
Formação Prática – Técnicas Especiais de MTC no tratamento de distúrbios emocionais e no 
emagrecimento 
 
Trata-se de uma formação de um dia (8 horas), essencialmente prática que tem como objectivo dar a 
conhecer e habilitar os participantes-terapeutas a aplicar algumas técnicas especiais de MTC, 
nomeadamente de Auriculoterapia, que alavancam resultados no tratamento de patologias do foro 
emocional e também na área do emagrecimento. 
 
Assente nos pressupostos fundamentais da MTC, as técnicas que serão abordadas nesta formação permitem 
potenciar melhor as técnicas tradicionais da Auriculoterapia, permitindo assim alcançar resultados mais 
rápidos e mais relevantes. 
 
Esta formação prática será dividida em duas partes, em que cada tópico da formação será abordado 
separadamente:  

 A primeira parte será dedicada ao tratamento de patologias e/ou distúrbios emocionais, em que 
serão explicados os princípios e as técnicas usadas para eliminação definitiva de medos, traumas, 
ataques de pânico, estados de ansiedade, etc.; 

 A segunda parte será dedicada ao emagrecimento e ao tabagismo, em que serão explicadas técnicas 
para eliminar o vicio de tabaco e inibir hábitos de consumo alimentar prejudiciais à saúde 
(chocolates, doces, fast food, alimentos gordurosos, cigarro, etc.), visando consequentemente no 
controle e redução do risco da obesidade. 

De notar que para além da explicação detalhada das referidas técnicas, o formador facultará protocolos 
detalhados de cada técnica para facilitar a aplicação das mesmas na prática clínica. 
 
Sendo um evento formativo 100% prático, é especialmente dirigido aos terapeutas e/ou estudantes que já 
possuam algum domínio da base teórica e das técnicas básicas da Acupunctura e em particular da 
Auriculoterapia. 
 
Orador: Alex da Silva Santos 
É especialista em MTC e fisioterapia, com uma vasta experiência de 32 anos na prática e no ensino de 
acupunctura no Brasil. Exerce funções de coordenação e de docência em várias instituições brasileiras, sendo 
actualmente o Director Geral do Centro Brasileiro de Acupuntura, coordenador do curso de Pós-Graduação 
em Acupuntura da FACIBRA (Faculdade de Ciências de Wenceslau Brás), coordenador do Centro Português 
de Acupuntura e Educação da Mente, entre outras. 
 
Data: sábado, 1 de Fevereio de 2020 
 
Local do curso: Matosinhos 
 
Duração: 8 horas. 
 
Inscrições: a efetuar na loja Panda-Matosinhos, através do telefone 22 938 00 71, ou pelo site www.panda.pt 
  
Valor: 130€ por participante  
 
IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0036 1 
 
Assegure a sua inscrição atempada e não perca esta oportunidade 

https://www.panda.pt/client/skins/terapeutas.php?cat=24&workshop=13815

