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TORNE-SE UM 
PARCEIRO LICENCIADO 

DO INSTITUTO RV

RCV –  REEQUILÍBRIO DA COLUNA VERTEBRAL • FISIOTERAPIA 
BAROPODOMETRIA • ATM/DTM • PALMILHAS 3D SOB MEDIDA

w w w . i n s t i t u t o r v . c o m . b r 
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O Instituto RV é uma clínica multidisciplinar focada em tratamentos  de 

coluna, mas que também atua fortemente com fisioterapia ortopédica 

e esportiva, palmilhas posturais, baropodometria e ATM (articulação 

temporomandibular).

O Instituto RV está no mercado desde 2010, e seus fisioterapeutas são

especializados nas mais diversas áreas da reabilitação.

Focado em realizar o primeiro atendimento do paciente, o diferencial do 

Instituto RV está no seu atendimento, que tem como base o estudo do 

comportamento e modo de vida do paciente, e não somente os sintomas 

apresentados por ele. Dessa forma, trabalha para interpretar a dor, e não 

para apenas diminuí-la.

O INSTITUTO OFERECE TÉCNICAS ATUAIS E 
OS MAIS MODERNOS APARELHOS PARA A PREVENÇÃO 
E RECUPERAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA.
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O maior diferencial do Instituto RV é seu formato de captação de clientes, sua 

qualidade profissional e sua abordagem para com o paciente, que tem como 

foco ser o primeiro atendimento e a solução de seu problema. 

Tornar-se uma clínica licenciada pelo Instituto RV acarreta em ganho de know-

how de um modelo testado desde 2010 e que dá certo. Os parceiros licenciados 

utilizam a metodologia do Instituto RV para os produtos RCV – Reequilíbrio da 

Coluna Vertebral, Baropodometria, Fisioterapia Ortopédica e Esportiva, ATM/

DTM e Palmilhas Posturais e Esportivas.

Além disso, o licenciado poderá usufruir de todo o conhecimento adquirido 

pelo IRV na gestão de uma clínica de fisioterapia, em áreas como contábil, 

jurídica, comunicação para captação de clientes e no formato de atendimento. 

Entre em contato conosco e verifique as condições para que sua clínica se 

torne uma parceira licenciada!

INOVADOR, O INSTITUTO RV ENCARA A FISIOTERAPIA 
COMO UM TRATAMENTO AUTOSSUSTENTÁVEL, E A 
ENXERGA COMO OPÇÃO INICIAL E DEFINITIVA PARA A DOR, 
PRINCIPALMENTE DE COLUNA.

Aumente o número de atendimentos particulares no mês.
Aumente substancialmente seu lucro final.

Procuramos educar nosso público a procurar por um 

fisioterapeuta como a primeira opção em casos de dor 

nas costas, pois, na maioria das vezes, ele está apto 

a iniciar imediatamente um tratamento conservador 

baseado em testes clínicos e funcionais          , explica o 

Dr. Rodrigo Garcia, diretor clínico do Instituto RV. Simples 

e eficaz, já que 90% dos casos de dor nas costas são 

tratáveis apenas com métodos conservadores. Com essa 

abordagem e tratamentos diferenciados, mesmo nos últimos

anos de crise, o Instituto RV cresceu em números de 

atendimento e Unidades, provando que seu método de

trabalho e gestão funcionam.

TORNE-SE UMA CLÍNICA LICENCIADA 
PELO INSTITUTO RV!
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O exame para identificar a pressão executada pelo pé ao tocar uma superfície 

é indicado para pacientes que possuam dor nos pés, tornozelos, joelhos e 

quadris, além daqueles que procuram mais conforto ou performance em 

atividades físicas, pois, muitas vezes, adaptações nos calçados ou na forma de 

caminhar resultam em melhor dinâmica da marcha, com menos sobrecarga 

nas articulações.

No Instituto RV, o fisioterapeuta complementa o resultado do exame de 

Baropodometria com a Podoposturologia, análise da influência da postura dos 

pés nas outras articulações do membro inferior. Ou seja: não será corrigida 

apenas a pisada, mas também o posicionamento do tornozelo, joelho e quadril.

Por emitir uma análise detalhada de todas as etapas da pisada, o exame 

dinâmico do Instituto RV permite uma mais coesa prescrição de tratamento 

ou de palmilhas, pois o fisioterapeuta terá, em suas mãos, um mapeamento 

completo da dinâmica da pisada do paciente.

Um dos primeiros a oferecer um conceito não cirúrgico de tratamento para 

a coluna, o Instituto RV especializou-se em tratar pacientes que sofrem 

de dores agudas e crônicas. Para isso, criou um tratamento exclusivo, não 

cirúrgico e sem necessidade de prévia avaliação médica, chamado RCV - 

Reequilíbrio da Coluna Vertebral.

O RCV tem como objetivo eliminar dores e criar independência do paciente 

no pós tratamento. O programa foi elaborado por meio da combinação 

de diversas técnicas de tratamento existentes e geralmente usadas de 

formas independentes, aliando exercícios específicos com terapia manual a 

modernos aparelhos. 

