Comunicado dos Serviços de Saúde, 25 de Julho de 2021

Realizada 7.ª Formação temática sobre a transmissão de experiências
clínicas por médicos reconhecidos da Medicina Tradicional Chinesa
de 2021 no dia 25 de Julho

No dia 25 de Julho (domingo), decorreu online a 7.ª Formação temática sobre a
transmissão de experiências clínicas por médicos reconhecidos da Medicina
Tradicional Chinesa de 2021 iniciativa realziada pelo Centro de Cooperação de
Medicina Tradicional da OMS (Macau), subordinado aos Serviços de Saúde do
Governo da Região Administrativa Especial de Macau.
Nesta formação, o chefe do Serviço do Guang'anmen Hospital, China Academy of
Chinese Medical Sciences, Dr. Songping e do chefe do Serviço Dr. Huang Yuxiao
doHospital Xiyuan da Academia Chinesa de Ciências Médicas da China, realizaram
palestras temáticas sobre intercâmbios académicos e partilha de experiências clínicas
sobre o “tratamento da psoríase de uma nova perspectiva da teoria de Xuanfu”,
“Discussão sobre prescrições de clareamento em clássicos da medicina chinesa” e
“Diagnóstico da medicina chinesa e ocidental e tratamento da insuficiência ovariana de
início precoce”.
Os dois professores portadores de conhecimento académico e experiência clínica
no âmbito da medicina tradicional chinesa (MTC) tiveram troca opiniões académicas e
discussão aprofundada com médicos, metres e profissionais relacionados à MTC.
Os Serviços de Saúde esperam, através desta formação temática, que todos os
formandos possam compreender melhor e dominar as vantagens próprias da medicina
tradicional chinesa, técnicas de diagnóstico e resultados de investigação actualizados
sobre psoríase e insuficiência ovariana, especialmente na prática clínica, e aplicação e
o efeito curativo de doenças comuns de pele, beleza e clareamento, através das
prescrições da MTC, com a meta de elevar os horizontes e as perspectivas dos
formandos. No futuro, esses podem desenvolver conhecimento aprendido na prática
clínica, e melhorar continuamente a qualidade de serviços, nomeadamente o nível de

diagnóstico clínico da MTC, de modo a proporcionar, aos residentes de Macau, serviços
da MTC com melhor qualidade.

