
“ ”  
Palestra sobre Fisioterapia Aplicada à Separação dos  

Músculos Recto Abdominais no Pós-parto 

 
 

Data e horário 
27/06/2021 ( Domingo) 15:30-16:30 

 

Local 

225 2  

Centro de Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2.º 

andar, Taipa (por baixo do Centro de Serviços da RAEM das Ilhas) 

 

Destinatários 

18  

Beneficiários a partir dos 18 anos 

 

Vagas 

30  ( )  

30 pessoas (este curso/workshop realiza-se quando o número de participantes atinge metade ou é 

superior ao número previsto) 

 

Conteúdo 

“ ”

Por que o corpo fica ainda dorido, após o parto? Será que todas as mães passam pela mesma 

situação, após o parto? Talvez tenham sido atormentadas por uma dor causada pela “separação dos 

músculos recto abdominais, após o parto”, o que conduz a uma má recuperação do corpo no pós-

parto. Nesta palestra, o orador vai apresentar às mães a fisioterapia aplicada à separação dos 

músculos recto abdominais. Além disso, há uma demonstração de exercícios físicos “in loco”. 

( ) 

Taxa (MOP) 
Gratuita 

 

Formador(a) 

 

A indicar pelo Macau Step Forward Physiotherapy Centre 

 

Nota 

1.  

Cada beneficiário receberá uma lembrança, após a actividade.   

2. /

 

Este curso / actividade envolve a utilização dos equipamentos ou ferramentas relevantes. Os 

participantes deverão seguir as instruções do formador para o seu uso com segurança e cumprir 

as regras de utilização do local da actividade.  

 

 

Particularidades 

de inscrição e 

do sorteio 

Período de inscrição: 17/06 – 23/06/2021 

Vagas do resultado do sorteio: 45 Primeiras 45 pessoas 

Data da divulgação do resultado do sorteio: 24/06/2021 

 

/  

Forma de 

inscrição e local 

de inscrição/ 

pagamento 

1. Por via telefónica;   2.   Por deslocação pessoal 

 78 9 DASFP do SAFP, Rua do Campo, 

n.º 78, Edf. Com. Chong Kin, 9º andar, Macau  28355200 

 225 2 Centro de 

Actividades para os Trabalhadores dos Serviços Públicos, Rua de Coimbra, n.º 225, 2.º andar, 

Taipa (por baixo do Centro de Serviços da RAEM das Ilhas)  85999500 

 

Observações 
Para mais pormenores, por favor, consulte as regras gerais dos cursos recreativos/actividades e das 

actividades turísticas, bem como a regulamentação dos cursos recreativos/actividades disponíveis 

na Plataforma de Gestão e Serviços para Funcionários e Agentes Públicos ou no website do SAFP. 

Informações 
www.safp.gov.mo               dasfp@safp.gov. mo               28355200 / 85999500 

 
                                    

Agradecimento 
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