
Webinar: A MTC na recuperação do equilíbrio mental e psíquico no pós-confinamento 
 
Pela abordagem holística que caracteriza e distingue a MTC, importa reforçar o papel 
importante que esta pode ter na recuperação de muitos pacientes que padecem 
de  patologias associadas ao desgaste de um confinamento prolongado a que a Covid-19 
impôs a todos nós. 
 
E esse desgaste tem efeitos particularmente preocupantes na saúde mental das populações. 
Facto esse que é de resto já unanimemente reconhecido pelas entidades ligadas à saúde 
pública. 
 
Neste contexto, é de esperar que muitos dos terapeutas encontrem muitos casos 
relacionados com desequilíbrios do foro mental nesta fase de retoma das suas actividades. 
 
E é natural que surja também a necessidade de trocar ideias e experiências nesta área para 
poder conseguir dar a melhor ajuda e resposta possíveis aos seus pacientes. 
 
Este webinar surge precisamente como um contributo para responder a esta necessidade, 
focando na discussão de duas patologias em particular: a ansiedade e a depressão, 
previsivelmente as duas que se destacarão em números de casos entre todos os distúrbios 
mentais associados ao confinamento. 
 
A apresentação do formador incidirá na explicação e elaboração de planos terapêuticos 
adequados a cada uma destas patologias, incluindo sugestões de tratamento que utilizam 
técnicas combinadas da MTC, dando um enfoque especial à Fitoterapia Chinesa, que é uma 
das ferramentas mais eficazes e importantes para lidar com desequilíbrios emocionais e 
psíquicos, mas que é também uma área onde surgem as maiores dúvidas no contexto da 
prática clínica. 
 
Orador: António Ferreira, um dos mais experientes especialistas nacionais na área da 

Fitoterapia Chinesa e um dos oradores convidados mais frequentes dos workshops Panda. 
  
Data: 18 de julho, das 11:00 h às 13:00 h; 
 
Preço: EUR 10,00, valor integralmente convertível para vale de compra para ser utilizado 
em qualquer loja Panda na semana seguinte à realização do evento; 
  
Inscrições: A efectuar nas lojas Panda, pelos telefones 213479224 ou 229380071 ou pelo 

site www.panda.pt. 
 
Acesso a Webinar: após o pagamento da inscrição receberá as instruções e o link que lhe 
dará acesso ao webinar na data marcada. 
 
IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0026 4 

  
Faça já a sua inscrição! A lotação é limitada 
 

https://www.panda.pt/client/skins/terapeutas.php?cat=24&workshop=13919
https://www.panda.pt/pt/workshops/webinar-a-fitoterapia-chinesa-na-prevencao-e-tratamento-de-surtos-virais/

