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Prezados Amigos, colegas de profissão e ex-alunos: 
 
 

Atualmente a ABRACIF é representante da FACEI (Faculdade Einstein). Nossos 
cursos têm status de pós-graduação nível Lato Sensu e são registrados no MEC por 
esta entidade. 

 
No segundo semestre deste ano ofereceremos 3 cursos: 

 
 Pós-graduação em Acupuntura e formação em medicina tradicional chinesa 

 Pós-graduação em Fitoterapia e formação em Farmacopeia Chinesa 

 Curso de atualização em Terapêutica Clínica 

 
 

Curso 1 - pós-graduação em Acupuntura e formação em medicina 
tradicional chinesa. 

 
Início:  04 de agosto de 2018   
 

 
O curso terá a duração de 12 (doze) meses e irá acontecer presencialmente 

aos sábados uma vez por mês em período integral (das 9 às 17:00h). Haverá ainda 

uma aula on-line semanal, que poderá ser vista no dia e hora em que o aluno achar 

mais adequado. Através desta moderna tecnologia de ensino, ao invés de 24 meses, 

tempo médio para se concluir este formato de curso, conseguimos oferecer em 

menor tempo, com a mesma qualidade e maior conforto ao estudante. 

 
Nosso público alvo são os profissionais com graduação superior na área da 

saúde. Acadêmicos também poderão cursar. Receberão todos os certificados 
modulares, o certificado de formação em medicina chinesa pela ABRACIF e poderão 
ainda optar pela certificação americana. Entretanto, somente após a conclusão da 
graduação na sua faculdade emitiremos o diploma de pós-graduação sob convalidação 
dos aprendizados anteriores. 

 

O investimento será de 450 reais mensais a ser pago no dia da aula (cartão de 

crédito, débito, cheque ou transferência bancária). Oferecemos desconto para 

pagamento em dinheiro: parcelas de 400 reais.  

 

A formação em medicina chinesa inclui outros métodos que vão além da 

acupuntura, dentre eles, auriculoterapia, Tui-ná (massagem chinesa)  ventosaterapia, 

moxabustão, sangria, manipulação vertebral (Ban Fá), e Qi Gong ou Chi Kung 

(métodos de respiração e treinamento mental para harmonização do corpo e das 
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emoções). 

 
Nosso curso é modular. Assim que o aluno finaliza um módulo já recebe um 

certificado referente ao assunto estudado. Desta forma no decorrer dos 12 meses, 
receberá os seguintes certificados:  

 
 Auriculoterapia 

 Ventosaterapia 

 Moxabustão 

 Tui Ná e Ban Fá (manipulação vertebral)  

 
Após a conclusão do curso com frequência mínima de 75% de presença, 

cumprimento das atividades, aprovação na avaliação teórico-prática e entrega da 
monografia (ou elaboração de artigo científico) será conferido ao aluno dois 
certificados finais com opção de um certificado extra: 
 

1) formação em medicina chinesa – nível Básico (ABRACIF); 
 OBS: o nível avançado será obtido após cursar o lato sensu em fitoterapia 

chinesa. 
 

2) pós-graduação lato sensu em acupuntura (FACEI). 
 
Os certificados modulares e de formação em medicina chinesa são emitidos 

pela Abracif. O certificado de pós-graduação será emitido exclusivamente pela 
faculdade Einstein (Facei).  

 

3) OPCIONAL: CERTIFICAÇÃO AMERICANA 
 
Certification “Specialist in Acupuncture” emitido pela Enrich 
Fromm University (Flórida – USA). 
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Para obtenção da certificação americana, será necessário entrega da 

monografia (ou artigo) que apresentou no lato sensu traduzido para o idioma Inglês e 
pagamento das taxas que não estão inclusas nos valores do lato sensu. 
 
Local: Sala de convenções do “Twin Towers Hotel” em São Bernardo do campo.  
 

