
Por favor, responda às seguintes questões, sem 

se esquecer de mencionar o número da questão 

correspondente à sua resposta, e envie as suas 

resposta por email para o seguinte endereço

anamacedo@clinicabowen.pt

Desejo-lhe boa sorte!

1 - Enuncie CINCO formas em que a aplicação da técnica MSTR® frequentemente influencia positivamente 

     o organismo;

2 - Enuncie QUATRO tipo de cicatrizes cirúrgicas que despoletam uma libertação emocional;

3 - Descreva, sucintamente, como agiria perante um cliente que tem uma manifestação/libertação emocional 

     resultante do tratamento;

4 - Enuncie DEZ sintomas e efeitos que uma cicatriz pode produzir nas fases aguda e crónica;

5 - Quais as vias da acupunctura que são afectadas por uma cicatriz transversa no abdómen, como por exemplo, 

     uma cicatriz resultante de uma Cesariana?

6 - Qual é o período MÍNIMO de tempo que consideraria utilizar a técnica MSTR® após uma cirurgia?

7 - Qual poderá ser a explicação para NÃO haver restituição de sensibilidade na cicatriz após a aplicação da 

     técnica MSTR®?

8 – O procedimento da técnica MSTR® é lento no seu todo, porquê?

9 - Porque motivo a sensação táctil de uma cicatriz muda frequentemente de dura e fibrosa, para macia e flexível?

10 - O movimento da técnica MSTR® é rápido. Porquê?

11 - Porque razão qualquer cicatriz no corpo é considerada como um trauma?

12 - Por favor, descreva o protocolo da técnica MSTR® para cicatrizes resultantes de queimaduras.

13 - Porque motivo evitaríamos tratar uma cicatriz que já tivesse ultrapassado o período mínimo que consideramos 

       elegível para tratamento?

14 - Qual a cicatriz que pode imitar dor lateral lombar no lado direito?

15 - Porque motivo o tratamento de cicatrizes na região abdominal é vital quando estamos a tratar dor lombar?

16 - Verdadeiro ou falso: Não é sensato tratar cicatrizes resultantes de cirurgias com recurso a fixação com 

       placas e parafusos.

17 - Porque motivo não trabalhamos mais do que 15 minutos (numa só sessão) numa cicatriz comprida como 

       a resultante de uma Cesariana ou artroplastia de joelho?

18 - Por que motivo uma cicatriz pode parecer encolher ou diminuir um pouco de tamanho após o tratamento 

       com a técnica MSTR®?

19 - Enuncie quaisquer contra-indicações ou precauções quando se aplica esta técnica de tratamento cicatricial!

20 - Qual é o tempo MÁXIMO recomendado numa só sessão para o tratamento de uma pequena cicatriz como 

       uma cicatriz resultante de uma apendicite ou de uma cirurgia ao túnel do carpo?
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