
Workshop Acupunctura Estética na MTC 

 

O recurso à Acupunctura, combinada com outras técnicas da MTC, tem vindo a 

granjear reconhecimento e aceitação cada vez maior na área da estética, enquanto 

técnica de tratamento natural e não invasiva, em alternativa a outros métodos 

correntemente utilizados no mercado. De resto, este crescente interesse 

acompanha de perto a tendência cada vez mais evidente por parte dos 

consumidores na opção por estilos de vida mais saudáveis e alinhados com tudo 

que é (mais) natural. Do ponto de vista da MTC, a nossa aparência física está 

intrinsecamente ligada à condição da nossa saúde interna. Daí que o objectivo 

primeiro dos tratamentos de MTC vise essencialmente ajudar o paciente a 

recuperar o equilíbrio interno para que se possa melhorar por consequência, a sua 

aparência exterior. 

Assim, a experiência de uma sessão de acupunctura aplicada à estética facial não 

difere muito da de uma sessão de acupunctura tradicional, sendo que a diferença 

principal reside na inserção adicional de agulhas em vários pontos específicos da 

face. 

 

Este workshop tem como objectivo apresentar e demonstrar várias das técnicas de 

acupunctura mais utilizadas na estética facial, com o propósito de combater e 

prevenir sinais de envelhecimento e neste contexto serão abordados os seguintes 

tópicos: 

• Alterações comuns da pele: flacidez, rugas, alteração de pigmentação; 
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• Técnicas complementares à acupunctura: moxabustão, massagem Tui Na e 

electroestimulação; 

• Demonstração de diferentes técnicas e tratamentos para o rejuvenescimento 

facial. 

 

Orador: Ana Isabel Correia é Mestre em Medicina Tradicional Chinesa, pelo 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto e 

Licenciada em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica pela Escola Superior 

de Saúde da Universidade do Porto. 

Exerce a sua actividade em clínicas privadas desde 2005, nas áreas de Medicina 

Tradicional Chinesa, Termografia e Biorressonância. Com experiência em 

investigação, formação e prática clínica, aplica acupunctura estética há mais de uma 

década; tem especial interesse pelo estudo e tratamento da Fibromialgia, 

Depressão e Rejuvenescimento. 

 

Data: sábado, 9 de junho de 2018 

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

Duração: 3 horas, das 14:00 às 17:00. 

Inscrições: a efetuar na loja Panda-Matosinhos, ou através do telefone 22 938 00 71, 

telemóvel 966 536 569 ou site www.panda.pt 

Valor: 15€ por participante com oferta de vale de desconto do mesmo valor 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! 

 

 

www.panda.pt 


