
        Workshop Ventosaterapia – Casos práticos 

O tratamento de patologias com recurso às ventosas faz parte integrante da 
MTC e tem vindo a ganhar notoriedade nos últimos anos dada a crescente 
utilização deste método no tratamento das mais variadas patologias. 

Este workshop surge na sequência de vários outros dedicados a este tema 
que temos vindo a promover ao longo do ultimo ano e surge também a 
pedido de muitos clientes nossos que os frequentaram. 

Tem a particularidade de se tratar de uma acção formativa essencialmente 
prática, o que significa que será especialmente direcionada para os 
terapeutas e estudantes de MTC que já dominem as bases teóricas da 
ventosaterapia.  

Este evento estará dividido em duas partes: 

 Na primeira parte serão revistos brevemente alguns conceitos básicos 
como os principais métodos terapêuticos com recurso à utilização de  
ventosas, os diferentes tipos de ventosas (vantagens e desvantagens) 
e as funções terapêuticas e os métodos de aplicação deste versátil 
instrumento terapêutico; 

 A segunda parte será dedicada exclusivamente à apresentação e 
discussão de vários casos práticos, acompanhadas de várias 
demonstrações sobre a aplicação das ventosas.  

Orador: Larry Ibarra, de nacionalidade chilena e residente em Portugal desde 
há alguns anos. Especialista e professor de MTC, com formação na China e 
no Chile.Diretor, formador e fundador do IEETC (Instituto Europeu de 
Estudos TradicionaisChineses). Possui uma vasta experiência clínica em 
vários países, nomeadamente em hospitais públicos no Chile.  

Data: sábado, 14 de Setembro de 2019 

 
Local: Loja Panda-Matosinhos, R. Tomás Ribeiro, nº 506 Duração: 3 horas, 
das 14:00 às 17:00. 

Inscrições: A efetuar na loja Panda-Matosinhos, ou por telefone 229 380 
071, telemóvel 966 536 569, 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!  

 


