
Workshop O Diagnóstico pela Língua na MTC 

O diagnóstico pela língua ocupa um lugar de indiscutível importância na prática da 

Medicina Tradicional Chinesa, sendo mesmo geralmente tido como a forma de 

diagnóstico mais utilizada na detecção de muitas das patologias mais comuns. 

Tendo em conta que a MTC privilegia acima de tudo a eliminação da causa ou da 

raíz das condições patológicas, é fundamental que o diagnóstico seja efectuado 

com o máximo de rigor e eficácia, uma vez que é dele que dependerá depois o 

resultado dos tratamentos aplicados posteriormente. 

Este workshop pretende dar uma visão geral sobre a aplicação do diagnóstico pela 

língua na prática clínica de MTC, sendo abordados os seguintes tópicos:  

• Anatomia da língua; 

• Estudo do diagnóstico - pontos fortes e pontos fracos; 

• Efeitos dos medicamentos alopáticos na língua; 

• A cor do corpo; 

• A forma do corpo; 

• Saburra ou revestimento; 

• Humidade ou secura; 

• Imagem dos órgãos internos; 

• Os oito princípios no diagnóstico pela língua; 

• A prática clínica.  

 

Orador: António Ferreira é um dos especialistas de MTC com maior experiência 

clinica no nosso país. Licenciado em MTC e diplomado pela Universidade de 

Lisboa	



Chengdu, é também licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior 

Técnico. Combina actualmente a sua atividade clínica com a de docente no 

Instituto Politécnico de Setúbal na licenciatura de Acupuntura. 

 

Data: sábado, 21 de abril de 2018 

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

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

Inscrições: até o próximo dia 17 de abril. A efetuar na loja de Lisboa ou através do 

telefone: 21 347 92 24. 

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

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! 

 

 

www.panda.pt 


