
 
A Banda Neuromuscular surgiu nos anos se-
tenta no continente Asiático, nomeadamente 
na Coreia e no Japão. 
 
O método assenta no princípio de que o           
movimento e a atividade muscular são               
imprescindíveis para manutenção de um esta-
do saudável. Tendo esta ideia como ponto de 
partida, foi desenvolvida a Banda Neuromus-
cular - uma          banda elástica (130-140%) 
que auxilia a função muscular sem limitar os 
movimentos corporais. 
 
Os objetivos principais da aplicação destas            
bandas são: levantar a pele de modo a que 
ative a circulação tanto do sistema sanguíneo 
como do sistema linfático e suportar os mús-
culos, ligamentos e tendões, durante a reabili-
tação ou atividades desportivas. 
 
Todas as técnicas de aplicação da Banda                  
Neuromuscular utilizam o mesmo princípio. 
 

Desde que o fisioterapeuta apreenda o concei-
to e domine a técnica, a Banda  Neuromuscu-
lar poderá ser aplicada em qualquer região do 
corpo. 
 
A versatilidade é uma das suas características              
fundamentais ao permitir que surjam novas               
aplicações e uma ínfima combinação de técni-
cas básicas. 
 
Outra grande vantagem da  Banda Neuromus-
cular está relacionada com a possibilidade de 
uma aplicação  circunscrita às necessidades 
específicas da lesão em tratamento. 
 
Nos últimos 4 Anos a ANEID, Lda. realizou, 
com a colaboração da APBNM (Associação Por-
tuguesa de  Bandas Neuromusculares), cerca 
de duas centenas de Cursos sobre as Técnicas 
de Aplicação da Banda Neuromuscular: Bási-
cos, Avançados, Linfáticos, no                         
Desporto, Neurológicos e Pediátricos. 

 
A linha de produtos Cure Tape tem como               
características fundamentais: 

• Capa adesiva que não contém álcool,                                
permitindo aplicações durante 5 dias sem             
irritação da pele.  

• Porosidade e semelhança com a pele hu-
mana, tendo como objetivo deixar  

     respirar e transpirar a pele. 
 
A Banda Adesiva Neuromuscular Cure Tape está 
classificada no INFARMED, sob o código GMDN nº 
8431, como Banda Adesiva da Classe I – não esté-
ril, e apresenta-se  também com o Código da Asso-
ciação Nacional de Farmácias, tornando-se assim 
na única Banda no mercado Nacional                 co-
dificada. 

Informações Adicionais: 

Pagamento da Inscrição 
Cheque ou Transferência Bancária 
 

Informações Bancárias: 
Beneficiário: ANEID, Lda. 

Banco: Millennium BCP 
NIB: 0033  0000 45378984261 05 
Ao efetuar a transferência bancária, indicar o nome e 
contato  

Com a colaboração da Associação Portuguesa de 
Bandas Neuromusculares (APBNM) 

Rua José Florindo, Quinta da Pedra 44 D 
2750-401 Cascais 
FAX — 21 484 96 29 
Email: formacao@aneid.pt 

  

CURSO ESPECIALIZADO                          

DE APLICAÇÃO DA                                  

BANDA NEUROMUSCULAR 

(CURE TAPE)                        

AVANÇADO EM CONDIÇÕES                                      

MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 

COIMBRA 
 

 

 

HOTEL DONA INÊS 
 

Rua Abel Dias Urbano, 12 
3000-001 Coimbra 

 

 

17 e 18 de Março de 2018 



 
FORMADOR: 
 
 

Joaquim Coutinho 
 

 Licenciado em Fisioterapia  pela Escola Supe-
rior das     Tecnologias da Saúde 
do Porto 

 

 Especialista em Bandas                       
Neuromusculares  e   Professor 
Docente da APBNM - Associação      
Portuguesa de Bandas           

   Neuromusculares 
 

 Fisioterapeuta nos Hospitais da  
Universidade de Coimbra 

 
 

Horário 
Sábado:    9:00 às 14:00  
                15:00 às 19:30 
Domingo: 9:00 às 14:30 

 
Duração: 15 Horas 
 
 

Idioma: Português 
 
 

Número de vagas: 24 
 
 

Preço do Curso: 220 €  (IVA incluído) 

 

 
Destinatários:  
Fisioterapeutas que tenham realizado o                     
nosso Curso Básico (15 horas).                                
 
Curso: Teórico (15%) / Prático (85%). Será 
fornecido o material necessário para a           
vertente prática. É indispensável trazer               
tesoura. 
 
Vestuário: Roupa cómoda. Para a vertente 
práctica é recomendável assistir ao curso 
com as pernas, costas e  peito depilados.  
 
Objectivos Gerais: Dar a conhecer aos              

formandos as funções e técnicas avançadas 

de aplicação da Banda Neuromuscular.  

 

1º Dia 

Revisão da técnica básica da Banda 
Neuromuscular 
 

Técnicas musculares avançadas: 

• M. Grande Dentado   

• M. Grande e Pequeno Peitoral 

• Diafragma    

• M. Psoas Ilíaco   

• M. Abdominais   

• M. Grande Dorsal   

• M. Tensor da Fáscia lata  

• M. Quadrado lombar  

• M. Adutores    

• M. Tibial posterior  
 
Técnicas específicas para a 
aplicação da Banda 

Neuromuscular no Desporto 
 

• A utilização de distintas tensões 

• Técnicas de recuperação 

• Técnicas de facilitação 
 
Tratamento de algumas lesões 
específicas do desporto 
 
 
 

2º Dia 
 

A aplicação das Bandas Neuromusculares nos 
órgãos abdominais: 
 

• Aplicações viscerais: 

• Estômago 

• Fígado/ Vesícula Biliar 

• Intestino Grosso (obstipação) 

• Intestino Delgado    
• Aplicação para a Incontinência  
  urinária. 
• Aplicação para a Prostatite 
 
 

Aplicações para correcção postural 
 
 

Aplicações para patologias específicas: 
 

• Osteopatia de púbis  

• Ombro Congelado  

• Instabilidade do ombro 

• Artrose da anca 

• Lombalgia  

• Torção pélvica 

• Radiculopatia     braqui-
al/cervicobraquialgia 

• Ciatalgia  

• Hallux valgus 

• Fascite plantar  
 

 
Cross Taping  
 
 

 
Casos Clínicos 
 
 
 
 

O formador orientará os alunos em distintas 
possibilidades de tratamento, com as bandas 
neuromusculares, em diversas patologias.  
 
 

Será efectuada uma avaliação no final do 
curso 
 

Importante: Será dado enfase  à 
“descompressão” provocada pela BNM, 
como fulcro da sua utilização,  ao invés da 
“compressão” defendida por outras  abor-
dagens. 
 

 

Programa do Curso 

* A ANEID, Lda., reserva-se o direito de não realizar o 
curso se não tiver um mínimo de 18 alunos, devolvendo o 
valor da inscrição na totalidade.  
 
Em caso de desistência, a ANEID, Lda. apenas se                      
compromete a devolver o valor da inscrição se a vaga for 
preenchida, e a inscrição for cancelada 10 dias anteriores 
à realização do curso. 

CURSO ESPECIALIZADO  DE APLICAÇÃO DA BANDA NEUROMUSCULAR (CURE TAPE) DESPORTO/AVANÇADO  EM CONDIÇÕES  MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 


