
Informativo do Curso
de EletroAcupuntura
e LaserAcupuntura



Ministrante:

Prof. Fabio B. Athayde

Fisioterapeuta Acupunturista  Clinico. 
Formação em LaserAcupuntura na praxis für integrative medizin - Alemanha.
Certificação em EletroAcupuntura na 
British Medical Acupuncture Society em Londres.
Formação Avançada no Mianyang TCM Hospital em 
Sichuan na China e pela WFAS em Beijing.
Autor do livro “EletroAcupuntura: Fundamentos para prática clínica”. 
Desenvolvedor de protocolos de eletroacupuntura para o EL608 da NKL.
Docente de cursos de extensão e pós graduação em 
Acupuntura no Brasil e Europa.
Experiência clínica e docência.
Palestrante de Congressos no Brasil.
Formação em Auriculomedicina Francesa.
Organizador de viagens de estudo para a China.

Com forte fundamentação, este curso destaca-se por grande respaldo 
científico e prático que ajudam ao aluno compreender as correlações 
entre os conceitos de fisiologia ocidental e oriental. 

Local do curso:Rua 118, nº 161, Setor Sul, Goiânia/GO
Informações:Instituto Ta han Telefone:62 3594-4841
Data:curi28 e 29 de outubro de 2017
Valores: Até 1º de agosto:  530,00 ou 3 x 180,00
até 1º de setembro: 600,00 ou 3 x 205,00até 1º de outubro: 650,00 ou 
3 x 220,00 até 28 de outubro: 680,00 ou 3 x 230,00 
*descontos especiais para aprendizes do Instituto Ta Han



Conteúdo Eletro Acupuntura

Noções de Eletroestimulação.
Tipos de Eletroestimuladores.
Programando um Eletroestimulador.
Programando as frequência e largura pulso.
Protocolos tradicionais e modernos para o tratamento da dor, 
neuroimunomodulação e distúrbios orgânicos, obesidade, tabagismo, 
emocionais e outros.
Eletroacupuntura não invasiva.
Atividades demonstrativas e práticas com estudos de caso.

Conteúdo Laser Acupuntura

Carga Horário: 20h/aula

Noções de Laserterapia.
Aplicações na Acupuntura e Auriculoterapia.
Protocolos de tratamento para dor.
Tabagismo e obesidade.
Frequências tradicionais (Nogier).
Frequências Modernas  de Meridiano(Reininger).
Técnica de ILIB Modificada.
Atividades de demonstrativas e práticas com estudos de caso.

*Os participantes do Curso poderão adquirir programação com mais de 
50 protocolos de Eletroacupuntura, exclusivamente para o EL608 Digital 
da NKL. Para valores e informações, entrar em contato diretamente com 
o Prof. Fabio B. Athayde via email: fabioathayde@hotmail.com



Perguntas frequentes

1) Tenho um equipamento e não sei mexer nele, este curso é para quem 
quer aprender a mexer em equipamentos?
Não, infelizmente não é possível abordar a parte operacional/manuseio de todos 
os equipamentos disponíveis no mercado. Entendemos que esta é uma responsabi-
lidade do manual do equipamento, do fabricante e até mesmo do vendedor.

2) Mas o que este curso irá ensinar?
Este curso tem por objetivo ensinar uma metodologia de trabalho utilizando a 
eletroacupuntura e laseracupuntura. Seja de maneira independente ou em asso-
ciação destes recursos.

3) Quais equipamentos serão utilizados nas práticas do curso?
São utilizados equipamentos que ofereçam a maior possibilidade de recursos pro-
gramáveis, com isso cada aluno poderá adaptar o conhecimento aprendido ao dis-
positivo que possuir. 

4) O curso possui material didático?
Sim, o curso inclui uma apostila diagramada com textos e imagens que contém toda 
a teoria do curso e diversos protocolos de eletroacupuntura e laseracupuntra. 

5) Este curso fala sobre Acupuntura Estética? 
Não, este curso aborda apenas aspectos clínicos. Para estética do Prof. Fabio 
ministra o curso de Acupuntura Estética Moderna separadamente.

6) Se após o curso eu tiver dúvidas, posso solicitar esclarecimentos ao 
Prof. Fabio? 
Sim, o Prof. Fabio responde (somente) via e-mail as dúvidas dos alunos dentro 
do prazo de até uma semana. Serão respondidas as dúvidas que não estejam 
esclarecidas na apostila ou que não tenham ficado claras.  Dúvidas operaciona-
is de equipamentos devem ser direcionadas aos respectivos fabricantes ou 
vendedores.

7) Ainda não tenho um equipamento de EletroAcupuntura e/ou Laser-
Acupuntura, qual dispositivo o Prof. Fabio  recomenda? Ele vende os 
equipamentos?
O Prof. Fabio sugere aos alunos que antes de realizar um investimento em um 
equipamento, que aguardem a realização do curso. A grande diversidade de dis-
positivos no mercado geralmente causa confusão. Muitos alunos acabam investin-
do em equipamentos pouco específicos para aplicação em acupuntura. 
O Prof. Fabio B. Athayde não vende equipamentos.  Somente o chip de protocolos 
de eletroacupuntura. 

8) O que é este chip de eletroacupuntura do Prof. Fabio?
Trata-se de um banco de protocolos pré programados em formato avançado. Ele 
serve somente no modelo EL608 da NKL. É um opcional e não tem relações com 
curso. Porém o Prof. Fabio aproveita a ocasião do curso para instalar no dispositi-
vo dos interessados. É necessário abrir o dispositivo  e substituir duas peças e 
depois é necessário lacrar novamente. Ele inclui uma apostila que explica o uso de 
cada programa e a parte operacional.

9) Tenho interesse em adquirir este Chip, como faço?
Os interessados deverão fazer contato com o prof. Fabio antecipadamente para 
reservar. 

10) Existe chip de protocolos para equipamentos de LaserAcupuntura?
Não, neste caso, o Prof. Fabio recomenda a programação manual dos equipamen-
tos, que são simples de serem executadas. 
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