MTC no Tratamento de Doenças Respiratórias

As doenças do foro respiratório englobam várias patologias muitos comuns
no mundo ocidental, afectando um número crescente de pessoas que delas
sofrem.
Dirigido a profissionais e estudantes, este workshop tem como objetivo
ajudar a aprofundar conhecimentos sobre a aplicação da MTC na prevenção
e tratamento deste tipo de patologias.
Programa






Anatomia funcional das vias aéreas na perspetiva da MTC;
Prevenção de patologias, dietoterapia e fitoterapia (aplicações
ocidentais tendo em conta a perspetiva da MTC);
Síndromes mais frequentes nas patologias respiratórias;
Principais pontos de Acupunctura usados nas doenças respiratórias.
Tratamento das principais patologias ocidentais ao nível do trato
respiratório, como tosse, bronquite, DPOC, asma, alergias, infecções
respiratórias, sinusite e rinite, rouquidão, faringite, laringite, etc.

Oradora: Maria João Santos
Especialista em MTC e doutorada em Ciências Biomédicas do ICBAS-UP.
Exerce atualmente funções de docência no:
- Instituto de ciências biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, no
curso de mestrado em MTC. Neste instituto ainda supervisiona projetos de
investigação e orienta teses de mestrado, nesta área de estudo.
- Instituto Piaget V.N.Gaia-Escola superior de saúde, no curso de licenciatura
em acupunctura
- Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) - Escola
Superior de Saúde do Vale do Ave, no curso de pós-graduação em
acupunctura integrativa.
Desenvolve 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 oradora
em seminários e congressos nacionais e internacionais.
Data: Sábado, 24 de Novembro
Local do curso: Loja Panda-Matosinhos, R.Tomás Ribeiro, nº 506
Duração: três horas, das 14:00h às 17:00 h
Inscrições: 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