Endereço:   Rua Santa Filomena, 999 - Centro, São Bernardo do Campo – SP. 
  
Estacionamento: o estacionamento do hotel é terceirizado e, portanto cobrado 
a parte, mas oferece o conforto e comodidade para deixar o seu veículo no 
local do evento.  Também existem muitas opções estacionamentos nas 
proximidades. 

 

 
Garanta já sua vaga !  Vagas Limitadas ! 
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Matrícula: 
Valor: 90 reais (valor correspondente ao material didático , taxas 

administrativas da associação e carteirinha de estudante) 
 

Procedimentos: 
  
1) Pelo site: portalsaude.org.br 

Na página que contém a descrição do curso de seu interesse você 
terá um botão vermelho como na imagem abaixo. Basta clicar e 
seguir passo a passo as instruções. 

 
2) Deposito bancário ou transferência   
 
Favorecido: Prof. Alfredo Alexander Raspa da Silva 
CPF 139.931.638-93 
 
Opções bancárias: 
a) Banco Santander  

Agencia: 0455   
Conta corrente: 01031025-6 
 

b) Banco do Brasil 
Agencia: 427-8 
Conta corrente: 118164-5 

 

3) Confirmar depósito por email, telefone ou whatsapp 

 email: abracif@uol.com.br 
 telefone: (11) 9-7151-1300 (com  

whatsapp) 
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Cronograma de aulas presenciais 
 

2018 

Aula 1: 04 de agosto 

Aula 2: 01 de setembro 

Aula 3: 06 de outubro 

Aula 4: 10 de novembro 

Aula 5: 01 de dezembro 

2019 
Aula 6: 19 de janeiro 

Aula 7: 02 de fevereiro  

Aula 8: 03 de março 

Aula 9: 06 de abril 

Aula 10: 04 de maio 

Aula 11: 01 de junho 

Aula 12: 06 de julho 
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2)  Curso de pós-graduação em Fitoterapia e formação em Farmacopeia 
Chinesa 

 

DATA DE INÍCIO: 18/08/2018 

REALIZAÇÃO: 1 sábado por mês + 1 aula on line semanal com avaliação 

HORÁRIO: 8:30 às 12:30 

DURAÇÃO: 12 Meses 

PUBLICO ALVO: Profissionais da Saúde 

PRÉ-REQUISITO: possuir conhecimento das teorias básicas da MTC e acupuntura 

MATRICULA: R$ 90,00 (Procedimento igual ao descrito acima no curso de 

acupuntura)  

INVESTIMENTO:  

 Opção 1:  Curso livre (certificado de formação pela Abracif): 12 x 300 

reais 

 Opção 2: Curso em nível de pós-graduação (certificado pela faculdade 

Einstein): 12 x 380 reais 

 

Apresentação: 

O aprendizado da fitoterapia ou farmacopeia chinesa capacita o profissional a 

um nível superior de compreensão da medicina tradicional chinesa, em razão desta 

ser a principal prática no seu país de origem, e que desde a antiguidade, guia o 

desenvolvimento dos princípios de diagnóstico e diferenciação das síndromes. 

Abordaremos os fundamentos da farmacologia chinesa com o objetivo de definir as 

diretrizes para a elaboração das formulações magistrais direcionadas ao 

tratamento das doenças e síndromes mais frequentes na prática clínica. 

Objetivo: 

 

Estudar as principais das drogas e fórmulas tradicionais chinesas, seus 

mecanismos de ação, aplicações, combinações, preparos e interações com outras 

substâncias. 
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Material: fornecemos apostilas em sala de aula e acesso à área reservada do site 

para estudos complementares à distancia (NOVA plataforma EAD).  

Metodologia: aulas expositivas com slides, laboratório para reconhecimento de 

todas substancias apresentadas, aulas práticas com preparações das principais 

formas de apresentação dos medicamentos.  

