
CONTEÚDO

PROGRAMÁTICO

2021 
CURSOS

SindiNutri-SP

EMISSÃO DE 

CERTIFICADO

via plataforma

Eu Nutrição

R$ 50,00 SÓCIOS

INVESTIMENTO

R$ 80,00 ESTUDANTES

R$ 150,00 NÃO SÓCIOS

DÚVIDAS:   (11)  9  6400 -0745  ou  cursos@sindinutrisp.org.br
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SindiNutri-SP
NUTRICIONISTA NA CERTA

17
ABRIL

sábado

NUTRIÇÃO E ACUPUNTURA 
CURSO 100% ONLINE

DEISE  LOPES

  às 12h30 

PALESTRANTE

VagasVagasVagas

limitadaslimitadaslimitadas

VOCÊ É SEU MELHOR 
INVESTIMENTO 

das 08h30

Nutricionista, professora,
palestrante e terapeuta.

Tem pesquisado as conexões
entre as visões e práticas de
várias terapias e sistemas como 
a Medicina Chinesa, as práticas
corporais taoístas,  as plantas
medicinais e os óleos essenciais,
unindo tradição e ciência para
chegar num cuidado que
reconheça o ser inteiro, rumando
para a plenitude, seja nos
atendimentos individuais seja
nas vivências em grupos.

É mestre em Nutrição Humana e
possui especialização em Saúde
Coletiva, Fisiologia do Exercício
e Fitoterapia.  É formada em
Medicina Tradicional Chinesa,
Aromaterapia e Alquimia
Interna Taoísta.

 da medicina tradicional chinesa 
às práticas integrativas

  às 17h30 

das 13h30

módulo 1

módulo 2

módulo 1

As bases da medicina tradicional
chinesa: yin/yang, 5 movimentos,

Qi (energia);  

A visão do corpo humano na
medicina chinesa: órgãos,

vísceras,  tecidos e como eles se
agrupam em sistemas; 

O sistema constitucional:  como o
temperamento e os sintomas do

paciente representam um quadro
único e fundamental na

individualização da prescrição;

A visão dos alimentos e ervas 
na medicina chinesa; 

O sistema de canais de energia
e os pontos de acupuntura; 

Como esta visão e práticas
dialogam com a prática 

do Nutricionista;  

módulo 2

A Política Nacional de
Práticas Integrativas (PICS) e

sua importância no Brasil ;  

O campo de pesquisa em
PICS: observatório,  consórcio

acadêmico, Rede PICS e
PICS no mundo, com enfoque

nas Américas;

As Práticas regulamentadas 
pelo Conselho Federal de

Nutricionistas (CFN) e 
suas interações na atividade

 do profissional;


