
Workshop prático: Eletroacupuntura no tratamento da dor 
 
EM LISBOA 

  
Este workshop sobre Electroacupunctura tem a particularidade de ser essencialmente prático e 

surge a pedido de muitos participantes de vários outros workshops anteriores, de cariz mais 
teórico, da formadora Susana Dinis, dedicados a este tema. 
 

As técnicas de Elecroacupunctura têm sido amplamente aplicadas no tratamento da dor pelos 
bons resultados que apresenta. Daí a escolha das patologias associadas à dor para esta 

formação. E neste âmbito, a formadora demostrará várias técnicas de tratamento recorrendo 
a aparelhos de electroestimulação, partilhará a sua experiência clínica e discutirá com os 
participantes vários casos clínicos de patologias associadas a dores agudas e/ou crónicas, 

nomeadamente: 
 

1. Cervicalgias 
2. Lombociatalgias 
3. Paralisia dos membros (superiores e/ou inferiores) 

4. Rupturas musculares 
5. Rupturas de tendões 

  
 

Sendo um workshop 100% prático, é especialmente indicado a terapeutas e estudantes que 
tenham algum conhecimento teórico sobre esta área específica da Acupunctura e bem assim, 
algum conhecimento básico no que toca à utilização de aparelhos de electroestimulação, tais 

como o ES-160, o Pointer Excel II e o SDZ II. 
 

Oradora: Susana Dinis, licenciada e mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de 
Coimbra, é também licenciada em Medicina Tradicional Chinesa pela Chengdu University of 
Traditional Chinese Medicine. Já com uma experiência clínica de mais de 10 anos, especializou-

se nos últimos 4 anos como formadora em Eletropuntura. 
  

Data: sábado, 2 de novembro de 2019. 
  
  

Local: Loja Panda-Lisboa, Av. Praia da Vitória, nº 16C, Lisboa. 
  

Duração: três horas, das 10:00 h às 13:00 h. 
  
Inscrições: A efetuar na loja de Lisboa ou através do telefone: 21 347 92 24. 

  
Valor: 15€ por participante, com oferta de vale de desconto do mesmo valor, para a aquisição 

de material e produtos na loja Panda no dia do evento. 
  
IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0026 4 

  
Assegure a sua inscrição atempada e não perca esta oportunidade! 

  
Panda, Lda.   
 

 
 


