrbios sensório-motores.



Desenvolver habilidades em aplicar os conceitos do Tratamento Neuroevolutivo para
identificação precoce das perdas ou anormalidades de cada sistema que interfere na
realização da função, avaliação e planejamento de tratamento e manuseio de pacientes
com disfunção neuromotora (paralisia cerebral) ou relacionados com deficiências
sensório-motoras.



A Terapia Ocupacional e a Fonoaudiologia no tratamento da disfunção neuromotora.
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Instrutoras Sênior



Clarissa Byrro de Alcântara - Fisioterapeuta graduada em 1980, pela Universidade
Católica de Petrópolis. Formação no Curso do Tratamento Neuroevolutivo Bobath em
1983, com cursos avançados de tratamento de bebês (Baby Course) e em Hemiplegia
do Adulto. Atualizações em cursos de biomecânica, órteses de membros inferiores,
alongamento neuronal e abordagem Bobath integrado ao sensorial com diversos
profissionais no Brasil e exterior. Coordenadora e Instrutora Sênior do Curso
Neuroevolutivo Bobath, desde 1992, reconhecida pela ABDAN (Brasil) e
ABRADIMENE (Brasil).



Helenice Soares de Lacerda - Fisioterapeuta graduada em 1982, pela Faculdade de
Ciências Médicas de MG. Formação no Curso do Tratamento Neuroevolutivo Bobath
em 1983, com cursos avançados de tratamento de bebês (Baby Course) e em
Hemiplegia do Adulto. Atualizações em cursos de biomecânica, órteses de membros
inferiores, alongamento neuronal e abordagem Bobath integrado ao sensorial com
diversos profissionais no Brasil e exterior. Instrutora Sênior do Curso Neuroevolutivo
Bobath, desde 1992, reconhecida pela ABDAN (Brasil) e ABRADIMENE ( Brasil).
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Curso Bobath - BH - 2019

Belo Horizonte, 18 setembro de 2018.

Prezada (o) Candidata (o),

Estão abertas as inscrições para o próximo Curso Básico de Tratamento Neuroevolutivo Bobath de Belo Horizonte.

Caso seja de seu interesse participar deste Curso, favor entrar em contato
imediatamente com a Coordenadora através de telefone ou
por e-mail, indicados ao final.
Apresentamos a seguir as informações preliminares:
-

Datas:

1o Módulo – Maio de 2019 - 4 semanas
2º Módulo – Novembro de 2019 – 4 semanas
Horário: 8:00 as 16:00- Intervalo para almoço de 12h:00 as 13h:00
(aulas de 2ª. a 6ª. Feira)

-

Local: Rua Espírito Santo, nº 2.727 - Auditório - Lourdes - Belo Horizonte

-

Instrutora Sênior - Coordenadora:
Helenice Soares de Lacerda – Fisioterapeuta - (MG)

Instrutoras convidadas:

-

Clarissa Byrro de Alcântara - (MG)
Monika Müller – Fisioterapeuta – (RJ)
Jaqueline Abrantes Pego – Fonoaudióloga (MG)
A definir

-

Número de Vagas: 18
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Importante:
-

-

-

A desistência da (o) candidata (o) não implicará na devolução das parcelas
pagas, salvo se houver indicação de outro interessado (a).
A não observância das datas do pagamento poderá ser interpretada como
desistência, salvo se a (o) mesma (o) se comunicar previamente com a
coordenadora;
A efetivação do pagamento da primeira parcela comprovará a aceitação das
condições gerais de realização do Curso;
A (o) candidata (o) deverá enviar, via e-mail, juntamente com a cópia do
recibo de pagamento da primeira parcela, a ficha cadastral anexa,
devidamente preenchida e assinada em letras de forma.
A Coordenação do Curso se reserva no direito de cancelar o mesmo com até
30 dias antes do início das aulas, caso não haja um número suficiente de
participantes.
Normas:

-

Durante todo o Curso serão permitidas duas faltas;
Entre a segunda e terceira etapas deverá ser feito um trabalho teórico/prático,
que fará parte da avaliação final da (o) aluna (o);
Segundo normas internacionais do Curso Bobath a (o) aluna (o) poderá receber
o seu certificado de conclusão "com sucesso" se cumprir todas as avaliações
propostas, caso contrário, poderá prestar nova avaliação, após o encerramento
das duas etapas, e assim obter o seu certificado "com sucesso".

Endereço:
Helenice Soares de Lacerda
Rua Espirito Santo, 2727 – sala 204 – Bairro de Lourdes
Belo Horizonte – MG
CEP: 30.160-032
Fone: (31) 3282-5587 – (31) – 9651-7366
Novo endereço eletrônico: bobath.bh@gmail.com site www.bobathbh.com

Atenciosamente,

Helenice Soares de Lacerda – Coordenadora – Instrutora Sênior

