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M
inistrante 

 Graduado em Medicina China/ Acupuntura pelo Instituto 

Superior de Medicinas Tradicionales (ISMET) de Barcelona. 

 Bacharel em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia 

pela Universidade de Brasília (UnB).  

 Mestre em Educação (UnB).  

 Foi coordenador pedagógico da Escola Nacional de Acupuntura 

e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura 

Tradicional (SBAT).  

 Professor de Pós em Acupuntura da Biocursos (Manaus) e da 

Taos (Recife). 

 Diretor do Instituto TA HAN 大汉 e coordenador da Pós-

graduação em Fitoterapia Chinesa (FASEM) e em Acupuntura 

(FASEM). 

 Autor do livro  “O tao da colaboração”. 

 Pai de meninas e menino. 

 



Este curso intensivo visa explorar a visão da 

Racionalidade Médica Chinesa sobre o 

funcionamento e o desenvolvimento pleno das 

crianças, oferecendo ferramentas práticas para o 

resgate do protagonismo dos pais e filhos na 

saúde integral da família. 

  

 

LOCAL: 

 

DATAS: 

 

HORÁRIOS: sábado das 8 às19h e domingo das 8 às 13h. 

 

CARGA HORÁRIA: 16 horas 

 

Sugestão de  VALORES :  550,00 ou 2 x 280,00 ou 3 x 190,00  

DESCONTO de 10% para pagamento antecipado 

 

  

A
presentação 



Program
a 

1) Introdução à Medicina Chinesa no 

cuidado de bebês e crianças 

      a) considerações iniciais sobre a Medicina 

Chinesa; 

      b) considerações iniciais sobre  infância e 

desenvolvimento na Medicina Chinesa; 

      c) Histórico da pediatria na Medicina 

Chinesa e as contribuições de QIAN  YI. 

2) A fisiologia do desenvolvimento na 

Medicina Chinesa 

3) A Identificação de Padrões e o 

diagnóstico nas crianças 

4) Imunizações sob a perspectiva chinesa 

5) O Sistema Jing Luo, o microssistema das 

mãos e os pontos de Acupuntura nas 

crianças, 

6) As principais técnicas do Tui Na infantil 

e sua aplicação 

7)  A terapêutica nas crianças (estimulação 

de pontos, Tui Na, alimentação) 

8) As sequências do TUI NA Infantil para 

estimular o organismo e prevenir doenças 

9) Tratamento dos acometimentos mais 

frequentes 

10) Prática das sequências e tratamentos em 

crianças voluntárias 

 
 

Curso com apostila e certificado  



C
on

ta
tos 

www.institutotahan.com 

pedroivotahan@gmail.com  

contato@institutotahan.com  

 

62 3594-4841 

62 9 9695-2315 
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