
Seminário Regional da Federação Mundial de Quiropraxia (WFC):

Trat am ent o quiroprát ico do pacient e pediát r ico.
Hotel Estelar Mira Flores, Lima, Peru, 13 e 14 de Abril de 2018.

Com a renomada especialista em 
quiropraxia pediátrica, Dra. Elise Hew it t  
DC, DICCP, FICC.

A Dra.Elise Hewitt é uma palestrante 
internacionalmente reconhecida, autora e 
líder na área da especialidade da quiropraxia 
pediátrica. Sua combinação singular de 
conhecimento clínico com um estilo de 
apresentação dinâmico e experiência sem 
paralelo faz dela uma palestrante excepcional. 
Esse seminário de 12 horas ensinará aos 
quiropraxistas as bases da avaliação, 
diagnóstico e ajuste de bebês e crianças 
jovens.

INSCREVA-SE HOJE NO LINK 
ht t p:/ /www.w fc.org/ l im a2018/ regist rat ion 

http://www.wfc.org/lima2018/registration


INSCRIÇÕES ANTECIPADAS*  U$160 
(ESTUDANTES U$100)*

INSCRIÇÕES REGULARES U$195 
(ESTUDANTES US$125)

* Antes do dia 03 de Março de 2018 

ISSO É O QUE VOCÊ APRENDERÁ!

- Como sentir-se confortável ao ajustar 
pacientes pediátricos. 

- Como modificar técnica de ajuste para 
bebês e crianças. 

- Aspectos particulares da anamnese em 
pediatria. 

- A etiologia da disfunção articular em 
crianças e as diferenças anatômicas 
principais entre a coluna vertebral de 
crianças e adultos. 

- Como realizar técnicas de examinação 
específicas aos pacientes pediátricos, 
incluindo a verificação do tônus e função 
dos nervos cranianos no recém-nascido. 

- Evidências com relação à segurança de 
procedimentos manipulativos em 
pediatria.

- Como reconhecer bandeiras vermelhas 
durante a anamnese e a examinação.

Dra Elise Hewitt DC, CST, DICCP, FICC

RESUMO GERAL:

Esse sem inár io ensinará ao quiropraxist a as 
bases necessár ias para realizar , de m aneira 
segura e ef icient e, o exam e, o diagnóst ico e 
os ajust es em  bebês e cr ianças jovens.

A aula com eçará oferecendo inform ações 
essenciais sobre quando e porque as 
cr ianças precisam  ser  ajust adas, e o que a 
l i t erat ura cient íf ica diz sobre a segurança e 
a ef icácia do ajust am ent o ver t ebral em  
cr ianças. 

A Dra. Hew it t  ensinará aos quiropraxist as as 
sut i lezas necessár ias para um a anam nese e 
exam e f ísico com plet os, com  ênfase 
par t icular  em  cr ianças jovens. 

Haverá um a discusão m inuciosa da 
exam inação neurológica de recém -nascidos, 
inclu indo a ver if icação dos nervos 
cranianos, ref lexos t endinosos profundos, 
t ônus e ref lexos pr im it ivos e post urais. 

A Dra. Hew it t  t am bém  discut irá as 
bandeiras verm elhas durant e a anam ese e 
exam e f ísico, além  das indicações para 
im aginologia. 

Haverá prát ica de t écnicas durant e a aula, 
que abordará a singular idade da coluna 
pediát r ica e as m odif icações de t écnicas 
necessár ias para o pacient e pediát r ico. 

Ut i l izando vídeos de sessões de t rat am ent o 
reais, a Dra. Hew it t  dem onst rará as t écnicas 
m anuais para os ajust es full spine, região 
por  região, oferecendo m odif icações 
t écnicas para diferent es grupos et ár ios. 

Ao longo da apresent ação, as inst ruções 
serão acrescidas de pérolas clín icas 
or iundas de m ais de 30 anos de exper iência 
na prát ica pediát r ica. 

Haverá t radução para o español durant e 
t odo o sem inár io.


