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1 – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Esta formação visa o desenvolvimento de competências no diagnóstico 
diferencial, análise e tratamento das disfunções sexuais masculinas à 
luz da Medicina Tradicional Chinesa, dotando os participantes tanto de 
conhecimentos teóricos, como práticos (pela análise de alguns casos 
clínicos). 

 

2-FORMADOR 
 

          Dra. Margarida Baião 
 
 
Diplomada no Curso de Acupunctura e Fitoterapia Tradicional Chinesa 
ministrado pelo Instituto Português de Medicina Tradicional Chinesa – 
Associação Portuguesa de Acupunctura e Disciplinas Associadas (em 
2009), exercendo de modo profissional desde esta data. 
Realizou estágio clínico na Universidade de Medicina Tradicional Chi-
nesa de Chengdu (CDUTCM) – China, em agosto de 2010. 
Participou no curso de treino avançado para os docentes da UMC em 
junho de 2017, ministrado pela Universidade de Medicina Tradicional 
Chinesa de Chengdu – China. 
Desempenha funções de docência de Medicina Tradicional Chinesa, na 
UMC desde 2009 e na Clinica Escola desde 2013. 

 

3 –FORMATO 
 

Online (Plataforma Zoom) 
 

4 - DURAÇÃO 
 

12 horas  
 

5 - CALENDÁRIO 
 

          04 e 05 de novembro de 2023  

 

         6 - HORÁRIO 
         10h00 às 17h00  

           
 

7 - VALOR 
130€ 
 
Condições especiais: 

117€ (desconto de 10%) p/ 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 a fisiologia energética do homem à luz da Medicina Tra-

dicional Chinesa. 

 Obter conhecimentos sobre certos distúrbios masculinos, seu diag-

nóstico diferencial, análise e tratamento à luz da Medicina Tradici-

onal Chinesa. 

 

 

  9 -ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 
 

   Objetivos específicos: 
 

I. Introdução – A anatomia do órgão reprodutor masculino e o sé-

men;  

II. Fisiologia Energética do sistema genital masculino à luz da Medi-

cina Tradicional Chinesa; 

III. Canais com influência no sistema genital masculino; 

IV. O papel do Coração no sistema genital masculino; 

V. Disfunção Eréctil; 

VI. Ejaculação Precoce; 

VII. Espermatorreia; 

VIII. Infertilidade Masculina; 

IX. Hiperplasia Benigna da Próstata; 

X. Doença de Peyronie; 

XI. Hipogonadismo Masculino Tardio; 

XII. Análise de alguns casos clínicos. 

 

10 -METODOLOGIA: 
A formação decorrerá em contexto de aula na plataforma ZOOM. 

 

11 -AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

No final desta formação, os formandos irão receber o respetivo certifi-
cado de participação com número de horas incluídas. 
 

12 -DESTINATÁRIOS 
 

Profissionais de Acupunctura, Fitoterapia e MTC; Estudantes inscritos   
no 2º ano do Curso de 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 navegação 
na Internet. 
 

  15 - REGRAS DE PARTICIPAÇÃO INDISPENSÁVEL 
a) Manter a sua câmara/webcam ligada durante todo o tempo de for-
mação, como se estivesse numa formação presencial, para que seja 
considerado a sua presença e seja concedido o certificado 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 à formação, podendo 
fazê-lo somente com o ID inicial. 
d) Poderá o anfitrião (formador), caso seja necessário e para salva-
guardar a intrusão por pessoas estranhas à formação, bloquear o 
acesso à sessão formativa. 

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