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A Banda Neuromuscular surgiu nos anos setenta 
no continente Asiático, nomeadamente na Coreia 
e no Japão. O método assenta no princípio de 
que o movimento e a atividade muscular são im-
prescindíveis ara manutenção de um estado sau-
dável. 
Tendo esta ideia como ponto de partida, foi                       
desenvolvida a Banda Neuromuscular - uma   
banda elástica (130-140%) que auxilia a função 
tegumentar, ligamentar e muscular sem limitar 
os movimentos corporais. 
A aplicação das Bandas tem como objetivos                      
principais, durante a fase de reabilitação ou                       
atividades desportivas:  
 
 Melhorar a função muscular através da regulação 

do tónus muscular, podendo contribuir tanto para a 
sua diminuição como para a sua estimulação,   de-
pendendo da forma de aplicação; 

 
 Melhorar a função articular, pois decorrente do seu 

efeito mecânico direto sobre o sistema tegumentar 
irá estimular a propriocepção, contribuir para a  
correção articular e aumentar a correção do      mo-
vimento e a  estabilidade; 

 
 Ativar a circulação sanguínea e favorecer a                   

drenagem linfática, pois “o levantar da pele”,                
favorece estes  mecanismos; 

 
 Promover a analgesia. 
 
A Banda Neuromuscular poderá ser aplicada em              
qualquer região do corpo desde que o           fisi-
oterapeuta apreenda o conceito e domine a téc-
nica, pois baseia-se em princípios de fácil            
aprendizagem. A versatilidade é uma das suas           
características fundamentais ao permitir que 
surjam novas aplicações e uma ínfima           
combinação de técnicas básicas. 
Nos últimos  anos a ANEID, Lda.                      
realizou, com a colaboração da APBNM 
(Associação Portuguesa de Bandas                 
Neuromusculares) cerca de duas centenas de 
Cursos sobre as Técnicas de Aplicação da Banda 
Neuromuscular: Básicos, Avançados, no         
Desporto, Linfáticos,  Neurológicos e Pediátricos. 

A linha de produtos Cure Tape tem como características 
fundamentais: 
 
 Capa adesiva sem álcool, permitindo                                 

aplicações durante 5 dias sem irritação da pele.  
 
 Porosidade e semelhança com a pele humana,        

permitindo que a pele respire e transpire. 
 
A Banda Adesiva Neuromuscular Cure Tape está           
classificada no INFARMED, sob o código GMDN nº 8431, 
como Banda Adesiva da Classe I – não estéril, e           
apresenta-se  também com o Código da Associação    Naci-
onal de Farmácias, tornando-se assim na única Banda no 
mercado Nacional codificada. 

CURSO ESPECIALIZADO DE 

APLICAÇÃO DA                            

BANDA NEUROMUSCULAR  

(CURE TAPE) 

EM PEDIATRIA 

 

       12 e 13 de Maio de 2018 

Hotel Holiday Inn 
 

Av. António José Almeida, 28-A 
1000-044 Lisboa 

Para mais informações: 
    LISBOA 



 
 

O curso será apresentado por: 
 
 
 

Isabel Jiménez 
 
Licenciada em Fisioterapia; 
 

Expert em Neurologia Pediátrica 
(Fisioterapeuta do CPEE Miguel de 
Unamuno); 
 

Professora de práticas de la -                
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid para a disciplina "TERAPIA 
POR EL MOVIMIENTO EN PEDIATRÍA" 
 

Docente de VNM acreditado por la AEVNM. 
 
 
 

Horário 
 
Sábado:  9:00 às 14:00 e 15:00 às 20:00 
Domingo: 9:00 às 14:00 e 15:00 às 20:00             
     
 
Duração: 20 horas 
 
 

Idioma: Castelhano / Português  
 
 

Número de vagas: 24* 
 
 

Preço do Curso: 245,00 € (IVA incluído) 
 
 

Destinatários: Fisioterapeutas: T. Ocupacionais 
 
 

Forma do Curso: Teórico (20%) / Prático (80%). 
 

 
Material fornecido: Será fornecido o material        
necessário para a vertente prática.                                       
É indispensável trazer tesoura. 
 
Vestuário: Roupa cómoda. para a vertente                   
prática. 
 
 

Emissão de Certificado de presença 
 
 

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

CURSO DE APLICAÇÃO DA BANDA NEUROMUSCULAR (CURE TAPE) EM PEDIATRIA  

 

 
 

1. Introdução 
 Histórico do método: origem e             

antecedentes                            
 Mecanismos de acão da BNM e suas 

evidências científicas 
 Principios de aplicacão 
 Indicacões e contra-indicacões 

 
 
 

2. Particularidades da Aplicação Pediátrica 
 

 
3. Técnicas:  

  Técnica de Estimulação Cutânea (T.E.C.) 
 Técnica de Correcção Postural Proprioceptiva     

(T.C.P.P.)  
  Técnica de Cicatrizes e Hematomas 
 
 

4. Aplicações orofaciais (facilitar a deglutição, fechar a 
boca e estabilidade mandibular, e articulação              
tempero-mandibular 

 
 
 

5. Aplicações no pescoço e parte superior do tronco: 
 Alinhamento Cervca: Extensores,  
  Esterno-cleido-mastoideu 
 Aplicação  Clínica: Torcicolo congénito,                         

estabilizadores da escápula 
 
 

6. Aplicações no Membro Superior: 
 Ombro e braço: correção da subluxação do ombro, 

anterversão do ombro, facilitação da rotação              
externa, T.E.C. no deltóide posterior 

 Cotovelo e antebraço: banda para a                                
hiperextensão do cotovelo, e facilitar a supinação 

 Punho e dedos: Estabilidade palmar (técnica em Y, 
corrigir o desvio cubital do pulso e facilitar a                           
abertura da mão), Paralisia Obstétrica Braquial   

 
 
 

7. Aplicações no tronco: 
 T.E.C. em abdominais 
 Abdominais oblíquos 
 Paravertebrais 
 Técnica segmentar para hemiple-

gias 

 Diversas aplicações clínicas como 
a obstipação /  

  Cólicas infantis, etc. 

 
 
8. Aplicações no Membro Inferior: 

 Músculo tensor da fáscia lata e banda  iliotibial; 
assistir às rotações externas e interna da anca; 
T.E.C. para a rotação externa da anca; facilitar 
a abdução; aplicação clínica (luxação congénita 
da anca). 

 Joelho e Perna: quadrícepetes; patela alta;                 
alinhamento patelar; diversas aplicações clínicas 
tais como genu valgo e genu varo; assistir às   
rotações interna e externa da tíbia 

 Tornozelo e Pé: doença de Sever; pé chato,  
cavus e equino; dedos em garra; metatarso 
aducto; facilitar a eversão 

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. 


