
    
Curso de Auriculopuntura Auriculoterapia – AURICULOTAPING 

 
OBJETIVO  

Promover nos partic ipantes o desenvolvimento de hab ilidades e c ompetênc ias nec essárias para a 
aplicação da prática em Auriculoterapia de forma teórica/prática e ambulatorial.  

PÚBLICO ALVO  

Profissionais farmacêuticos e acadêmicos.  

PRÉ-REQUISITO  

Ser p rofissiona l fa rmac êutic o insc rito no CRF/ MG e regula r c om a instituiç ão. Ac adêmic os de fa rmác ia 
devidamente caracterizados na ficha de inscrição.  

CURSO 
Grade Curric ula r – Curso de Aprimoramento em Auriculoterapia e AuriculopunturaCurso de 
Auriculopuntura Auriculoterapia – AURICULOTAPING: 

  

Introdução 

 

Teorias da auriculoterapia e auriculopuntura 

 

Auriculoterapia um Microssistema 

 

Relação do Pavilhão Auricular com Meridianos e Orgãos 

 

Historia da auriculoterapia 

 

Diferenças entre Escolas 

 

Vantagens e indicações da Auriculoterapia 

 

Interação da Auriculoterapia com outros métodos terapêuticos 

 

Diferenças entre auriculoterapia e auriculopuntura 

 

Anatomia auricular e localização de pontos 

 

Musculatura, Inervação e Vascularização do pavilhão auricular 

 

Regiões anatômicas do pavilhão auricular 

 

Região anatômicas anteriores 

 

Regiões anatômicas posteriores 

 

Distribuição dos pontos Auriculares 

 

Localização e indicações de pontos e zonas auriculares: 

 

Pontos do Hélix 

 

Pontos da Fossa Escafóide 

 

Pontos Anti-Helix 

 

Pontos Fossa Triangular 

 

Pontos do trago 

 

Pontos do Antítrago 

 

Pontos Concha Cava 

 

Pontos da Concha Cimba 

 

Pontos do Lóbulo 

 

Pontos da Incisura Intra Trágica 

 

Ponto da Parte Posterior 

 

Lei do Yin/Yang 



   
Lei dos Cinco Movimentos 

 
Zang Fu e a Auriculopuntura 

 
Escola Francesa 

 
Pontos de Comando 

 
Pontos Mestres 

 
Localização e Indicação dos Pontos Comando e Mestres 

 

Protocolos Terapêuticos 

 

Escola Chinesa 

 

Pontos da Escola Chinesa 

 

Localização e Indicação de Pontos da Escola Francesa 

 

Diagnósticos: 

 

Inspeção Visual e observação 

 

Palpação auricular 

 

Busca Elétrica  

 

Seleção de pontos segundo as diferentes escolas 

 

Seleção de pontos segundo experiência clínica 

 

Reações do paciente, precauções e contra indicações 

 

Protocolos Terapêuticos pela Escola Chinesa 

 

Métodos de tratamento: 

 

Materiais e tipos de estímulos 

 

Agulhas filiformes 

 

Micromassagem e Pressão 

 

Auricular taping 

 

Moxabustão 

 

Agulhas semipermanentes 

 

Microsangrias 

 

Eletroacupuntura 

 

Laserterapia/acupuntura 

 

A terapêutica: 

 

Normas gerais 

 

Sistema Nervoso 

 

Sistema Urogenital 

 

Sistema Respiratório 

 

Sistema Cardiovascular 

 

Sistema Digestivo 

 

Sistema Endócrino 

 

Ginecologia e Obstetrícia 

 

Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Estomatologia 

 

Dermatologia 

 

Disfunções Articulares 

 

Fórmulas básicas da Auriculopuntura chinesa 

 

Abordagem terapêutica para o Tabagismo: 

 

Sintomatologia 

 

Diagnóstico e principio terapêutico 

 

Seleção de pontos segundo sintomas 

 

Método terapêutico 

 

Casos Práticos (Prática clínica) 

 

Distúrbios de Lateralidade 

 

Cicatrizes Patológicas 

 

Prática em Ambulatório Clínico (não obrigatório) 

