
Acupunctura no Desporto  

Prevenção, tratamento e recuperação de lesões desportivas 

A eficácia da MTC no tratamento de lesões desportivas tem vindo a ganhar 
notoriedade crescente nos últimos anos um pouco por todo o mundo, muito ajudado 
pela exposição mediática de um número cada vez maior de atletas de topo ao nível 
internacional que a ela recorre de forma sistemática e com excelentes resultados. 
  
Dirigido a profissionais e estudantes, este workshop prático tem como objectivo ajudar 
a aprofundar conhecimentos sobre algumas das técnicas combinadas da Medicina 
Tradicional Chinesa com a Acupunctura, na prevenção, tratamento e recuperação de 
lesões desportivas.  
 
Será dado um foco especial ao diagnóstico diferencial e serão abordadas e 
demonstradas algumas técnicas aplicadas nas principais lesões desportivas como o 
estiramento e distensão muscular, fadiga muscular, cãibras, dor no joelho, entorse, 
fascite plantar, tendinite, contusão, bursite, luxaçãos e lombalgia.  
 
Oradora: Maria João Santos 

Especialista em MTC e doutoranda em Ciências Biomédicas do ICBAS-UP. Exerce 

atualmente funções de docente e de orientadora de teses de mestrado do curso de 

mestrado em MTC do ICBAS. Desenvolve ainda a sua atividade enquanto terapeuta de 

MTC no Instituto de neurociências Prof. Dr. Manuel Laranjeira, Hospital Privado de 

Alfena e no Instituto MB Viana do Castelo. É frequentemente convidada como 

palestrante em seminários e em congressos nacionais e internacionais. 

 

Data: sábado, 7 de outubro de 2017. 

Local do curso: Loja Panda-Matosinhos, Rua Tomás Ribeiro, 506. 

Duração: três horas, das 14:00h às 17:00h. 

Inscrições: até o próximo dia 30 de setembro. A efetuar na loja Panda-Matosinhos, ou 

por: telefone 229 380 071, telemóvel 966 536 569, site www.panda.pt 

Valor: € 15,00 por participante com oferta de vale de desconto de € 15,00 para a 

aquisição de material e produtos na loja Panda-Matosinhos no dia do evento. 

IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0036 1 

Assegure a sua inscrição atempada e não perca esta oportunidade! 

 

http://www.panda.pt/pt/client/skins/workshops.php?id=7789

