
 

 
 

 

CURSO DE APLICAÇÃO DE BANDAS NEUROMUSCULARES 

 
Trata-se de uma técnica bastante eficaz para diagnóstico e tratamento de algumas 

disfunções do organismo. Pode ser definida como uma técnica da ativação muscular, 

cujo principal enfoque é a avaliação com recurso ao teste muscular e o diagnóstico 

diferencial. 

Esta formação consiste na aquisição de conhecimentos necessários para aplicação de 

bandas neuromusculares e sua conjugação com as técnicas de massagem desportiva. 

 

CARGA HORÁRIA 

16 horas de Curso  

DESTINATÁRIOS 
 

Profissionais de massagem, auxiliares de Fisioterapia e reabilitação e profissionais da 

área desportiva. 

 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 

 

Alguns setores onde se insere esta área de intervenção: 

• Centros de medicina física e de reabilitação 

• Clínicas e centros de medicina natural 

• Clubes desportivos 

• Apoio domiciliário  

• Entre outros 

 
OBJETIVOS: 

 

• Conhecer a origem, e os conceitos atuais; 

• Conhecer os mecanismos de ação e efeitos fisiológicos da banda neuromuscular; 

• Reconhecer os princípios de aplicação; 

• Identificar as contraindicações;  

• Reconhecer as diferentes técnicas de aplicação da banda neuromuscular; 



 

 
 

• Conseguir executar as diferentes técnicas de aplicação das bandas em diferentes 

àreas do corpo e segundo as patologias. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Teoria   

  

• Conhecer o desenvolvimento histórico do método: origem e antecedentes; 

• Conhecer os conceitos atuais; 

• Conhecer as ações da banda neuromuscular; 

• Reconhecer mecanismos de ação da banda neuromuscular; 

• Conhecer os princípios de aplicação; 

• Conhecer as contraindicações; 

• Conhecer as evidências científicas sobre as bandas neuromusculares; 

• Saber preparar as diferentes áreas do corpo para aplicar a técnica apropriada. 

 

 

Prática 

 

• Aplicar a banda neuromuscular nas diferentes áreas do corpo segundo as 

técnicas: 

1)Técnica Muscular; 

2) Técnica para Ligamentos; 

3) Técnica para correção articular; 

4) Técnica para aumento de espaço; 

5) Técnica para cicatrizes; 

6) Técnica para Fibroses e hematomas; 

7) Introdução à técnica linfática e técnica segmentária; 

• Aplicar em casos clínicos, mais comuns da área desportiva. 

 



 

 
 

 
VALOR 

 

175€ de curso 

 

Oferta de dois rolos de bandas por formando   

 
MODALIDADES DE PAGAMENTO 

 
Pronto Pagamento: 175€ de curso  

Mensalidade 1: 2 x 87.50€ de curso  

 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem trazer roupa prática e confortável para a realização da prática 

Clínica.  

Cada formando deve de trazer uma tesoura.  

 

 

NOTA 

 

O pagamento do curso deve ser realizado no ato da inscrição. Esta deve de ser 

preenchida em conformidade e enviada para o mail geral@feel-fp.com. 

Se optar por realizar o pagamento por duas mensalidades na data de início do curso a 

última mensalidade deve de estar liquidada.   

Os pagamentos podem ser realizados por transferência bancária através do IBAN PT50 

0007 0000 0040 5635 4742 3 ou em dinheiro.  
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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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