 

Cicatrizes Tóxicas 



   
Dr Jean Luis de Souza- Mestre em Magistério Superior pela UNITRI-Uberlând ia , MG; Bac harel em 
Fisioterap ia pela Universidade de Ribeirão Preto- UNAERP-Ribeirão Preto, Espec ia lista em Didá tica do 
Ensino Superior pelas Fac uldades Cla rentianas de Ba ta ta is, a tuou c omo Doc ente e Supervisor de Estág io 
no Curso de Fisioterap ia nas Fac uldades Integradas do Triângulo – FIT, Doc ente do Curso de Pós 
Graduaç ão em Fisioterap ia na FIT – Fac uldades Integradas do Triângulo; Docente de Curso de Pós 
Graduaç ão em Fisioterap ia  na UNITRI- Centro Educ ac iona l do Triângulo; Ex-Presidente da Soc iedade 
Brasileira de Fisioterapeutas Ac upunturistas-SOBRAFISA, Ex-Presidente da Soc iedade Brasileira de 
Acupuntura-SBA, Doc ente da Fac uldade de Educ aç ão Ciênc ia e Tec nolog ia – UNISAUDE, Diretor de 
Ensino da Fac uldade de Educ aç ão Ciênc ia e Tec nolog ia – UNISAÚDE; Atua lmente é Doc ente do Curso 
de Pós Graduaç ão em Ac upuntura da Fac uldade Cidade Verde - Maringá , Diretor Presidente do 
Centro Educ ac iona l em Saúde- IPGU c om sede em Uberlând ia -MG; Coordenador do Curso de 
Especialização e Formação em Acupuntura do IPGU – Centro Educacional em Saúde..   

PARTICIPAÇÃO  

 

A participação se dará mediante inscrição prévia;  

 

A insc riç ão deverá ser rea lizada exc lusivamente na á rea restrita do site (www.crfmg.org.br) no 
menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”. 

 

A insc rição só será va lidada após preenchimento, c onc ordânc ia de todos os c ritérios 
apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional.  

 

Qualquer mensagem de erro deve ser a rquivada d ig ita lmente e ser enviada por e-mail 
(capacifar@crfmg.org.br).  

 

O participante selec ionado que não c omparec er fic a rá impossib ilitado de pa rtic ipa r dos 
eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses;  

 

Na área restrita do participante está d isponível a opç ão de cancelamento da sua partic ipaç ão. 
O c anc elamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo ac eito de última hora sem 
justificativa plausível.  

 

As insc riç ões serão encerradas 24 horas antes do evento ou o tota l p reenc himento do número 
de vagas disponibilizadas;   

CERTIFICADO  

 

O rec eb imento do c ertific ado está vinc ulado á partic ipaç ão em tempo integra l no evento de 
capacitação, devidamente comprovada, somente para os inscritos.  

SELEÇÃO   

 

A seleç ão respeita rá as p rioridades já definidas neste doc umento e ordem de inscrição 
eletrônic a , sendo de tota l responsab ilidade de o insc rito verific a r sua situaç ão no site e ler as 
mensagens enviadas;  

 

O CRF/MG enviará comunicado aos selecionados pela área restrita;  

 

Farmacêuticos inscritos no CRF/MG tem prioridade de seleção das vagas. 

http://www.crfmg.org.br


    
EVENTO  

Datas: 12, 13 e 14 de junho de 2018  

Cidade: Poços de Caldas  

Duração: Carga horária total de 36h. 12h00 em EAD  

Horário: 8:00 ao 12:00 e 13:30 às 17:30 horas  

Local: Faculdade Pitágoras – Poços de Caldas  

Endereço: Av. João Pinheiro, 1046 – Centro – Poços de Caldas/MG   

REALIZAÇÃO  

 

Conselho Reg iona l de Farmác ia do Estado de Minas Gera is (CRF/MG) e Fac uldade Pitágoras – 
Poços de Caldas/MG 

Obs.:  

1) Na área restrita do site do CRF/ MG serão postadas todas as informaç ões pertinentes, sendo 
obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes.  

2) Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa eleitoral.  


