
Unidade Jardim Paulista – Rua Batataes, 602-cj. 62 – Fones: 3887.6279

CURSO LIVRE DE SHIATSU COMPLETO – 2022 – 2º SEMESTRE
Sob coordenação de Mariko Sato, que há mais de 40 anos vem se aperfeiçoando nesta arte oriental 
japonesa, fundamentada na teoria da Medicina Tradicional Chinesa como a da acupuntura, o aluno 
aprenderá um ofício manual sem agulhas, com aulas teóricas, práticas e estágio no mínimo de 40 horas, 
saindo preparado para exercer o ofício com segurança. 

Conhecer e ter o domínio de uma técnica como esta é como ter consigo uma caixa de pronto socorro à 
mão, que não ocupa espaço e pode ser útil em qualquer lugar do mundo. Além de todo aprendizado 
prático e teórico, durante o curso é dado muita importância em saber se cuidar.

Não podemos ser aquele terapeuta que diz: “Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”!

LOCAL Unidade Jardim Paulista – Rua Batataes, 602 CJ 62 – Fones: 11 3887.6279 / 11 96378.1572
DATA início no dia 23 de julho de 2022
HORÁRIO das 8h às 18h, aos sábados, conforme programação abaixo
PÚBLICO ALVO todas as pessoas, de todas as profissões, inclusive aposentadas(os)
MINISTRANTES Prof. Mariko Sato, Prof. Djalma Monteiro e Prof. Luiz Alves

INVESTIMENTO 
Valor à vista R$ 2.900,00
Valor parcelado 2 x R$ 1.480,00 ou 6 x R$ 507,00

PROGRAMAÇÃO
23/07 – Introdução / Origem / Definição / Sequência e sua importância.

– Preparação Mental / Física (meditação e exercícios)
30/07 – Revisão / Módulo 1 (prática)
13/08 – Revisão / Módulo 1 (prática)
27/08 – Revisão / Módulo 1 (prática)
03/09 – Revisão / Módulo 1 (avaliação teórica e prática)
10/09 – Ambulatório
17/09 – Revisão / Módulo 2 (prática) / MTC (introdução à medicina tradicional chinesa)
24/09 – Ambulatório
01/10 – Revisão / Módulo 2 (prática) / MTC (cinco elementos da natureza)
08/10 – Ambulatório
15/10 – Ambulatório
22/10 – Avaliação Módulo 2 teórica e prática / MTC (meridianos principais)
05/11 – Revisão / Moxabustão / Anatomia (noções básicas do corpo humano / sistema  ósseo / articular)
12/11 – Ambulatório
19/11 – Compressas / Ventosaterapia / Anatomia (Sistema Muscular / Circulatório)
26/11 – Avaliação Final (prática e teórica)  / Anatomia (Sistema Respiratório / Digestivo)
03/12 – Ambulatório / Entrega de certificados

CONTEÚDO
Origem do Shiatsu e Conceito 
Filosofias que direcionam o Shiatsu, Yin-Yang
Força e Pressão em Shiatsu (grande diferença)
Prática sequencial completa com a Metodologia CEM - Corpo com Energia em Movimento
Teoria dos Cinco Elementos 
Meridianos Principais ou Primários 
Anatomia, fisiologia e patologia do corpo humano 
Procedimentos específicos que atingem o sistema linfático 
Cuidados especiais quanto aos pontos abortivos e suas especificações 
Moxaterapia, ventosa terapia, compressas

NOTA: Em todas as aulas são oferecidas matérias novas, portanto é muito importante evitar as faltas, mesmo no ambulatório onde os alunos 
vão além de poder praticar em clientes que sabem que estão recebendo de alunos e vão fazer a troca com os próprios colegas durante o 
período ambulatorial como se fosse cliente. Só assim vão entender e melhorar a sua percepção como as pessoas estão recebendo o seu 
shiatsu. Sempre acompanhado pelos monitores experientes na Metodologia CEM - Corpo com Energia em Movimento.

CERTIFICADO
Após passar na avaliação final e presença de 99% das aulas e ambulatório.


