
Workshop – O teste O-Ring (Kinesiologia) aplicada à MTC 

 

Surgido na década de sessenta do séc. XX, a Kinesiologia Aplicada é considerada uma técnica muito eficaz de 
diagnóstico e de tratamento de disfunções do organismo. 

Visto como um sistema de toque para a saúde, ou ciência da ativação muscular, muitos a vêem como uma técnica 
que faz a ponte entre a medicina convencional e as medicinas orientais, nomeadamente a MTC.   

Pelo facto de estar também incorporada a visão holística na sua abordagem terapêutica, tem sido muito utilizada em 
regime de complementaridade com as várias técnicas da MTC e muito em especial na vertente do diagnóstico. 

E nessa perspectiva, as técnicas de diagnóstico da Kinesiologia Aplicada são consideradas ferramentas muito eficazes 
para identificar as verdadeiras causas das patologias e para determinar correctamente as prioridades na intervenção 
terapêutica subsequente. 

Neste workshop, vai ser apresentada uma técnica designada Bi-Digital O-Ring Test (BDORT), que apresenta grandes 
vantagens enquanto complemento ao diagnóstico da MTC, uma vez que confere mais rigor e maior precisão na 
deteção da origem dos problemas dos pacientes. 

Das inúmeras vantagens que esta técnica de diagnóstico apresenta, costuma-se destaca as seguintes: 

 Trata-se de um método não invasivo e indolor; 

 É um método barato que não exige qualquer tipo de equipamento; 

 Trata-se de um recurso prático e muito eficaz na seleção qualitativa e quantitativa de medicamentos, ou 
neste caso, da fitoterapia chinesa adequada ao caso concreto de cada paciente. 

Adequando a aplicação do BDORT à MTC, a abordagem do formador consistirá na explicação e demonstração de 
técnicas de diagnóstico e de seleção correcta e precisa das fórmulas de fitoterapia chinesa mais adequadas para cada 
situação diagnosticada. Neste ponto, o foco incidirá sobre dois tópicos em especial:   

1. Compatibilidade - Detecção e identificação das fórmulas mais compatíveis e adequadas a cada situação 

patológica; 

2. Doseamento – Medição e/ou otimização das doses corretas de cada fórmula para cada caso em concreto. 

 

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 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 fevereiro de 2020 

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 

 

Não perca esta oportunidade para adquirir um conhecimento que lhe poderá ser muito útil na sua actividade 
enquanto terapeuta de MTC. Inscreva-se já! 

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

