
 

 
 

 

CURSO DE ANATOMIA PALPATÓRIA 

 
O conhecimento teórico e prático da anatomia do sistema muscular e esquelético é 

identificado como base fundamental para uma boa prática profissional. Permite dotar 

os profissionais na área da massagem de conhecimentos práticos na área na anatomia 

e facilita a aquisição de competências que auxiliam na identificação de disfunções, 

permitindo agir de forma terapêutica sobre as mesmas. 

 

 O curso de anatomia palpatória com uma grande componente prática permite 

desenvolver a sensibilidade e a manualidade na identificação de estruturas anatómicas 

tendo como referência uma base teórica elucidativa sobre os sistemas incluídos no 

programa de palpação. 

CARGA HORÁRIA 
16 horas de Curso  

 

DESTINATÁRIOS 
 
Profissionais de massagem 
 
 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 

Alguns sectores onde se insere esta Profissão: 

• Como curso de aperfeiçoamento de competências na área da massagem as saídas 

profissionais incluem qualquer local de trabalho em que o técnico de massagem se 

possa enquadrar.  

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVOS: 

 

• Desenvolver capacidades de palpação e a sua importância na avaliação das 

estruturas do corpo; 

• Conhecer e saber identificar as principais estruturas anatómicas musculares, 

tendinosas, ligamentos e ósseas do crânio, coluna vertebral e membros; 

• Desenvolver a capacidade de integração da palpação anatómica analítica na 

globalidade do corpo. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Anatomia e fisiologia do sistema músculo-esquelético 

 

• Anatomia do sistema músculo-esquelético (divisão do esqueleto, sistema muscular, 

sistema articular) 

• Localização de referências anatómicas ósseas, musculares, tendinosas e 

ligamentares do membro superior e respetiva palpação; 

• Localização de referências anatómicas ósseas, musculares, tendinosas e 

ligamentares dos membros e respetiva palpação; 

• Localização de referências anatómicas ósseas, musculares, tendinosas e 

ligamentares da cintura pélvica e escapular e respetiva palpação; 

• Localização de referências anatómicas ósseas e musculares da coluna vertebral e 

crânio e respetiva palpação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VALOR 
 
150€ de curso 

 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 
 
Pronto pagamento: 150€ de curso 

Modalidade I: 2x 75€  

 
FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos  devem  apresentar-se  nas aulas práticas com Farda ou t-shirt de cor 

branca.  

 

NOTA 

 
O Curso pode ser pago a pronto pagamento ou em duas mensalidades diretamente no 

centro de formação ou por transferência bancária através do IBAN PT50 0007 0000 0040 

5635 47423. A ficha de inscrição deverá ser preenchida em conformidade e enviada para 

o e-mail geral@feel-fp.com junto com o comprovativo de pagamento.   

Na data de início do Curso o valor total deve de estar liquidado.  

 
CERTIFICAÇÃO 

 

No final da formação, o formando recebe um certificado emitido de acordo com a 

legislação em vigor, desde que cumpra os requisitos de avaliação e de assiduidade 

estipulados para a ação de formação.  

 

CONTACTOS 
 

Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 

Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt 
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