David Vinyes, doutor. Diretor do Mestrado em Terapia Neural e Odontologia
NeuroFocal na Universidade de Barcelona. Professor em cursos de TN e
congressos na Europa e América. Mestre em Neurociências e em
Antropologia da Medicina.

Dirigido a médicos, odontologistas, enfermeiros e veterinários que desejam se apresentar na
Terapia Neural (TN), conhecer suas bases conceituais e científicas, bem como suas indicações e o
início de sua prática clínica

O Sistema Nervoso Vegetativo
O SNV mantém o equilíbrio do organismo regulando as funções dos órgãos
e tecidos, interligando-os entre si e facilitando a adaptação contínua aos
estímulos externos, internos, emocionais e psíquicos. Uma lesão ou
irritação nas fibras neurovegetativas pode alterar sua função e causar
sintomas de vários tipos. Vamos explicar as bases conceituais que nos
permitem compreender como as experiências e afetos vividos desde a
infância, infeções, intervenções cirúrgicas, tratamentos dentários, etc. nos
afetam. A História da Vida e a exploração com palpação, são ferramentas
fundamentais para encontrar esses bloqueios que, além de poderem se
manifestar como diferentes doenças, podem dificultar a resposta a
diferentes tratamentos.

A Terapia Neural
A TN é um tratamento médico que consiste na injeção de anestésicos
locais para neutralizar as irritações das fibras nervosas, de modo que o SNV
recupere suas funções regulatórias e o corpo reative seus mecanismos de
autocura. Na mesma pessoa, todas as suas afeições estão relacionadas e o
desaparecimento do sintoma não é o objetivo, mas a consequência.

Sexta-feira 13

Curso de Terapia Neural. Lisboa 13, 14 e 15 de Julho 2018

Ou Sistema Nervoso Vegetativo
Importância não-equilíbrio em uma relação com
órgãos, vasos, tecido conjuntivo.
Bases Científicas da Terapia Neural
À Matriz Extracelular, à mecanotrasduçao, o
Reflexo Neuro-Inflamatório…
Ou Sistema Nervoso não processo patológico
Neurofisiologia do estímulo patológico, ou foco
irritativo, ou campo interferente. Wedensky,
Speransky, Ricker, Pavlov, Leriche, Spiess, Huneke…
Ou Material usado na TN
Agulhas, procaína, diferencia entre os efeitos
neuralterapêutico e anestésico.
A História da Vida no TN
A principal ferramenta do TN, individualizando
cada caso, relacionando os sintomas através de
sua preservação interna ou cronologia.

Sábado 14
Ciências modernas aplicadas à Biologia da doença
A interação entre sistemas.
La Odontologia NeuroFocal
Focos Irritativos desde a boca, dentes do siso,
oclusão, materiais odontológicos, ortodontia…
Técnicas da TN I
-

Polos amigdalares e zona linfática do pescoço
Zona da orelhas, couro cabeludo e nuca
Ramos do Trigémino
Zona da tireoide, hioide e laringe
Segmentos de tórax y abdome
Cicatrizes: planos superficiais e profundos

Sessão Prática I
Realização das histórias da vida e aplicação
individualizada da terapia.

Domingo 15
Técnicas da TN II
A importância da palpação
- Zonas reflexas viscerais
- Zonas reflexas psicossomáticas
- Áreas articulares e da espinha
Sessão Prática II
Histórias da vida e aplicação de la terapia.

Organiza: Institut de Teràpia Neural i MR (Barcelona) y OSHIDE (Lisboa)
Apoia: Asociación Médica de TN e Sociedad de Odontología NF da Espanha
Lugar: Olaias Park Hotel · Av Engenheiro Arantes e Oliveira, 9 Lisboa (Portugal)
Data: 13, 14 y 15 de Julio de 2018
Horário: Sexta-feira e Sábado das 9 às 13.30h e das 15 às 19.30h, Domingo das 9 às 13.30h
Preço: 330€ até 30 de junho ; 380€ a partir de 1 de julho
Registo: cursososhide@gmail.com
Suporte Informações Locais: Marco Basso +351 911 969 438

