
Para poder concluir o seu curso terá de submeter cinco Casos Práticos. Para o ajudar, construímos 

este guia:

Deverá considerar os seguintes detalhes: 

  • Idade e qual o Género do cliente

 • História da cicatriz - como foi feita (cirurgia, acidente). Os casos práticos deverão ter por base cicatrizes 

    visíveis que sejam resultado de cirúrgia ou acidente - não inclua casos de fascite plantar, por exemplo

 • A cicatriz afecta o dia-a-dia do cliente (limitação de movimentos, dor, desconforto)

 • Existe alguma relação emocional ou psicológica com a cicatriz (medo, ansiedade, culpa, sentimento de falhanço)

 • Inclua informação referente à avaliação antes e depois do tratamento

 • Fotografias são opcionais e poderão ser incluídas com o consentimento do cliente

 • Registe resultados do tratamento: de que forma o procedimento melhorou o dia-a-dia do cliente, i.e., consegue 

    movimentar-se melhor, tem maior amplitude de movimentos, mais energia, etc

 • Quanto ao aspecto emocional/psicológico houve alterações

 • Se apenas um tratamento for o suficiente para tratar a cicatriz, faça por favor, o seguimento do cliente para 

    verificar que os resultados positivos resultantes do tratamento se mantêm

 • Se o seu cliente precisar de mais do que um tratamento para garantir sucesso, faça-o e garanta que regista 

    as sessões seguintes no seu caso prático

 • Apenas deverá utilizar a técnica MSTR® nos seus casos práticos. Isto para garantir que os resultados 

    obtidos são directamente imputados à técnica. Inclua informação do tempo que trabalhou em cada cicatriz 

    e respectivo registo de minutos. Registe também a pressão utilizada de acordo com a escala de 1 a 10

 • Se o seu caso for demasiado breve, não demonstre a eficácia da técnica ou não obtenha qualquer resultado 

    positivo, vamos pedir-lhe que escolha um caso adicional. Poderá sempre submeter esse caso para 

    esclarecimentos

 •  O tratamento deve ser realizado em humanos - não em animais, excepto se estiver a fazer a sua formação 

    em técnica MSTR® para cães e cavalos

 •  Não apresente o seu caso escrito à mão, submeta-o tipografado

 P: E se o meu cliente tiver mais do que uma cicatriz? Poderei apresentar 2 casos práticos separados?

 R: Sim, pode apresentar, mas a ideia dos casos práticos é demonstrar como é que cada pessoa reage à t

 écnica. Se os casos práticos forem sobre 5 cicatrizes que um só cliente tem, eles não vão demonstrar a 

 variação das reacções pretendidas. Por favor, procure ter 5 casos práticos com 5 clientes distintos.

 Aparte destas linhas orientadoras é livre de construir e apresentar os seus casos práticos da forma mais 

 interessante e criativa que conseguir.

 Envie os 5 casos práticos em formato pdf ou word por email para o meu endereço: 

 anamacedo@clinicabowen.pt

 Boa sorte!

Casos Práticos
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