
 

Importante: No programa apresentado, de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem adoptada 
pela nossa instituição, estão mencionadas as horas lectivas bem como as que correspondem ao trabalho 
científico desenvolvido fora do contexto de sessão de formação. 
Por motivos de regulamentação ou exigências científico-pedagógicas, o programa poderá estar sujeito a 
ajustamentos (curriculares e/ou de cargas horárias), tendo em vista uma melhoria do processo formativo 
em causa. 

Curso Osteoterapia 
Curso Intensivo de Formação Geral 

 

1º Ano – 1º e 2º Semestre 
  

Avaliação – Exame Global Teórico/Prático 
  

Horas Teórico / Práticas – Horas Totais do Curso – 2648 horas 
  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

1º Semestre 2º Semestre 

Princípios da Osteoterapia Mobilizações básicas - práticas 

Noções de biomecânica da coluna vertebral Sistema nervoso autónomo 

Biomecânica óssea e reflexa da coluna O mecanismo reflexo das enfermidades 

Generalidades sobre as disfunções somáticas vertebrais Biologia Molecular 

Postura / Cinesiologia Anatomia II 

Cadeias musculares dos membros inferiores Fitoterapia Ocidental I 

Auriculoterapia I Botânica e Ecologia 

Nutrição e Dietética I Fisiologia I 

Anatomia I Horas Creditadas Trabalho Científico - 350 

Biologia Celular  

Princípios Éticos e Deontológicos  

Técnicas de Estudo e Metodologia do Trabalho Cientifico  

  

2º Ano – 3º e 4º Semestre 
 

3º Semestre 4º Semestre 

O arco reflexo – teoria / práticas Diferentes técnicas do tratamento osteoterapêutico 

Definição da lesão ou subluxação articular As técnicas neuromusculares – teoria / práticas 

As disfunções somáticas Classificação das enfermidades 

Técnicas de diagnóstico – práticas Anatomia clinica reflexa 

Técnicas de avaliação - práticas Fitoterapia Ocidental II 

Técnicas de correção - práticas Fisiologia III 

Nutrição e Dietética II Psicologia I 

Auriculoterapia II Horas Creditadas Trabalho Científico - 350 

Fisiologia II  

Anatomia III  

Massoterapia  

Ventosaterapia  



 

Importante: No programa apresentado, de acordo com a metodologia de ensino-aprendizagem adoptada 
pela nossa instituição, estão mencionadas as horas lectivas bem como as que correspondem ao trabalho 
científico desenvolvido fora do contexto de sessão de formação. 
Por motivos de regulamentação ou exigências científico-pedagógicas, o programa poderá estar sujeito a 
ajustamentos (curriculares e/ou de cargas horárias), tendo em vista uma melhoria do processo formativo 
em causa. 

Curso Osteoterapia 
Curso Intensivo de Formação Geral 

 
3º Ano – 5º e 6º Semestre 

  

Avaliação – Exame Global Teórico/Prático 

  

Horas Teórico / Práticas – Horas Totais do Curso – 2648 horas 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

5º Semestre 6º Semestre 

A produção de reflexos: as suas leis O atendimento anamnese 

A ação reflexa Apoios ao atendimento, aconselhamento ao 

paciente: orientações básicas, postura 

O tratamento reflexo – práticas Práticas clinicas reflexas 

Anatomia reflexa da coluna vertebral Os reflexos patológicos 

Nutrição e Dietética III Relação patologia e reflexo vertebral 

Imagiologia Tratamento das patologias mais frequentes - práticas 

Fisiologia IV Exames Complementares de Diagnóstico 

 Fitoterapia Ocidental III 

 Psicologia II 

 Horas Creditadas Trabalho Científico - 350 

 Formação em contexto de trabalho – Estágio 

1000 horas 

 


