
MESOTERAPIA EM MOÇAMBIQUE: 
Estética e Músculo-esquelética 

Uma oportunidade única de valorização profissional e pessoal 

O QUE É? 
A Mesoterapia Homeopática 
é uma técnica desenvolvida 
pelo médico Michel Pistor 
em meados do século pas-
sado, hoje correntemente 
praticada em todo o mun-
do. Consiste na administra-
ção de microinjeções in-
tradérmicas de doses míni-
mas de substâncias homeo-
páticas. Os medicamentos 
homeopáticos são prepara-
dos a partir de substâncias 
extraídas da natureza, pro-
venientes dos reinos mine-
ral, vegetal ou animal. Nes-
se sentido, a sua utilização 
em concentrações baixas 
promove uma melhor tole-
rância por parte dos paci-

entes e permite tratamentos 
por períodos superiores de 
tempo, sem que ocorram 
efeitos secundários. Este 
método de tratamento, como 
atua diretamente nas áreas 
de disfunção músculo-
esquelética e dermato-
funcional, permite resulta-
dos muito eficazes e dura-
douros, pelo que é um pode-
roso complemento terapêuti-
co e uma mais-valia para 
qualquer profissional de 
área da saúde e do bem-
estar, em particular, na es-
tética, medicina de reabilita-
ção, desportiva, fisioterapia 
e tratamento da dor.  
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A QUEM SE DIRIGE A FORMAÇÃO? 
Os destinatários preferenciais são os técnicos de saúde. Não obstante, 
os resultados comprovados desta prática clínica podem ser alcançados 
por quaisquer profissionais conscientes e competentes que se apli-
quem na sua aprendizagem com formadores de reconhecida compe-
tência e experiência.  

 

QUAIS OS OBJECTIVOS DO CURSO DE MESOTERAPIA HOMEOPÁTICA 

 Compreender a Mesoterapia Homeopática e as diversas substâncias a utilizar 
 Conhecer os princípios da Mesoterapia Homeopática na estética e na músculo-esquelética 
  Aplicar com segurança as técnicas de Mesoterapia Homeopática 
  Avaliar e estabelecer o tratamento adequado utilizando a Mesoterapia Homeopática em 

diversos casos clínicos 
 Criar uma rede confiável de terapeutas, com possibilidade de acesso ao aconselhamento e 

apoio do formador. 
 Divulgar a marca “DR RECKEWEG” e incrementar o seu consumo 
 Providenciar aos formandos a habilitação para uma atividade económica muito profícua   

A “Theralab Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, Lda” é uma empresa sediada 
em Portugal, parte de um grupo com mais de 30 anos de atividade na naturopatia  e 
uma das mais importantes do sector na península ibérica e em plena fase de interna-
cionalização.  

Os nossos parceiros: 

“Dr. Reckeveg & Company GmbH” é uma empresa alemã fundada em 1947, pioneira 
na produção de  combinações homeopáticas, hoje presente em mais de 40 países, 
investigando, inovando e desenvolvendo. 

Em 2008, Jorge 
Andrade, um dos 
mais brilhantes 
defensores da sua 
geração, no auge 
da suas faculda-
des é forçado a  
rescindir o contra-

to com a Juventus: depois de múltiplas 
lesões e cirurgias, a rótula voltava a 
ceder. Após abandonar o futebol, a sua 
condição foi-se deteriorando, num  
quadro inflamatório crónico com dor 
permanente e dificuldades no andar. 
Iniciando um programa rigoroso de 
tratamentos de mesoterapia homeopá-
tica em Setembro de 2016, as melhoras 
foram imediatas, e após seis sessões já 
vivia o dia-a-dia sem dor, com prática 
regular de ginásio e atividade desporti-
va controlada. 



MESOTERAPIA ESTÉTICA 
 Ação lipolítica (queima de gorduras) 

 Ação circulatória e linfática 
 Ação drenante 
 Combate à obesidade, celulite, varizes, estri-
as, cicatrizes e rugas. 

O QUE É O CURSO BÁSICO DE MESOTERAPIA HOMEOPÁTICA? 
O curso tem uma componente de formação teórica e outra de prática. A formação teórica é dada medi-
ante o envio prévio dos textos pedagógicos para estudo, ajudando o formando a enquadrar o conheci-

mento que se propõe adquirir e a apreender os pressupostos essenciais à sua aplicação 
prática.  

A vertente prática do curso compreende dois dias de observação e participação em ses-
sões de diferentes tipos de tratamento. Desta forma, o formando fica habilitado a reco-
nhecer as patologias e a administrar o tratamento mais adequado.  
A formação é ministrada por um licenciado da área da saúde com uma experiência com-

provada e várias especializações na prática clínica em causa. 

 
 

MESOTERAPIA MÚSCULO-ESQULÉCTICA 

 Ação descontracturante 

 Ação anti-inflamatória e anti-edematosa 

 Ação analgésica 
 Combate  tendinites, calcificações, neuropati-
as, dores articulares, musculares e reumáticas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
INTRODUÇÃO À MESOTERAPIA HOMEOPÁTICA 

História e definição 

Aspetos teóricos relacionados com a Homeopatia e a Homotoxicologia 

Ações/Efeitos da Mesoterapia Homeopática 

Revisões de Anatomofisiologia 

ASPECTOS TÉCNICOS DA MESOTERAPIA HOMEOPÁTICA 
Critérios de Utilização e seleção 

Principais componentes dos medicamentos homeopáticos 

Indicações, contraindicações e efeitos secundários  

Material e regras de higiene e segurança 

Protocolo de Intervenção 

RESOLUÇÃO DE CASOS CLÍNICOS 
Mesoterapia Estética (obesidade, celulite, varizes, estrias, cicatrizes e rugas) 

Mesoterapia Músculo-esquelética (inflamações, calcificações, neuropatias, dores articulares, musculares 
e reumáticas) 

Como proceder em caso de interesse na frequência do curso? 
 

Enviar mail para o endereço tmimoz@worldtmi.com. Ser-lhe-á remetido um questionário de pré-
seleção, bem como a informação do preço do curso, as condições de pagamento e as condições de 
adesão à plataforma “MESOTERAPEUTAS TMI”. O curso ocorrerá em Janeiro/Fevereiro e as ins-
crições são limitadas.   


