
 

 
 

 
CURSO DE VENTOSATERAPIA E MOXABUSTÃO 

 
A ventosaterapia e a moxabustão fazem parte integrante da Medicina Tradicional 

Chinesa, embora sejam também utilizadas desde há milhares de anos por outras 

culturas além da chinesa.  

Baseiam-se nos mesmos princípios e conhecimentos dos meridianos de energia 

utilizados na acupunctura, sendo amplamente utilizada em outros sistemas de Medicina 

Oriental tradicionais como: Japão, Coreia, Vietname, Tibete e Mongólia.  

Com o recurso a Ventosaterapia e Moxibustão podem ser tratadas inúmeras patologias 

tais como gastrite, artrite, constipações e gripes, dores musculares, lesões desportivas, 

lesões de esforço, problemas circulatórios, celulite e gordura localizada, problemas 

crónicos, problemas respiratórios, doenças osteo-articulares, problemas intestinais, 

problemas de coluna, vómitos, estética facial, entre muitas outras e por isso, assume-se 

como um bom complemento à MTC e outras Terapias não Convencionais. 

 

CARGA HORÁRIA 

16 horas de Curso  

DESTINATÁRIOS 
 
Profissionais de massagem  

 

SAÍDAS PROFISSIONAIS 
 
Alguns sectores onde se insere esta profissão: 

• Centros de medicina física e de reabilitação 

• Clínicas e centros de medicina natural 



 

 
 

• Centros de estética e beleza 

• Consultórios privados 

• Cruzeiros 

• Hotéis e resorts 

• Day spas 

• Health clubs 

• Clubes desportivos 

• Apoio domiciliário  

• Entre outros 

 
OBJETIVOS: 
 

• Conhecer os vários tipos de Ventosaterapia e Moxibustão e sua aplicação como 
prevenção e tratamento; 

• Capacitar para a sua prática enquanto técnica terapêutica com aplicações na 
saúde a nível terapêutico e preventivo. 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 
 
Teoria 

• Contextualização da ventosaterapia 

• Benefícios da ventosaterapia 

• Ventosas – indicações e contra-indicações  

• Método para aplicação de ventosas 

• A ventosaterapia no universo das terapias naturais 

• Reação da pigmentação após aplicação das ventosas 

• Protocolo de tratamento 

• Precaução para tratamento 

• Noções gerais de moxabustão  

• Tipos de moxabustão 

• Modo de aplicação da moxabustão  



 

 
 

• Contra-indicações da moxabustão 

 

Prática 
 

• Aplicação em tratamentos Estéticos e no Desporto 

 
 
VALOR 
 
180€ de curso 

 
 
FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem apresentar-se às aulas com Farda de cor azul escuro e branco. A 

mesma pode ser substituída por calças azuis escuras e t-shirt branca.  

 
NOTA 
 
O valor total do curso pode ser pago por transferência bancária através do IBAN PT50 

0007 0000 0040 5635 4742 3 ou em dinheiro no ato da sua inscrição.  

 
CERTIFICAÇÃO 
 
No final da formação, o formando recebe um certificado emitido de acordo com a 

legislação em vigor, desde que cumpra os requisitos de avaliação e de assiduidade 

estipulados para a ação de formação.  

 

CONTACTOS 
 
Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 

Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt  

mailto:geral@feel-fp.com
https://www.feelfp.pt/

