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Instituto EWV Staatlich anerkannte Einrichtung nach dem Weiterbildungsförderungsgesetz M-V *
Fisioterapeuta e terapeuta de reabilitação em Equinos (bmg)
Conteúdos, datas e formadores
Ano letivo de outubro de 2017 a setembro de 2018

Companhia de Lezirias Estrada Nacional nº 118 – km29,2 2135-318 Porto Alto
Inscrição: Esther Weber-Voigt, Apfelweg 22, D-69168 Wiesloch, email: mail@esther-weber-voigt.de

07 e 08 de Outubro 2017
Formador : Esther Weber- Voigt, Joana Santos e Joana Tomaz
Prática e teoria: Anatomia da mão e pé do cavalo
Palestra, trabalho no esqueleto modelo e trabalho prático no cavalo
18 e 19 de Novembro 2017
Formador : Esther Weber- Voigt e Joana Tomaz
Prática: Anatomia da mão e pé do cavalo
Palestra, trabalho no esqueleto modelo e trabalho prático no cavalo
02 e 03 de Dezembro 2017
Formador : Esther Weber-Voigt e Joana Tomaz
Prática e teoria: Anatomia da coluna vertebral e da articulação sacroilíaca
Palestra, trabalho no esqueleto modelo e trabalho prático no cavalo
27 e 28 de Janeiro de 2018
Formador : Esther Weber-Voigt e Joana Tomaz
Prática: Anatomia da coluna vertebral e da articulação sacroilíaca
Palestra, trabalho no esqueleto modelo e trabalho prático no cavalo
24 e 25 de Fevereiro de 2018
Formador : Veterinária Dra. Sara Abreu
Prática e teoria: Neurologia, estudo dos músculos, doenças ortopédicas e opções de
tratamento
17 e 18 de Março de 2018
Formador: Veterinária Dra. Sara Abreu, Esther Weber-Voigt e treinador Pedro Mendes
Sábado: Veterinário e fisioterapetua: Prática e teoria: Diagnóstico de claudicação da
perspetiva veterinária, raio-X e ultrasom e da vista do fisioterapeuta equino
Domingo: Treinador: Prática: Análise de movimento e otimização da perspetiva equestre
(Análise do conjunto cavaleiro/cavalo com o treinador em grupos de 3 formandos)
28 e 29 de Abril de 2018
Formador: Veterinária Dra. Sara Abreu e seleiro Philimar GmbH (seleiro alemão)
Sábado: Veterinário: Prática e teoria: Anatomia do crânio e tensões musculares em relação
com a inequitabilidade, odontologia na fisioterapia em cavalos
Domingo: Seleiro: Prática: Etologia e perceção com e acerca do cavalo, avaliação correta do
arreio com o cavaleiro montado e conhecimento profissional fundamentado a transferir ao
seleiro
25 a 27 de Maio de 2018
Formador : Ferrador, Joana Santos e Pedro Mendes
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Sexta: Treinador, Pedro Mendes: Prática: O trabalho com o treinador de cavalos em relação à
fisioterapia em cavalos. Prática: Análise de movimento e otimização da perspetiva equestre
(Análise do conjunto cavaleiro/cavalo com o treinador em grupos a 3 formandos)
Sabádo: Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da fisioterapia
Domingo: Ferrador: Prática e teoria: O casco, a base fundamental de cada cavalo montado,
no desporto e no lazer.
22 a 24 de Junho de 2018
Formador : Esther Weber-Voigt, Kirstin Herche e Joana Santos
Sexta: Esther Weber-Voigt, O sistema linfático e tratamento, aplicações a quente e a frio,
alongamento, massagem, mobilização, etc. Aparelhos no trabalho de fisioterapeuta em
equinos.
Kirstin Herche, Equicinetik, tratamento ativo na reabilitação de cavalos
Domingo: Dias de Atuação: Técnicas de fisioterapia e tratamentos físicos:
06 a 08 de Julho de 2018
Centro Hipico de Joana Tomaz em Portalegre
Formador : Esther Weber-Voigt, Joana Tomaz e Kim Burzan (profissional business Coaching)
Sexta: Joana Tomaz, Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da fisioterapia
Sábado: Esther Weber-Voigt, Prática: Aplicação prática das técnicas de tratamento da
fisioterapia equina
Domingo: Kim Burzan: Professional Busines Coaching no trabalho de fisioterapeuta de
cavalos
24 a 26 de Agosto de 2018
Centro Hipico de Joana Tomaz em Portalegre
Formador : Sexta: Joana Tomaz, Sábado: Esther Weber-Voigt, Domingo: Joana Santos
Prática: Anamnese, tratamento de diagnóstico em clientes reais
Avaliação do trabalho e do saber sobre anatomia e fisioterapia dos alunos
(Os alunos recebem a ordem de anamnese e o titulo do trabalho em casa e Inscrição ao exame)

29 e 30 de Setembro de 2018
Formador : Esther Weber-Voigt e veterinária Dra. Sara Abreu
29 de setembro de 2018, a recorrência na prática e teoria e como faço para iniciar meu próprio
trabalho!? A lei portuguesa em relação à fisioterapia em equinos.

O Exame é no dia 30 de Setembro 2018 com Esther WeberVoigt e veterinária Dra. Sara Abreu na Companhia das Lezírias.
Os certificados serão emitidos após o exame com aproveitamento no
próprio dia do exame e o cartão de terapeuta será enviado após a
realização dos 16 dias adicionais de estágio após o exame, a decorrer de
Setembro de 2018 até Março de 2019!
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