Síntese Informativa

PCA – Prática Complementar de Acupunctura

1. FUNDAMENTAÇÃO

8. OBJECTIVOS

A situação legislativa em Portugal, referente às TNC,
nomeadamente Acupunctura, exige cada vez mais uma
formação prática que permita obter níveis de proficiência
muito elevados.
A possibilidade de realizar tratamentos de Acupunctura em
ambiente clínico, desenvolvendo simultaneamente competências associadas à boa prática, contribui para que estudantes e/ou terapeutas se tornem garantes da execução
de tratamentos de acupunctura com a exigida eficiência e
qualidade.

PCA 1
Conhecer regras de boa prática clínica.
Conhecer os trajectos dos Meridianos Principais e
Curiosos.
Localizar com precisão pontos de acupunctura.
PCA 2
Desenvolver capacidade de comunicação e boa
prática em Ambiente Clínico.
Desenvolver prática de puncture.
Saber aplicar em clínica os aparelhos/dispositivos
médicos auxiliares de tratamentos.
Aperfeiçoar competências terapêuticas em casos
clínicos.

2. FORMATO
Aulas em ambiente de Clínica Escola, organizadas em dois
níveis, sem precedência.

9. MÓDULOS e ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA

3. DURAÇÃO

PCA 1
Regras de boa prática clínica.
Meridianos e Pontos de Acupunctura.

Turno de 4 horas.

3. LOCAL E HORÁRIO
Clínica Escola UMC de Lisboa
PCA1 e PCA2 – 5ª Feira das 9h às 13h
Clínica Escola UMC de Coimbra
PCA1 e PCA2 – 2ª Feira das 14.30 às 18:30

.

Clínica Escola UMC do Porto
PCA1 e PCA2 – 6ª Feira das 14h às 18h

PCA 2
Capacidade de comunicação e boa prática em Ambiente Clínico.
Prática de punctura.
Aplicação em clínica dos aparelhos auxiliares de
tratamentos.
Análise de casos clínicos.
10. AVALIAÇÃO

4. DATA / CALENDÁRIO

Não se aplica.

Setembro 2017 a Julho 2018.

No final, os formandos irão receber uma declaração de
participação com número de horas incluídas.

5. FORMADOR/A:

11. DESTINATÁRIOS

Formadores das Clínicas Escola.

PCA 1

7. PREÇO

Estudantes a partir do 1º ano de MTC e/ou

outras áreas da Saúde e Diplomados MTC e/ou
outras áreas da Saúde.

Estudante UMC - 40 €
Estudante de outra Instituição - 80 €
Diplomado UMC - 60 €
Diplomado de outra Instituição - 80 €

PCA 2

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

Estudantes com 2 anos completos de
formação em MTC e/ou outras áreas da Saúde
e Diplomados MTC e/ou outras áreas da Saúde.

12. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Obrigatório uso de bata branca sem elementos
publicitários e calçado fechado.
b) Turno com limite mínimo e máximo de elementos.
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