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- Seminário especial dia 26, 27 e 28 de Abril de 2020 com o/a médico/a veterinário/a.
O seminário especial é obrigatório para Técnicos de Fisioterapia e reabilitação em Cavalos
(bmg) que não são Veterinários, Enfermeiros Veterinários, THP (Medicina Alternativa) ou
qualquer outra especialidade médica no campo humano. Este seminário tem como tema a
medicina interna do Cavalo.
19, 20 e 21 de Junho 2020
Formador : Veterinário/a – Bloco I
Teoria e Prática: Anatomia e biomecânica do sistema músculo-esquelético em osteopatia
equina
- Neste bloco é estudado a anatomia avançada e biomecânica de todo o sistema músculoesquelético, base para o trabalho como Osteopata Estrutural de Cavalos (bmg).
25 e 26 Julho 2020
Formador : João Nienhaus - Bloco II e Cascos
Teoria e Prática: Anatomia e Biomecânica do casco, cuidados do proprietário, o casco
saudável, a base para os movimentos (em execução) saudáveis do cavalo
Sábado - Processamento dos cascos em relação à osteopatia do cavalo
Domingo - Biomecânica e exame em osteopatia equina na teoria e na prática
- Neste bloco, você aprenderá o exame do cavalo, dividido em membros anteriores,
posteriores, coluna e crânio. Na parte da manhã, a pesquisa é teoricamente feita e, colocada
em prática após o almoço. É essencial avaliar as estruturas anatómicas na totalidade da
biomecânica, a fim de examinar e avaliar detalhadamente a função das articulações. A
experiência do trabalho e o conhecimento como Fisioterapeuta de cavalos são uma base
indispensável para o trabalho profissional como Osteopata de Cavalos. Decisivo para o
trabalho posterior como Osteopata de Cavalos são a aprendizagem da anatomia, a cinemática
e as técnicas de tratamento, que estão intimamente ligadas às da Fisioterapia e também à
doutrina das aulas de equitação/treino.
11, 12 e 13 de Setembro 2020
Formador : Veterinário/a e João Nienhaus – Bloco III e Dentes
Sábado - Biomecânica e exame em osteopatia equina na teoria e na prática
Domingo - Os efeitos das más oclusões no sistema músculo-esquelético
Teoria e Prática: - No nosso centro de treinos, o casco saudável, seja em barefoot ou ferrado,
constitui a base para um sistema músculo-esquelético saudável e mostra as sinergias entre
ferrador e osteopata. Observe um dia o trabalho de Alexander Marbach, que equilibra cascos
diariamente e avalia e otimiza o movimento natural do casco no seu trabalho no cavalo.
Mesmo no campo da prática de equídeos, torna-se cada vez mais claro como as más oclusões
e as lesões secundárias resultantes têm um efeito negativo sobre o sistema músculoesquelético e, o quanto é importante a interface entre odontólogos equinos e a osteopatia
equina. Estamos felizes por ganhar o IGFP com os nossos praticantes dentais de cavalos para
a nossa escola.

13, 14 e 15 de Novembro 2020
Formador : Esther Weber-Voigt – Bloco IV
Teoria e Prática: As técnicas de exame e tratamento na terapia manual / osteopatia em cavalos
em teoria e prática.
- Neste bloco, o exame e as técnicas de tratamento no cavalo, são divididas em membros
anteriores, posteriores, coluna e crânio, são repetidos e mostram como diferentes terapeutas
se aproximam do trabalho dos osteopatas de cavalos. Na parte da manhã, será dada a parte
teorica feita e colocada em prática após o almoço.
08, 09 e 10 de Janeiro 2021
Formador : Esther Weber-Voigt – Bloco V
Teoria e Prática: A Terapia Crânio Sacral em Osteopatia, uma técnica independente
- A Terapia Crânio Sacral é desenvolvida na teoria, demonstrada e experimentada em
humanos e depois ensinada no cavalo. Nós ensinamos o sentimento, antes de trabalhar no
cavalo, ouvindo a Osteopatia, desde o sentimento, a condição mais importante para o trabalho.
Aqui você aprenderá a sentir o PMR e os efeitos das lesões em toda a estrutura do sistema
músculo-esquelético, como também todo o corpo do cavalo. Por esse motivo, é essencial o
conhecimento da medicina interna do cavalo. Por favor, traga um cobertor, roupas confortáveis
e uma almofada.
05, 06 e 07 de Março 2021
Formador : Esther Weber-Voigt – Bloco VI
Teoria e Prática: Anamnese - Exame - Diagnóstico - Planos de tratamento
- Serão agora aplicadas as diferentes técnicas de tratamento e a formulação de diagnósticos
(suspeita) e posterior terapia significativa, nas quais também podem ser incluídos métodos de
fisioterapia e/ou teoria clássica da equitação. Irão aprender a utilizar a técnica de tratamento
adequada, da terapia manual indireta no cavalo de forma profissional e responsável.
Iremos a estábulos cooperativos e trabalhamos com clientes reais para aprender a trabalhar no
cavalo em situações reais.
18, 19 e 20 de Junho 2021
Formador : Esther Weber-Voigt – Bloco VII
Teoria e Prática: Anamnese - Exame
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21 de Junho - exame escrito e prático com Esther Weber-Voigt e Veterinário/a
- Criar planos de terapia e colocá-los em prática. São fornecidos aos alunos diferentes cavalos
por dia, que cuidam completamente deles e depois os apresentam como parte do treino. Nós
visitamos estábulos cooperativos para aprender a trabalhar no cavalo em situações reais.
(Atribuição de assuntos)

O exame será realizado a 21 de Junho de 2021 por um/a
Veterinário/a e um Osteopata na prática e por escrito.

Após o exame, cada aluno deve completar um dia de viagem com todos os instrutores,
ou em consulta com o diretor da escola, outro terapeuta / veterinário/a. (6 dias no total veterinário, três terapeutas, ferrador, obstetras de cavalos) e tem que fazer o trabalho
técnico
até
31
de
dezembro
de
2021.
O cartão de terapeuta será enviado após o estágio terminado e o envio do trabalho
qualificado.

