
Workshop prático: A consulta na MTC 

O sucesso de qualquer tratamento de MTC depende acima de tudo da forma 

como o terapeuta conduz todos os aspectos da consulta, onde o diagnóstico 
ocupa naturalmente um lugar de relevância. 

Tratando-se de um tópico de primordial importância, é contudo uma das 

áreas da MTC que suscita maiores dúvidas e interrogações junto dos 
terapeutas, uma vez que exige extensiva prática e experiência clínica, para 

não falar já da própria natureza subjetiva que este tema costuma acarretar. 
  

Por esta razão, ao contrário do habitual, este workshop vai 
ser exclusivamente prático, em que será abordado o tema da consulta numa 

ótica de partilha de experiências, o que significa que será direcionado para 
os terapeutas e estudantes de MTC que já dominem as bases teóricas 

relativas às várias técnicas de diagnóstico mais utilizadas na MTC, 
nomeadamente: 

- Inspeção da língua; 

- Olfacto e auscultação; 

-Tipologia; 

- Interrogação; 

- Palpação (pulso ou pontos); 

- O modelo dos oito princípios de diagnóstico. 

- A prescrição da Fitoterapia adequada. 

Assim, este evento será composto essencialmente por duas partes: 

1. Na primeira parte, o formador exemplificará como executa as consultas 
com pacientes presentes, incentivando a interação com os participantes, pelo 

que haverá lugar a troca e partilha de conhecimentos, com base na sua 
própria prática e experiência clínica; 

2. Após o tea break, os participantes voluntários executarão também 
uma consulta, sob o aconselhamento técnico do formador, prescrevendo a 

Fitoterapia adequada e serão desafiados a apresentar casos concretos que 
queiram partilhar e discutir com o formador e com os restantes participantes 

do workshop. 

 
Orador: António Ferreira. 

É um dos especialistas de MTC com maior experiência clinica no nosso país. 

Licenciado em MTC e diplomado pela Universidade de Chengdu, é também 

http://www.panda.pt/client/skins/terapeutas.php?cat=24&workshop=7845


licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. 

Combina atualmente a sua atividade clínica com a de docente no Instituto 
Politécnico de Setúbal na licenciatura de Acupuntura." 

Data: sábado, 29 de junho de 2019 

Local do curso: Loja Panda-Lisboa, Av. Praia da Vitória, nº 16C, Lisboa 

 

Duração: 3 horas, das 10:00 às 13:00 h 

Inscrições: A efetuar na loja Panda-Lisboa, pelo telefone 213479224, ou pelo 

site www.panda.pt 

 

Valor: 15€ por participante com oferta de vale de desconto do mesmo valor 

para aquisição de material e produtos na loja Panda-Lisboa no dia do evento 

 

IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0026 4 

Assegure a sua inscrição atempada e não perca esta oportunidade! 

 

http://www.panda.pt/

