
 

 

26 de julho de 2018 

Brasília 

HORÁRIOS 

08:30 às 12:30 e 13:30 às 18:00 

Esta masterclass enfatiza a aplicação do MDT à população atlética e esportiva. A discussão enfoca o papel do 

MDT na medicina esportiva e os desafios do seu atual modelo. São apresentados estudos de caso e incluídas 

sessões práticas abordando a aplicação do MDT em diferentes ambientes esportivos. Os terapeutas que têm 

experiência no uso do MDT para os problemas da coluna e de extremidades e que têm uma compreensão 

básica dos princípios da medicina esportiva, acharão o curso mais benéfico. No entanto, também aqueles 

que tenham interesse em medicina esportiva e fisioterapia esportiva, terão uma compreensão maior de 

como os princípios do MDT podem ser aplicados a essa população. 

 

OBJETIVOS 

Após a conclusão desta masterclass, o participante deverá ser capaz de: 

1) Explicar a relevância e aplicar os princípios do MDT (avaliação, tratamento, recuperação da função e 

prevenção) a um atleta / membro da população esportiva apresentando uma lesão musculoesquelética 

2) Identificar questões-chave e possíveis considerações na História e no Exame Físico, que ajudarão a 

compreender a situação de treinamento do atleta, descartando patologias graves e estabelecendo uma 

classificação provisória de MDT 

3) Analisar e adaptar o uso de uma variedade de estratégias de carga mecânica, com base na classificação 

em subgrupos e princípios do MDT, na intervenção e abordagem de lesões esportivas, treinamento esportivo 

intenso e prevenção de lesões 

4) Aplicar efetivamente o algoritmo de avaliação do MDT e conceitos de progressão de força para identificar 

atletas que possam necessitar de estratégias de abordagem alternativas na recuperação da lesão 

 

 



 

 

INSTRUTOR 

Greg Lynch, Dip. Phty, Dip. MT, Dip. MDT, MNZCP (NZ) 

Greg é fisioterapeuta, formado em 1991 pela Escola de Fisioterapia de Otago, Dunedin, Nova Zelândia. 

Obteve o Diploma em Diagnóstico e Terapia Mecânica em 1994 e o Diploma em Terapia Manipulativa em 

1996. Ele foi intitulado um "Praticante Avançado" pelo NZ College of Physiotherapy. É Instrutor Sênior e 

Internacional do McKenzie Institute International e é membro do corpo docente do Instituto desde 2004. É 

membro do MII Education Council. 

Greg é credenciado pelo 'High Performance Sport New Zealand' desde 2001 e é o principal fisioterapeuta na 

região de Wellington na Nova Zelândia para NZ Swimming, NZ Hockey, NZ Netball e All Blacks 7. Greg foi 

diretor fundador da Wellington Sports Medicine, uma unidade multidisciplinar de medicina esportiva e 

diretor de sua própria clínica de fisioterapia desde 1996. 

Greg tem interesse em todo esporte, mas em particular na natação e em esportes coletivos. Ele é um ávido 

ciclista de mountain bike, mas se considera um guerreiro de fim de semana! 


