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Bobath®

Conceito Neuroevolutivo

Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Terapia Ocupacional

 
"... Nós não ensinamos movimentos, nós fazemos-lhes possíveis..." 
(Bobath, 1989). 
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O Conceito Neuroevolutivo Bobath® é uma abordagem terapêutica para a solução 
de problemas, avaliação e reabilitação de pacientes de todas as idades que 
apresentem distúrbios de controle postural, movimento e função, causados por 
danos do Sistema Nervoso Central. 
 
O Conceito Neuroevolutivo Bobath® é utilizado por fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e fonoaudiólogos. O princípio do Conceito Bobath® consiste na 
inibição dos padrões reflexos anormais e a facilitação dos movimentos normais. 
 
O objetivo amplo do tratamento é melhorar a capacidade funcional do indivíduo. 
Para conseguir este objetivo é necessário dar ênfase à qualidade do movimento, 
usando o princípio da ciência do movimento. O processo de tratamento inclui a 
diminuição gradual da interferência direta do profissional, levando a um aumento 
da independência.  
 
O processo de intervenção se inicia com a avaliação e a solução do problema das 
necessidades funcionais do indivíduo. O tratamento se concentra em aumentar a 
função, utilizando as capacidades funcionais residuais. O manuseio terapêutico é 
uma estratégia que é utilizada para ajudar o indivíduo a conseguir objetivos 
funcionais.  
 
Os equipamentos mais utilizados neste conceito são: bola terapêutica, rolo, 
andador, espelho, entre outros. 
 
Para outras informações visite os sites e fanpages e amplie seu conhecimento. 
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Existem três instituições no Brasil que certificam os cursos de aperfeiçoamento em 
Conceito Neuroevolutivo Bobath®: 

Conceito Neuroevolutivo

CNPJ 006.939.43/0001-02 
Telefone MInas Gerais: (31) 3282 5587  (31) 3293 2711 
Telefone Rio de Janeiro: (24) 2221 5799 
 
Esses cursos são PRESENCIAIS, tendo a maior parte da carga horária centrada na prática, com 
a avaliação de pacientes e aplicação das técnicas ensinadas.  
 
A carga horária do curso da ABDAN é de 280 horas. 
 
A presidente atual da ABDAN é a Helenice Soares de Lacerda, e a Dra. Monika Muller é a 
vice-presidente. 
 
Para confirmar a veracidade dos certificados, basta fazer contatos pelos telefones. 
 
http://cemm.net.br/  www.bobathbh.com. 
https://www.facebook.com/abdanconceitobobath 
 
Artigos: 
http://www.bobathbh.com.br/artigos-e-publicacoes/ 
http://cemm.net.br/artigos.php 

1 - ABDAN - Associação Brasileira de Abordagens Neurofuncionais  

®
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2 - ABRADIMENE - Associação Brasileira para o Desenvolvimento e Divulgação 

do Conceito Neuroevolutivo Bobath® (Neurofuncional) 

CNPJ 56.272.180/0001-15 
Telefone São Paulo (11) 5096-5255 ::  contato@abradimene.org.br 
 
Esses cursos são PRESENCIAIS, tendo a maior parte da carga horária centrada na prática, 
com a avaliação de pacientes e aplicação das técnicas ensinadas. 
 
A carga horária do curso da ABRADIMENE é de 285 horas. 
 
A presidente atual da ABRADIMENE é a Oacy Veronesi. 
 
Para confirmar a veracidade dos certificados, basta fazer contatos pelo email ou telefone. 
 
http://www.abradimene.org.br/ 
 
Artigos: 
http://www.abradimene.org.br/artigos.asp 
http://www.abradimene.org.br/familia.asp 
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3 -ACONBOBATH BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE INSTRUTORES PEDIÁTRICOS DO 

CONCEITO BOBATH® 

Telefone: (13) 3225-2688 :: contato@aconbobath.com.br 
 
Esses cursos são PRESENCIAIS, tendo a maior parte da carga horária centrada na prática, 
com a avaliação de pacientes e aplicação das técnicas ensinadas. 
 
A carga horária do curso da ACONBOBATH é de 285 horas. 
 
Presidente: Maria Terezinha Baldessar Golineleo, fisioterapeuta /  CREFITO 2 / 3983-F 
http://lattes.cnpq.br/9943149245242703 
 
Vice-presidente administrativo-financeiro: Cláudia Regina Monteiro Alcântara de Torre, 
fisioterapeuta / CREFITO 3/ 2316 - F 
http://lattes.cnpq.br/9231193424828075 
 
Para confirmar a veracidade dos certificados, basta fazer contatos pelo email ou telefone. 
 
http://www.aconbobath.com.br 


