
Workshop Diagnóstico na MTC 

Princípios Fundamentais 

Tendo em conta que a MTC visa acima de tudo a eliminação das causas ou das 

raízes das condições patológicas, é fácil de perceber a importância fundamental de 

um diagnóstico rigoroso e eficaz, uma vez é dele que dependerá o sucesso do 

tratamento a aplicar posteriormente. 

Dirigido a profissionais e estudantes, este workshop tem como objetivo ajudar a 

aprofundar conhecimentos sobre os princípios fundamentais de Diagnóstico da 

Medicina Tradicional Chinesa. 

Programa 

• Conceitos básicos de diagnóstico e analogia fisiológica; 

• Modelo de diagnóstico – 8 princípios/questões de diagnóstico; 

• Diagnóstico constitucional; 

• Identificação de agente patogénico – externo, interno (emoção) e neutro;  

• Identificação da Zang-fu; 

• Critérios de orientação terapêutica; 

• Estado de Qi (estado funcional e neurovegetativo do paciente) e Estado de 

Xue  (microcirculação – estado de humor vegetativo); 

• Qual o mecanismo defensivo afectado? – os 6 estádios neuro-imunológicos; 

• Estado de regulação do paciente – yin vs yang; 

• Desenvolvimento da entrevista clínica. 

Matosinhos	



Orador: Maria João Santos. Especialista em MTC e doutorada em Ciências 

Biomédicas do ICBAS-UP. Exerce atualmente funções de docente e de orientadora 

de teses de mestrado do curso de mestrado em MTC do ICBAS. Desenvolve ainda 

a sua atividade enquanto terapeuta de MTC no Instituto de Neurociências Prof. Dr. 

Manuel Laranjeira, Hospital Privado de Alfena e no Instituto MB – Viana Do Castelo. 

É frequentemente convidada como palestrante em seminários e em congressos 

nacionais e internacionais. 

 

Data: sábado, 12 de maio de 2018 

Local do curso: Loja Panda-Matosinhos, Rua Tomás Ribeiro, 506. 

Duração: 3 horas, das 14:00 às 17:00. 

Inscrições: a efetuar na loja Panda-Matosinhos, ou através do telefone 22 938 00 71, 

telemóvel 966 536 569 ou site www.panda.pt 

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

aquisição de material e produtos na loja Panda-Matosinhos no dia do evento. 

IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0036 1 

Assegure a sua inscrição atempada e não perca esta oportunidade! 

 

 

www.panda.pt 


