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         1 – NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Esta formação tem por objetivo permitir a aprendizagem das    
bases teóricas e práticas da Moxibustão, no âmbito da Medicina 
Chinesa, no tratamento da dor. 
TDP são as iniciais de Teding  Diancibo  Pu, que tem como       
significado: Teding–especial, Diancibo–eletromagnética, Pu–es-
pectro  e  sua  utilização na prática clínica é de grande relevância. 

 
 

2 – FORMADOR 
 

                   
                     Dra. Rosidéa Nascimento  
   
 

 

- Diplomada pelo Instituto Português de Medicina Tradicional    
  Chinesa – Associação Portuguesa de Acupunctura e Disciplinas     
  Associadas em 2005.  
- Realizou um Estágio na Universidade de Medicina Tradicional 
  Chinesa  de Chengdu (CDUTCM) em 2009. 
- Acupunctora nas Clinicas Pedro Choy desde 2005.  

        - Desempenha funções de docência de Medicina Tradicional     
          Chinesa na UMC desde 2006 e na Clinica Escola de Lisboa  
          desde 2019.   

 
 3  - FORMATO 
 

Formação Teórico-Prática 

 

4 – DURAÇÃO 
 

6 horas 
 

5 –  HORÁRIO 
 

10h00 às 17h00 
 

6 – CALENDÁRIO 
 

03 de Junho de 2023  
 

7 – VALOR 
65€ 
 
 

Condições especiais:  
 

58,50€ (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 e-mail: formacoes@umc.pt ou via 
CTT, para os Serviços de Gestão Académica em Lisboa. 
 

8 – OBJETIVOS 
 

Conhecer a Moxibustão  nas suas diversas formas e técnicas de 
utilização, indicações e precauções. 
Compreender os mecanismos de acção da Moxibustão 
Conhecer  as  diversas  utilizações do TDP,  indicações e            
precauções. 
Aplicação práctica dos conhecimentos adquiridos. 
 

   9 - ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA 
 

- Moxibustão (Método terapêutico) 
Técnicas de Moxibustão  
Indicações e precauções 
Mecanismos de acção  
 
 

- TDP (Equipamento auxiliar de tratamento) 
  Princípio de funcionamento  

Indicações e precauções 
Manutenção do aparelho 

      
 

10 - METODOLOGIA 
 

 Toda a formação decorrerá em contexto teórico-prático,   
 sendo a exposição dos conceitos teóricos, realizada de  
 forma progressiva ao longo da mesma. 
 
 

11 - AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Não existe avaliação formal. 
No final desta formação, os formandos irão receber o respectivo 
certificado de participação com número de horas incluídas. 
 
 

12 – DESTINATÁRIOS 
 

Profissionais de Acupunctura, Fitoterapia e MTC; Estudantes ins-
critos no 2º ano do Curso de Medicina Tradicional Chinesa. 

 
  

13 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

Número mínimo de participantes – 8 
Número máximo de participantes – 15 
 
 
 
 
 

 

 

   
 
 

 

   Principais medidas COVID 19 

 
 Uso de máscara fica ao critério do participante  
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