
 
 

 
 
O objetivo desta masterclass é cobrir de maneira completa a abordagem da Síndrome Radicular. Do 
conservador ao minimamente invasivo, à cirurgia e ao papel do terapeuta MDT nas diferentes fases dessa 
abordagem. 

Tópicos que serão abordados: história natural da Síndrome Radicular, tratamento conservador de acordo 
com o MDT na fase aguda, subaguda e crônica para a Síndrome Radicular Lombar e Cervical. Diagnóstico 
diferencial: RNRM X estenose lateral óssea X estenose central, tratamento MDT em combinação com 
bloqueios transforaminais, momento adequado para RM / TC, indicações cirúrgicas e tratamento pós-op.O 
ensino interativo será usado: discussão em grupo, estudos de caso, demonstrações de pacientes, sessões 
práticas de técnica, powerpoint e apresentações em vídeo. 

Atividades previstas: discussões em grupo, estudos de caso, sessões práticas de técnica, apresentações 
em powerpoint e vídeo. 

 

Primeiro dia 

Manhã 08:30 – 10:30 Sessão 1: Radiculopatia - Patologia e Diagnóstico 

 10:30 – 10:45 Coffee break 

 10:45 – 12:30 Sessão 2: Diagnóstico Diferencial, Derangement ou RNRM   

Tarde 13:30 – 15:30 Sessão 3: Abordagem da Síndrome Radicular quando a 

  classificação MDT é Derangement 

 15:30 – 15:45 Coffee break 

 15:45 – 17:30 Sessão prática 

  

Segundo dia 

Manhã 08:30 – 10:30 Sessão 4: Abordagem da Síndrome Radicular quando a 

  classificação MDT é RNRM 

 10:30 – 10:45 Coffee break 

 10:45 – 12:30 Sessão 4: continua  

Tarde 13:30 – 14:30 Sessão 5: Diagnóstico Diferencial 

 14:30 -  15:30 Sessão 6: Cirurgia 

 15:30 – 15:45 Coffee break 

 15:45 – 17:30 Resumo e Conclusão 

  



Instrutor: Hans van Helvoirt, PT, Dip. MDT 

Hans van Helvoirt é fisioterapeuta, formado em 1986 na academia internacional 'Thim van der Laan' em 
Utrecht. Além disso, ele concluiu formação em 'Maitland Concept' em 1990 e obteve o Diploma em MDT 
em 1992 em Wellington, New Zealand. 

Entre outros cursos de formação profissional (Butler, Mulligan, Elvey, Comer Fort, O'Sullivan), ele fez o 
mestrado em Artes em Psicologia pela Universidade de Antuérpia e Benelux. 

Hans é Instructor Sênior e Internacional do McKenzie Institute International e tem ensinado cursos de MDT 
no Benelux, Dinamarca, Hungria e Eslovênia desde 1993 e tem apresentado trabalhos em várias 
conferências internacionais sobre MDT e o MDT dentro do modelo biopsicossocial. 

No McKenzie Institute International, é membro do Comitê de Mídia, Comitê de Saúde Pública, Comitê de 
Avaliação de Resultados e Comitê de Pesquisa para as conferências internacionais de MDT. 

Hans trabalha como consultor no Medical Back Neck Center, em Haia e em Rugpoli Brabant, em Tilburg, 
ambos centros de medicina manual e controle da dor. Ele também conduz pesquisas científicas em 
colaboração com o EMGO Amsterdam em relação à interação entre MDT e Anestesiologia. 


