Novo Curso de Especialização reconhecido pela IBF
em Biodanza Clínica e Social:

Biodanza e Enfermidades Neurodegenerativas

Escola de Biodanza da Liguria
Coordenação: Cristina Vannini
Primeiro Módulo 27/28 Maio 2017; Segundo Módulo 23/24 Settembre 2017
Horário: das 10 horas do sábado às 18 horas do domingo
Local: Escola Biodanza da Liguria: Via Provana di Leyni, 15, Genova-Nervi, Itália
PRIMEIRO MÓDULO: Mal de Parkinson
Teoria:

Introdução sobre as enfermidades neurodegenerativas com atenção especial ao
Mal de Parkinson, Alzheimer , Esclerose Lateral Amiotrófica e Esclerose Múltipla

Problemática psicológica relacionada com o Mal de Parkinson (ansiedade,
depressão, sensação de inutilidade, frustração, falta de persperctivas) e relação
com cuidadores.

Como trabalhar com a Biodanza o desconforto psicofísico ligado ao Mal Parkinson

Características que devem ser desenvolvidas no facilitator que trabalha com
pessoas que padecem dessa disfução.

Mal de Parkinson: história, terapias farmacológicas, reabilitação tradicional,
ginástica adaptada, cursos intensivos residenciais.

Comparação entre a reabilitação tradizional e os efeitos reabilitativos da Biodanza
do ponto de vista motor, existencial e da recuperação da percepção corporal.

Relato de un projeto sobre os efeitos da Biodanza em pessoal com o Mal de
Parkinson. Estudo monitorado por médicos e psiquiatras.
Vivências:

Exemplos de sessão de Biodanza com exercícios adptados à disabilidade motora
dos Parkinsonianos

Exemplos de sessão de Biodanza com particular atenção à problemática psicológica
dos Parkinsonianos

SEGUNDO MÓDULO – O mal de Alzheimer
Teoria:

Problemática psicológica ligada ao Alzheimer (sensação de frustração e de
inutilidade, negação, dependencia, ansiedade e depressão, oposição e raiva)

Como trabalhar com Biodanza o desconforto psicofísico ligado ao Alzheimer

Como facilitar com Biodanza a relação com os cuidadores, a sociedade e as
istituições. Cursos para cuidadores, enfermeiros e pessoas que trabalham com
esses pacientes.

A Psicologia Positiva - as emoções positivas que são fundamentais na reabilitação
existencial de pessoas com incapacidades adquiridas e progressivas (aumento da
resiliência, capacidade de encontrar beneifícios, melhorando a percepção da
própria vida, melhora dos sintomas típicos da patologia)

Relato de un projeto sobre os efeitos da Biodanza em idosos com Alzheimer e nas
pessoas que lhes dão assistência - uma pesquisa financiada da Regione Toscana
Vivencia:

Exemplos de sessão de Biodanza com exercícios adptados à disabilidade motora
das pessoas com Alzheimer

Exemplos de sessão de Biodanza com particular atenção à problemática psicológica
das pessoas com Alzheimer

Docentes:
Dr. Lucio Marinelli, especialista em neurologia, pesquisador universitário, e os Facilitadores
Titolares e Didatas de Biodanza SRT: M. Bianco, Fisioterapeuta; R. Cazzulo, Doutor em
psicologia, ligado à Società Italiana di Psicologia Positiva, Co-Diretor da Scuola della
Biodanza Liguria IBF; L. Demelas, Neurospiquiiatra Infantil; L. Del Conte, Terapeuta de
reabilitação; B. Malta; R. Rosa, Especializada me Ciencia Motora preventiva e adaptada, phd
Student Dipartimento Scienze Motorie Università da Studi di Napoli “Parthenope”,
Massofisioterapeuta; C. Vannini, pesquisadora em Física.
Público: Faciltadores e alunos em fase de metodologia de Biodanza SRT
Diplomas oficiais da International Biocentric Foundation na especialização "Biodanza® e
Enfermidades Neurodegenerativas"
Investimento: 320€ pelos dois módulos incluindo o material didático

Informações e Incrições: bioscuolaliguria@gmail.com
http://www.scuolabiodanzaliguria.it/

