
Workshop Kinesio Taping 

Aplicação de bandas neuromusculares 

A aplicação de bandas neuromusculares complementa uma grande variedade de 

tratamentos, sendo uma ferramenta eficaz para os profissionais de saúde que a 

conheçam e apliquem. 

Dirigido a profissionais e estudantes, este workshop prático tem como objetivo 

ajudar a aprofundar conhecimentos sobre algumas das técnicas de aplicação de 

bandas neuromusculares, segundo a visão ocidental e oriental. 

 

Programa 

- Definição e conceitos base da aplicação de bandas neuromusculares segundo a 

visão ocidental e a visão oriental. 

- Indicações e contraindicações terapêuticas e efeitos da técnica de aplicação de 

bandas neuromusculares. 

- Materiais a usar para a aplicação de bandas, diferentes tipos de cores e modos de 

aplicação. 

- Conhecer os efeitos segundo a Medicina Ocidental e a Medicina Tradicional 

Chinesa. 

- Aplicação prática terapêutica e profilática em diferentes contextos na área de 

reabilitação de lesões e na área desportiva. 

 

 

Matosinhos	



Orador: Sara Cláudia Viera Moreira, Licenciada em fisioterapia, possui também o 

Mestrado em Educação para a Saúde pela Universidade do Minho e o Mestrado em 

Medicina Tradicional Chinesa pelo ICBAS. Desenvolve a sua atividade como 

fisioterapeuta e como docente em várias instituições, nomeadamente na Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e no Instituo MB do 

qual é Diretora Geral. 

 

Data: sábado, 5 de maio de 2018 

Local do curso: Loja Panda-Matosinhos, Rua Tomás Ribeiro, 506. 

Duração: 3 horas, das 14:00 às 17:00. 

Inscrições: até o próximo dia 7 de março. A efetuar na loja Panda-Matosinhos, ou 

através do telefone 22 938 00 71, telemóvel 966 536 569 ou site www.panda.pt 

Valor: 15€ por participante com oferta de vale de desconto do mesmo valor para a 

aquisição de material e produtos na loja Panda-Matosinhos no dia do evento. 

IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0036 1 

Assegure a sua inscrição atempada e não perca esta oportunidade! 

 

 

www.panda.pt 


