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1 – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A Medicina Tradicional Chinesa é muito forte na resolução de proble-
mas neurológicos. 
No caso dos Acidentes Vasculares Cerebrais – AVC, a inclusão de outras 
técnicas, como as utilizadas em Medicina Alopática, permite potenciar 
resultados com enorme benefício para os doentes.  
O programa multidisciplinar, inovador e de grande valia, desenvolvido 
e partilhado pelo Formador, destina-se a todos os profissionais ou fu-
turos profissionais com interesse nesta área. 

 

2 –FORMATO 
 

Plataforma ZOOM 
 

3 - DURAÇÃO 
 

16 horas 
 

4-HORÁRIO 
 

10h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00  
 

5 - CALENDÁRIO 
 

19 e 20 de Março de 2022  
  
 

6-FORMADOR 
 

Dr. João Catarino 
 

Diplomado em Medicina Tradicional Chinesa, exerce clínica  de modo 
profissional desde 1999. 
Realizou estágio na University of Traditional Chinese Medicine, em 
Chengdu. 
Desempenhou funções de docência em Medicina Tradicional Chinesa e 
Fitoterapia Chinesa na APA-DA. 
Ministrou formações extra curriculares para a UMC na área da Auriculo-
terapia e aulas práticas de localização de pontos e técnicas de  punc-
tura. 
Criou e desenvolveu um programa multidisciplinar na Recuperação de 
Sequelas de AVC. 
Exerce funções de vice presidente da APPA.  
Abriu o primeiro Serviço de Medicina Tradicional Chinesa num Hospital 
em Portugal – HCV. 

 

 

7-VALOR 
210 € 
 
Condições especiais: 

140 € para diplomados e estudantes UMC / Associados APPA 
 

 
Local de inscrições e pagamentos: 
Serviços de Gestão Académica da UMC 
Pode ainda utilizar a ficha de inscrição disponível no site www.umc.pt e 
enviar para o email: formacoes@umc.pt ou via CTT, para os Serviços 
de Gestão Académica em Lisboa. 
 

 

8 -OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: 

 Conhecer o “Programa de Recuperação de Sequelas do AVC – Mé-

todo Dr. João Catarino”. 

 Aplicar as técnicas de MTC utilizadas no Programa, nomeadamente 

de Craniopunctura, Auriculoterapia, entre outras. 

 

 

 

 

 

   9 -ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 

I. História do Programa e locais onde foi aplicado. 

II. As vantagens de um Programa Multidisciplinar. 

III. O AVC na Medicina Alopática 

IV. O AVC na Medicina Tradicional Chinesa. 

V. A Fitoterapia no AVC. 

VI. Os Fitocanabinóides no AVC. 

VII. Craniopunctura de Shun Fa e Yamamoto. 

VIII. Auriculoterapia. 

IX. Acupunctura sistémica e electroacupunctura 

X. Ozonoterapia, Tuiná, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala, Fisio-

terapia, Hidroterapia, Musicoterapia, Psicologia, Taças Tibetanas, 

Par Biiomagnético. 
 

10 -METODOLOGIA: 
 

A formação decorrerá em contexto de aulas teóricas na plataforma 
ZOOM, sendo apresentados os conceitos de forma progressiva, 
acompanhados de imagens e demonstração de técnicas em modelos 
próprios para o efeito. 

 
11 -AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Não existe avaliação formal. 
 

No final desta formação, os formandos irão receber o certificado de parti-
cipação com o respetivo número de horas. 

 
 

12 -DESTINATÁRIOS 
 

Profissionais de Acupunctura e Fitoterapia e/ou MTC; 

    Estudantes a partir do 2º ano do Curso de Acupunctura e Medicina    

   Tradicional Chinesa . 

 
13 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Número mínimo de participantes – 8 
Número máximo de participantes – 30 
 

14 – REQUISITOS 
 

Domínio da língua portuguesa;  
Acesso a um computador com ligação à Internet, câmara e microfone; 
Conhecimentos de informática, na ótica do utilizador, incluindo navega-
ção na Internet. 
 

  15 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO INDISPENSÁVEL 
a) Manter a sua câmara/webcam ligada durante todo o tempo de 

formação, como se estivesse numa formação presencial, para 
que seja considerado a sua presença e seja concedido o certifi-
cado no final da formação. 

b) É proibido ceder o link ou o ID da sessão de videoconferência a 
qualquer pessoa. 

c) Caso haja necessidade de mudar o ID inicial, deverá comunicar 
imediatamente ao anfitrião (formador), se não o fizer, correrá o 
risco de ser bloqueado e ter dificuldade em retornar a forma-
ção, podendo fazê-lo somente com o ID inicial. 

d) Poderá o anfitrião (formador), caso seja necessário e para sal-
vaguardar a intrusão por pessoas estranhas à formação, blo-
quear o acesso à sessão formativa. 

e) O anfitrião (formador), depois de verificar as presenças, inicia   

               a formação.  

http://www.umc.pt/
mailto:formacoes@umc.pt

