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Organização do curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução e justificação 

O que é a terapia da mão? 

A Terapia da Mão é um campo de interesse onde Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais partilham a pratica profissional. Como especialidade está reconhecida 

em alguns países e existe em muitos mais. No nosso país não é muito conhecida, mas 

há países onde está muito desenvolvida. 

A terapia da mão surgiu em consequência inevitável do aparecimento da 

especialidade de cirurgia da Mão. A melhoria dos processos cirúrgicos criava novas 

possibilidades aos pacientes que sem uma terapia adequada não conseguiam os 

melhores resultados. 

Atualmente esta especialidade engloba um campo muito mais amplo, que vai desde 

o tratamento conservador ao pós-cirúrgico. Atualmente apresenta-se como uma 

especialidade transversal no universo da reabilitação abordando patologias de 

diferente natureza e complementando as terapias clássicas com outras mais 

especificas e originais no seu âmbito. 

 

Quais as características da mão que fazem com que a sua terapia seja tão 

especifica? 

O número de estruturas, a diversidade de movimentos, a grande complexidade de 

função e de gestualidade fazem da mão uma estrutura única. A sua natureza 

eminentemente fibrosa com tecido de colágeno abundante que constituem grande 

Data: 24, 25 e 26 de marzo de 2017 Horas de formação: 20 horas 
 

Preço: 350 €  
 

Avaliação: Exame pratico que consta 

de 3 exercícios práticos. 

Local: Hotel Altis Park - Lisboa Horário: Dia 23: 15h - 20h 
               Dia 24: 9h - 14h e 15h - 20h 
               Dia 25: 8,30 h - 13,30h 

 
Nª de pessoas: 21 for. 
 

Formador: Vicenç Punsola 

 

Desconto: 10% para sócios da APTO – Inscrição, contato: 

maps.pt.curso17@gmail.com 
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parte dos seus componentes leva a que estes sejam protagonistas das suas 

capacidades bem como das suas dificuldades. O seu desempenho em equilíbrio é 

espetacular, mas os seus déficits de movimento são muito incapacitantes. 

A terapia implicará a abordagem de grande quantidade de estruturas e a sua 

coordenação mecânica com o objetivo de não as danificar. 

 

O que é MAPS Therapy e o que aporta à terapia da mão? 

MAPS Therapy é um método de terapia que corresponde às siglas de Mobilização 

Analítica Progressiva e Sequencial. Ao nível da metodologia esta terapia permite a 

precisão quando escolhemos a estrutura. Isto possibilita adaptar e regular a 

intensidade do tratamento adequada ao estado da estrutura. 

É um trabalho de síntese de 20 anos de experiência centrada na aplicação dos 

conceitos de terapia da mão clássicos e atuais, combinados com as técnicas 

contemporâneas da terapia manual, biomecânica e anatomia aplicada. 

A nível pratico, este método permite compaginar o tratamento simultâneo de 

diferentes pacientes sem que a qualidade seja alterada. Desta forma permite que a 

sessão de tratamento possa ser mais extensa e, em consequência, mais completa e 

regulável. Este ponto fica também reforçado com as novas possibilidades de 

tratamento online que esta técnica permite. 

O objetivo final continua a ser aproximar a intervenção em terapia da mão com 

qualidade máxima ao maior número de pacientes sem que isso implique o aumento de 

carga horaria para o profissional. 

 

Objetivos gerais do curso 

 

 

 

  

 

 

Proporcionar aos alunos os 

conhecimentos necessários para 

entender a mecânica da mão e suas 

alterações em diferentes patologias. 

Aumentar o conhecimento dos alunos 

em ferramentas especificas no 

tratamento da mão nas diferentes 

patologias. 

Dotar o aluno da capacidade de escolha 

das ferramentas adequadas em cada 

momento para realizar um tratamento 

de qualidade. 

Desenvolver os conhecimentos que 

permitam realizar um diagnóstico de 

reabilitação preciso. 

Dotar o aluno das ferramentas adequadas para explorar, avaliar e objetivar o estado 

do paciente para poder fazer um trabalho mais rigoroso e científico. 
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Objetivos específicos 

 

 

 

  

 

 

 

 

Temas do curso 

1) Introdução teórica do método MAPS 

As Mobilizações Analíticas Progressivas e Sequenciais como método de trabalho, 

porque se desenvolve e que espaço ocupa dentro das técnicas de reabilitação. 

2) Biologia dos tecidos aplicada à mão 

Como funcionam os processos biológicos normais no tecido normal e como 

respondem aos processos de lesão e cicatrização. Entender as alterações mecânicas 

das lesões e como as técnicas terapêuticas as vão modificar e em que momento. 

Resumo da evidencia que dá o suporte à terapia da mão. 

3) Patomecanica 

A mecânica normal e a mecânica patológica aplicada a cada um dos elementos 

estruturais da mão: tendões músculos, ligamentos, capsulas, fáscia e pele. 

4) Exploração clínica, o que é MAPS Therapy? Que aporta a terapia da mão? 

Reconhecer as alterações mecânicas através da sintomatologia do paciente e seu 

relato. 

Localizar as principais alterações mecânicas 

suscetíveis de gerar dificuldades funcionais. 

Diferenciar as alterações mecânicas de 

outras que possam contribuir igualmente 

para a alteração. 

 

Avaliar os resultados obtidos de 

maneira precisa e estandardizada com 

ferramentas validadas. 

Reconhecer as alterações 

mecânicas e quantificar a sua 

disfunção. 

Organizar o tratamento de maneira sistemática progressiva sequencial. 

Aplicar todas e cada uma das técnicas 

apresentadas no curso. 

 

Sintetizar os achados clínicos num 

diagnostico em terapia adequado. 

 
Explicar de maneira concisa e clara numa informação técnica o como e o porquê do 

diagnostico, o procedimento terapêutico e o resultado obtido. 
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5) Tratamento com o método MAPS 

Leis da física aplicada à terapia da mão. Veremos como as forças passivas 

externas e os exercícios ativos controlados aplicados sobre o aparelho locomotor 

podem modificar o movimento estrutural. Usaremos técnicas: 

a) Técnicas Auto passivas de deslizamento distal. 

b) Técnicas dinâmicas angulares 

c) Técnicas dinâmicas de movimentos articulares acessórios 

Alavanca tipo 1 

Alavanca tipo 2 

Alavanca tipo3 

1. Regulação da intensidade para moldar tecido fibroso 

Apresentação do conceito TERT e como usá-lo em terapia da mão. 

2. Gestão da Dor 

Reconhecimento do aparecimento da dor no decorrer do tratamento. o que 

sucede e o que significa. 

3. Indicações e contraindicações 

Quando aplicar e quando não aplicar MAPS Therapy. 

6) Metodologia docente 

A metodologia docente basea-se em: 

 Conceitos teóricos 

 Conceitos de raciocínio clinico e trabalho de grupo 

 Execução teórico-prática de aplicação das técnicas especificas 