Por esse motivo, os resultados aparecem em um curto espaço de tempo.              

O tratamento completo dificilmente excede 10 sessões, e o alívio da dor 

acontece já nas primeiras sessões. Todos os recursos utilizados têm 

validação científica.

O índice de eficácia do Reequilíbrio da Coluna Vertebral é de aproximadamente 

90%. Algumas das patologias que podem ser tratadas pelo RCV são: hérnias 

de disco, protrusões discais e degeneração discal, estenose, lombalgia e 

cervicalgia, dores no nervo ciático e cervicobraquialgias, espondilolistese e 

instabilidade vertebral, whiplash, entre outras.

RCV - REEQUILÍBRIO 
DA COLUNA VERTEBRAL, 
UM TRATAMENTO EXCLUSIVO

BAROPODOMETRIA
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FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA 
E ESPORTIVA

ATM/DTM

A evolução da fisioterapia ortopédica e esportiva brasileira já é reconhecida 

pelo mundo inteiro. Atletas de alto nível sempre retornam ao nosso País para 

realizar reabilitação – esse é um fato que vemos todos os dias.

No Instituto RV, utilizamos técnicas atuais e aparelhos de alta tecnologia, 

voltados para tratar disfunções do funcionamento de membros e 

articulações. Nossos fisioterapeutas utilizam protocolos de atendimento que 

proporcionam um tratamento individualizado com evoluções diárias, que 

permite uma recuperação rápida e plena.

O tratamento oferecido pelo Instituto RV baseia-se na avaliação da 

biomecânica do paciente, afim de restaurar sua função perdida e recuperá-

lo de forma definitiva, além de educá-lo no autotratamento para evitar 

reincidência e dependência de remédios e visitas ao fisioterapeuta. 

Os Distúrbios Têmporo-Mandibulares podem ser observados por meio de 

sinais clínicos, como dores e estalos, que normalmente apresentam-se de 

forma idiopática, mas que também podem ser causados por alguns hábitos 

e/ou costumes ou alteração biomecânica das primeiras vértebras cervicais. 

O tratamento do Instituto RV para as DTMs é conservador e pode ser dividido 

em três fases:

PRIMEIRA FASE 

Relaxamento da 
musculatura orofacial 
e cervical;

Relaxamento da 
musculatura intraoral;

Mobilizações manuais 
para alívio da dor;

Controle de possíveis 
processos inflamatórios.

SEGUNDA FASE 

Mobilização da coluna 
cervical;

Mobilização da 
articulação 
têmporo-mandibular;

Eletroestimulação 
seletiva mastigatória;

Exercícios posturais.

TERCEIRA FASE 

Ativação da musculatura 
profunda da coluna 
cervical;

Ativação e fortalecimento 
da musculatura 
mastigatória;

Reposicionamento 
mandibular.
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PALMILHAS POSTURAIS SERVIÇOS EXCLUSIVOS PARA 
O LICENCIADO

• Consultoria em Gestão Administrativa

• Assessoria Jurídica

• Assessoria Contábil

• Marketing e Comunicação

• Treinamento sobre os serviços oferecidos

• Treinamento sobre o modelo de abordagem do cliente e fechamento 

de pacotes

• Serviços de Tele Atendimento (por tempo determinado)

• Prontuário eletrônico interligado a todos os parceiros

• Assessoria para captação de clientes

Além, de claro, poder utilizar o nome fantasia Instituto RV e RCV 
como sua marca.

As palmilhas posturais proprioceptivas do Instituto RV são utilizadas no 

tratamento de alterações de postura e dores articulares de membros inferiores 

e coluna. Por serem confeccionadas com o formato exato do pé do paciente, 

são adaptáveis, fazendo com que a distribuição de carga seja dividida de 

forma correta por toda sua planta, melhorando e normalizando os estímulos 

do Sistema Nervoso Central que controlam a dor, equilíbrio e postura.

As palmilhas posturais são mais comumente indicadas para, pés planos               

(pé chato) e cavos, pisada pronada e supinada, esporão calcâneo, fascite 

plantar, metatarsalgias, neuroma de Morton, dores lombares devido a 

alterações mecânicas originadas no pé, dores nas articulações de quadril, 

joelho e tornozelo, diferenças de comprimento dos membros inferiores, pés 

diabéticos e melhora do conforto durante caminhada ou prática esportiva.

As palmilhas personalizadas do Instituto RV são produzidas com tecnologia 

3D, o que torna seu processo de desenvolvimento mais individualizado, eficaz 

e com muito mais recursos.

AO SE TORNAR UMA CLÍNICA LICENCIADA PELO INSTITUTO 
RV, VOCÊ CONTARÁ COM ALGUNS SERVIÇOS DE GESTÃO 
QUE O AJUDARÃO A ALAVANCAR A PERFORMANCE DO SEU 
ESTABELECIMENTO, COMO:



Entre em contato conosco e verifique todos os benefícios de se 
tornar uma clínica licenciada pelo Instituto RV!

w w w . i n s t i t u t o r v . c o m . b r 

/institutorv

Consulte uma unidade mais
próxima de você em nosso site.

www.institutorv.com.br 
(11) 2091-1267


