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1 – FUNDAMENTAÇÃO 
 
A formação de clássicos de MTC visa o aperfeiçoamento clinico na área de Medicina 
Tradicional Chinesa, uma vez que a base teórica desta medicina surge através des-
tes escritos. 
Toda a formação é baseada no estudo aprofundado dos dois clássicos mais impor-
tantes da MTC, o NanJing ou “Clássico das Dificuldades” e o NeiJing ou "O 
Clássico do Imperador Amarelo". 
Estes formam as bases fundamentais de toda a teoria da MTC. 
 
2 – FORMATO 
 
Formação avançada com componente teórico-prática. 
 
3 – DESTINATÁRIOS 
 
Profissionais de Acupunctura e MTC; Estudantes em Acupunctura e MTC a partir 
do 3º ano. 
 
4 - DURAÇÃO  
 
156 horas (3 módulos de 52 horas) 
 
5 – LOCAL 
 
UMC Lisboa 
 
6 – HORÁRIO 
 
Sábado e Domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30. 
 
7 - DATA/CALENDÁRIO – 2018 
 
 

Módulo 1 
13 e 14 de janeiro 
27 e 28 de janeiro 
10 e 11 de fevereiro 
24 e 25 de fevereiro 
Módulo 2 
10 e 11 de março 
24 e 25 de março 
7 e 8 de abril 
21 e 22 de abril 
Módulo 3 
12 e 13 de maio 
26 e 27 de maio 
9 e 10 de junho 
7 e 8 de julho 
(Estas datas poderão sofrer alterações, atempadamente) 
 
8 – FORMADOR 
 
Dr. Francisco Fernandes 
Para além de ser docente da UMC, o Dr. Francisco Fernandes tem larga experi-
ência na área do ensino (sendo professor de História há largos anos na Escola 
Secundária da Batalha). Foi coordenador de vários projetos relacionados com a 
Medicina Chinesa, tal como, - autor e coordenador do Projeto "Medicina Chinesa 
ao serviço da Comunidade Educativa" no Agrupamento de Escolas da Batalha 
(tratamento de crianças com Hiperatividade). 
O Dr. Francisco Fernandes realizou estudos avançados em Diagnóstico, Língua 
e Pulso pela Universidade de Chengdu na China. 
 
9 – PREÇO 
 
420€ por Módulo 
 

Condições especiais: 
I. 300€ / Módulo para estudantes e diplomados UMC 
II. 10% de desconto para pagamento integral dos 3 módulos 

(cumulável com outros descontos) 
 

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

10 -  OBJETIVOS 
 
Objetivo geral:  
• Assimilar e integrar o conhecimento dos clássicos em MTC para a prática actual 

de Medicina Chinesa. 
Objetivos específicos:  
Módulo 1 
Compreender e interpretar, com resolução de exercícios, os seguintes temas: 
• O Movimento nos vasos e o seu significado no diagnóstico 
• Os condutores e os vasos reticulados 
• Os depósitos e os palácios 
• Sobre as doenças 
• As cavidades de transporte 
• Os padrões de agulhamento 
Módulo 2: 
Compreender e interpretar,com resolução de exercícios, “Os Princípios de Medicina 
Interna do Imperador Amarelo”/Su Wen 
Módulo 3: 
Compreender e interpretar, com resolução de exercícios, “Os Princípios de Medici-
na Interna do Imperador Amarelo”/Su Wen 
 
11 - ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 
 
Módulo 1: NanJing ou “Clássico das Dificuldades” 
O Huang Di Ba Shi Yi Nan Jing, que ficou mais conhecimento pela forma resumida 
de seu nome, Nan Jing (Clássico das Dificuldades, 难经 nán jīng), foi escrito como 
uma forma de diálogo, basicamente composto por perguntas e respostas. Tradi-
cionalmente atribuído a Bian Què, importante médico conhecedor da anatomia 
humana: diz-se que ressuscitava pessoas do coma. 
I. O movimento nos vasos e o seu significado no diagnóstico: 

• 1ª dificuldade à 11ª 
• 12ª dificuldade até à 22ª 

II. Os condutores e os vasos reticulados: 
• 23ª dificuldade à 29ª 

III. Os Depósitos e os Palácios: 
• 30ª dificuldade à 37ª 
• 38ª dificuldade até à 47ª 

IV. Sobre as doenças: 
• 48ª dificuldade à 61ª 

V. Cavidades transporte: 
• 62ª dificuldade à 68ª 

VI. Padrões de agulhamento: 
• 69ª dificuldade à 81ª 

Módulo 2: NeiJing / Su Wen 
Na Dinastia “Han”, Ban Gu organizou o Cânone de Medicina Interna do Imperador 
Amarelo em 18 rolos dos quais as “Questões Fáceis” (Su Wen) em 9 rolos e o “Eixo 
Espiritual” (Ling Shu) em 9 rolos, perfazendo o número de 18 rolos do cânone. 
I. Sobre “Os princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo” / Su Wen 

(Questões simples) 
Módulo 3: NeiJing / Ling Shu 
• “Os Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo”/Ling Shu (Eixo 

Espiritual) 
 

12 - METODOLOGIA: 
 
As aulas decorreram com palestras teóricas e resolução de exercícios associados 
para facilitar a compreensão e a memorização durante a própria formação. 
 
13 – AVALIAÇÃO 
 
Não existe avaliação formal da formação. 
No final desta formação, os formandos irão receber o respectivo certificado de par-
ticipação com número de horas incluídas. 
 
14 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
Os Módulos têm precedência. 
Número mínimo de participantes – 6 
Número máximo de participantes – 35 
Toda a formação decorrerá em contexto de aula teórica, ao longo de 12 fins-de-semana 
(4 por módulo).  
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