Conteúdo Programático 
 

 Estudo das principais ervas e fórmulas chinesas 
 Práticas de preparo de chás, decoctos, macerações, cremes, loções, pomadas e 

Shiunko (para moxabustão) 
 Diagnóstico avançado 
 Métodos complementares 

 Sangria 
 Ventosas de bambú 
 Moxabustão japonesa (Okyu e Fukaia) 
 Toalhas de fogo 

 
Cronograma de aulas presenciais 

 

2018 (horário das aulas -  08:30 as 12:30) 
 
Aula 01: 18 de agosto 
Aula 02: 15 de setembro 
Aula 03: 20 de outubro  
Aula 04: 10 de novembro 
Aula 05: 08 de dezembro  
 

2019 
 
Aula 06: 19 de janeiro 
Aula 07: 16 de fevereiro  
Aula 08: 16 de março 
Aula 09: 13 de abril  
Aula 10: 18 de maio 
Aula 11: 15 de junho  
Aula 12: 20 de julho  
 
 

Matrícula e local do curso: idem ao descrito acima no curso de acupuntura. 
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Curso 3 - Terapêutica clínica em Medicina Chinesa 

 
DATA DE INÍCIO: 18/08/2018 

REALIZAÇÃO: 1 sábado por mês 

HORÁRIO: 14:00 às 18:00 

DURAÇÃO: 12 Meses 

PUBLICO ALVO: Profissionais da Saúde 

PRÉ-REQUISITO: possuir conhecimento das teorias básicas da MTC e acupuntura 

MATRICULA: R$ 90,00 (Procedimento igual ao descrito acima no curso de 

acupuntura)  

INVESTIMENTO:  

 Alunos cursando a pós-graduação em Fitoterapia Chinesa: sem custo, acesso 
livre 

 Alunos que receberam titulação de Doutor honoris causa: sem custo, acesso 
livre 

 Alunos cursando a pós-graduação em acupuntura: 60 reais por aula 
 Ex-alunos da Abracif: 120 reais por aula 
 Alunos externos: 300 reais por aula 

 
Conteúdo programático:  
 

Etiologia, diagnóstico diferencial e tratamento (acupuntura, farmacopeia e 
métodos auxiliares) de acordo com os critérios da MTC para doenças nas áreas de 
reumatologia, ortopedia, neurologia, psicologia, cardiologia, pneumologia, 
gastroenterologia e ginecologia. 

 
NESTE CURSO MOSTRAREMOS DE MANEIRA PRÁTICA OS SEGREDOS E 

MACETES PARA UMA CLÍNICA BEM SUCEDIDA! 
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Cronograma   /   Conteúdo programático 
 

2018: (horário: 14 às 18 hs) 
 Modulo 1: 18 de agosto – princípios para elaboração de um plano de tratamento  

 Modulo 2: 15 de setembro – tratamento das doenças reumatologias  

 Módulo 3: 20 de outubro de 2018 – tratamento de distúrbios ortopédicos 1 

 Módulo 4: 10 de novembro de 2018 - tratamento de distúrbios ortopédicos 2 

 Módulo 5: 08 de dezembro de 2018 – tratamento de doenças neurológicas 1 

 

2019: (horário: 14 às 18 hs) 

 Módulo 6:  19 de janeiro de 2019 - tratamento de doenças neurológicas 2 

 Módulo 7:  16 de fevereiro de 2019  – tratamentos emocionais 

 Módulo 8:  16 de março de 2019  - tratamento de doenças ginecológicas 

 Módulo 9:  13 de abril de 2019 – tratamento de enfermidades cardiocirculatórias 

 Módulo 10:  18 de maio de 2019 – tratamento das patologias respiratórias 

 Módulo 11:  15 de junho de 2019 – tratamento dos distúrbios gastrointestinais 

 Módulo 12:  20 de julho  de 2019 - tratamentos anti-aging (envelhecimento saudável) 

 
Matrícula e local do curso: idem ao descrito acima no curso de acupuntura. 
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