Perguntas e Respostas
P: O que distingue a SSOL Schroth de outras escolas baseadas em Schroth?
R: A SSOL Schroth é única entre as escolas que treinam e certificam fisioterapeutas
utilizando os princípios do método Schroth. Suas Co-Fundadoras, Hagit Berdishevsky e
Andrea Lebel, ambas professoras e praticantes consumadas, foram orientadas
pessoalmente ao longo de vários anos pela pioneira Christa Lehnert-Schroth e foram
educadas e certificadas pela maioria das principais escolas PSSE do mundo. Hagit e
Andrea trouxeram seu amplo conhecimento para o trabalho de criar um currículo para
SSOL Schroth que seja abrangente e prático. Como parte do compromisso da escola com
a formação de fisioterapeutas e sua crença central de que o treinamento e a educação
devem ser uma busca ao longo da vida, a SSOL Schroth criou um programa especial de
seminários mensais gratuitos: graduados e inscritos no programa de certificação SSOL
Schroth terão acesso a 18 horas por ano de sessões que se concentram em tópicos atuais
em escoliose e incluem períodos de discussão e perguntas e respostas diretamente com
os professores SSOL Schroth.

P: O material ensinado pela SSOL Schroth é o mesmo das outras escolas baseadas em
Schroth?
R: Embora grande parte do material seja o mesmo nas várias escolas baseadas em
Schroth, o SSOL Schroth emprega uma abordagem prática para treinar terapeutas com
foco em garantir que os fisioterapeutas aprendam com precisão os Exercícios
Fisioterapêuticos Específicos para Escoliose (PSSE) que eles empregam para tratar seus
pacientes. De acordo com esta abordagem prática, SSOL Schroth ensina exercícios
funcionais de forma modificada para que fisioterapeutas treinados por SSOL Schroth
possam efetivamente ajudar a população que não é capaz de realizar estritamente
certos exercícios de Schroth, como adultos com problemas de coluna, indivíduos com
escolioses por doenças neuromusculares e indivíduos com escoliose de início precoce.
A SSOL Schroth também treina fisioterapeutas para tratar pacientes pré e pósoperatórios.

P: Quem pode fazer os cursos SSOL Schroth?
R: Os cursos SSOL Schroth são abertos a todos os fisioterapeutas. O Curso de Introdução
à Escoliose e Condições da Coluna Vertebral está aberta a todos os profissionais de
saúde.

P: O que os dois níveis, P1 e P2, significam em termos de minha capacidade de tratar
pacientes?
R: Um fisioterapeuta que concluir com sucesso o P1 terá imediatamente a capacidade e
a certificação necessárias para tratar pacientes com escoliose e outras doenças da
coluna. O P2 oferece conhecimento e treinamento avançados. Os graduados SSOL
Schroth P2 serão certificados como fisioterapeutas avançados da SSOL Schroth.

P: Se eu tiver concluído um curso de certificação de primeiro nível em outra escola e
optar por me registrar no SSOL Schroth para P2, o SSOL me certificará?
R: Após a conclusão bem-sucedida do SSOL Schroth P2, o fisioterapeuta será totalmente
certificado para tratar pacientes com escoliose ou outras doenças da coluna. Esta
certificação de Fisioterapeuta Schroth Avançado será emitida pela SSOL Schroth.

P: Qual é o processo de inscrição no P2 se eu já tiver concluído a certificação de
primeiro nível em outra escola?
R: O caminho para a certificação da SSOL Schroth permite que os fisioterapeutas que já
receberam treinamento de outras escolas sediadas em Schroth se inscrevam no curso
SSOL Schroth apropriado com base na experiência e educação anteriores. Os
fisioterapeutas que concluíram um curso de certificação de primeiro nível com outra
escola poderão se inscrever no curso P2 da SSOL Schroth.

P: Já estou totalmente certificado por outra escola. Como posso me tornar certificado
pelo SSL Schroth?
R: Fisioterapeutas totalmente certificados por outra escola sediada em Schroth podem
se inscrever no Curso de Certificação de Transição da SSOL Schroth. Um fisioterapeuta
que conclua o curso com sucesso será certificado como um fisioterapeuta avançado
SSOL Schroth.

P: O que é o seminário mensal gratuito e quem está qualificado para participar?
R: Todos os fisioterapeutas certificados pela SSOL Schroth e todos os fisioterapeutas
inscritos em um curso SSOL Schroth podem participar dos Seminários Mensais Gratuitos.
Esses terapeutas também terão acesso à biblioteca gravada de Seminários Mensais
Gratuitos anteriores.

