Curso de Aperfeiçoamento em Pulsologia na Visão da MTC
DATA: 24 e 25 de Junho de 2017 - DURAÇÃO: 1 FINAL DE SEMANA
HORÁRIO: 09h00 às 18h00 (Sábado e Domingo)
INVESTIMENTO*: R$80,00 (inscrição) + R$440,00 (curso)
Alunos e ex-alunos Long Tao não pagam a taxa de Inscrição.
Conteúdo Programático:
 Características da Pulsologia Chinesa:
 A forma de apalpar o pulso;
 Como posicionar o paciente;
 Método de Pressão com os Três Dedos e o Método do Piano;
 Os órgãos e as vísceras no pulso;
 Descrição dos Pulsos Patológicos:
 Descrição dos 24 pulsos patológicos e a forma de sentir eles no pulso;
 Prática de avaliação na ficha de anamnese;
 Diagnóstico do Pulso na Gestante:
 Como identificar o sexo do bebê;
 Pulsos de risco na gestação e a forma de tratar a paciente;
 Diferenciação de Síndromes através da Pulsologia:
 O pulso e os oito princípios;
 O pulso, o qi e o sangue;
 O pulso e os órgãos e vísceras;
 O pulso e os fatores patogênicos externos;
 O pulso e as desarmonias do Frio Nocivo (shanghanlun);
 O pulso e o triplo aquecedor e as desarmonias do calor (wen bingxue);
 O pulso e as doenças do baço e do estômago como origem de todas as
doenças (piweilun).
Objetivo do curso:
Proporcionar aos estudantes e aos acupunturistas já formados o aperfeiçoamento nesta
importante técnica de diagnóstico tradicional da Medicina Chinesa.
Público alvo: Acupunturistas formados ou estudantes em fase avançada do curso de
formação.
Metodologia:
 Exposição dialogada dos conteúdos;
 Exposição em slides e textos organizados dos conteúdos;
 Ligação de teoria e prática com dinâmicas.
Certificação:
 Certificado Instituto Long Tao

www.institutolongtao.com.br

Sobre o Professor:
 Bacharel em Fisioterapia;
 Acupunturista e fitoterapeuta;
 Pesquisador do uso de Analgesia por Acupuntura no
tratamento da dor crônica, dor de amputação (dor de membro
fantasma) e em procedimentos cirúrgicos em ortopedia e
traumatologia, neurologia e odonto-estomatologia;
 Professor de Acupuntura e suas Vertentes nos seguintes temas: Analgesia Local e
Geral por Acupuntura; Auriculoterapia Escola do Professor Marcelo Pereira de Souza;
Fitoterapia e Dietoterapia Chinesa com plantas e alimentos brasileiros;

APOIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS:

www.institutolongtao.com.br

