
Iris von der Lippe

Fisioterapeuta de profissão faz parte da  
administadministração da Stiftung Kinderzentrum 
Ruhrgebiet, Bochum na Alemanha. Iniciou a 
sua carreira como professora de desporto, 
tendo um especial interesse pelas questões 
da Motricidade. Desde 1978 que exerce a 
Terapia de Vojta sendo formadora nesta 
área com reconhecimento internacional e 
ações de ações de formação na Alemanha e Grécia.

Bettine Menzen

Fisioterapeuta e Formadora especializada 
em Terapia de Vojta na Clínica Pediátrica da 
Universidade do Ruhr, St. Josef Hospital em 
Bochum na Alemanha. 
Colabora na reabilitação de  crianças por-
tuguesas, desde 2010, usando a Terapia de 
Vojta. 
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Centro de Reabilitação de 
Paralisia Cerebral de Coimbra
Rua Garcia d’ORua Garcia d’Orta,  Vale das Flores

3030-188 Coimbra
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ORGANIZAÇÃO

SoSofia Rebelo(*)

Tel. 919977021

sofia.rebelo@gmail.com

SECRETARIADO

Hospital Pediátrico
Avenida Afonso Romão - Alto da Baleia

3000-602 Coimbra 
TTel: 239 482 000

E-mail: congressos@asic.pt
inscrições online em:
www.asic.pt

(*)Sofia Rebelo é mãe de uma criança com paralisia 

cerebral e pratica a Terapia de Vojta desde 2010.

Coordenação científica
Iris von der Lippe / Bettine Menzen

Local
APCC

Inscrições online em:
www.asic.pt 

SEMINÁRIO E WORKSHOP
24 e 25 Outubro de 2014

TERAPEUTAS

PRINCÍPIOS e APLICAÇÃO da 

TERAPIA
de VOJTA



ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS

O Princípio de Vojta foi desenvolvido entre 1950 e 1970   
especificamente para o tratamento de crianças com paralisia 
cerebral. 
O médico checo ProfO médico checo Prof. Dr.  Vaclav Vojta provou que é possível 
produzir reações motoras repetidas no tronco e membros a 
partir de estímulos específicos em determinadas posturas. 
Esta ativação motora leva as crianças com paralisia cerebral a 
falar mais claramente e a assumir a posição bípede com mais 
estabilidade. 
A aplicação daA aplicação da Terapia de Vojta permite alterações no desen-
volvimento motor,  prevenindo a manifestação de  processos 
motores incorretos e melhorando a recuperação da postura 
correta. 
A presente formação tem como objetivo a aprendizagem dos 
princípios teóricos da Fisioterapia e Neurocinesiologia do 
Princípio da Terapia de Vojta.
O Workshop prático destina-se a mostrar a aplicação da 
Terapia de Vojta em recém-nascidos e crianças.               
Serão executados vários exercícios demonstrando-se 
o potencial desta terapia na reabilitação de crianças com    
paralisia cerebral e atraso no desenvolvimento motor.

SEXTA | 24 Outubro 2014 
SEMINÁRIO
14 – 18h (com pausa para café)

1. Introdução ao Desenvolvimento Motor Ideal

2. Locomoção reflexiva segundo Vojta 

nos primeiros anos de vida

3.3. Utilização da Locomoção Reflexiva nas 

crianças com paralisia cerebral

Apresentação com PowerPoint e Vídeo. 
Curso lecionado em inglês com tradução.

Destinatários: Fisioterapeutas, Médicos e outros 
interessados em reabilitação infantil.

Custo: 40 euros por participante

SÁBADO | 25 Outubro 2014
WORKSHOP
10 – 18h (com pausas para café e refeição ligeira) 
Observação dos resultados clínicos a obter com a fisio- 

terapia em crianças com paralisia cerebral e atraso no 

desenvolvimento motor.

AAvaliação e diagnóstico das crianças, através da fisioterapia, 
com a participação dos pais nos exercícios e de um fisiote- 
rapeuta

Grupo 1 – Terapeuta Bettine Menzen 

Grupo 2 – Terapeuta Iris von der Lippe

Observações: Uma criança por Grupo e por Hora de 
Prática. 
DestinatáDestinatários: Fisioterapeutas e Médicos
Número de participantes: 10 a 20
Custo: 100 euros por pessoa 
(inclui material informativo, uma refeição ligeira e café)
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