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Conteúdo Programático Curso de Formação em ACUPUNTURA DK 

Equilíbrio em parceria com Ibraho 

Mês Tema 

1-  Apresentação do curso.   

Noção e histórico da acupuntura e medicina chinesa do tao.  

Introdução   ao   pensamento   chinês   como   base construtora da medicina (Dáo Yi) do dào (tao), abordagem pelas Raízes e pelos Ramos 

da medicina chinesa.  

O dào. yinyàngqi  

Introdução aos cinco movimentos ou cinco fases, do yinyàngqi. 

Noção geral das dos trajetos do qi (Meridianos, segundo Morant) e suas cavidades do qi. Os Mai: noção, características estruturais sutis e 

bases anatômicas. Nomenclatura. Classificação. Função. 

2 Os cinco movimentos ou fases do yinyáng com os ciclos de conquista e geração e suas correlações na forma humana, yinyangqiwuxing.  

Noção e Cálculo de estação chinesa.  

Cálculo das estações segundo a tradição chinesa. 

Ciclo das vias regulares do qi no homem (meridianos principais segundo Morant). 

Apresentação das vias de condução normativas regulares do qi (meridianos principais). 
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As cavidades do qi (pontos de acupuntura):   

 funções e de indicações tradicionais. 

3 Os Zang Fu e as atividades dos depósitos, dos palácios ou receptáculos, respectivamente. 

Interação das vias regulares no corpo (jing mai) 

Descrição anatômica dos 12 Trajetos Regulares 

4 Explicação sobre os Su (as 66 cavidades do qi) e dos cinco movimentos, ou fases do yin-yang (wushu) e as cavidades Fonte (yuan),  

Localização anatômica dos Su função e suas indicações tradicionais. 

Determinação das cavidades das cinco fases, como tonificação e de sedação nas estações, segundo a medicina chinesa clássica. 

5 Material e instrumental em acupuntura  

As 9 agulhas clássicas e as tecnológicas  

Tipos de agulhas e técnicas clássicas chinesas de aplicação e remoção de agulhas.  

Fogo lento ("moxabustão') técnicas de aplicação.  

Acidentes e Interdições.  

Explicação e localização anatómica das cavidades do qi de passagem (luo), shu do dorso (bei shu) e de recrutamento (mu, mo), suas 

indicações tradicionais. 

Sintomas (quadro clinico) das  vias  de  condução  regulares  dos  sopros (meridianos principais, antigo, segundo Morant) 

6 As Oito vias Extraordinátias Nomenclatura. Classificação. Função. Sintomas Reguçaão e Indicação tradicional 

7 Acupuntura auricular (acupuntura da orelha) teórico e prático. Pontos Extraordinários Avaliação escrita com consulta  
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8 Avaliação da boca dos sopros ou boca do polegar (do "pulso radial", parte do território humano de avaliação da condição do qi nas 12 vias)   

Nomenclatura. Classificação.  

Correlação com as doze vias de condução normativa e regular dos sopros.  

Método dos três dedos.  

Avaliação da boca do polegar aspectos do yinyang geral.  

Avaliação da boca dos sopros: aspectos yinyang de normalidade, excesso e insuficiência do qi nas 12 vias.  

Introdução à Clínica de Acupuntura  

As quatro regras e oito normas de avaliação  

Ficha clínica, O interrogatório: aspectos gerais, locais e psíquicos. 

9 As seis grandes vias regulares os 3 yin e os 3 yáng (Grandes meridianos, segundo Schatz): noção, função, desequilíbrio.  

Negras de Regulação  

'Receitas" Eficazes de Acupuntura, segundo textos maiores de MTC Correção da Prova e revisão da matéria  

Clínica de acupuntura 

10 Clínica de acupuntura 

11 Shén. os cinco shén/ 

AS emoções e os 7, 11 sentimentos Avaliação do olho peia MTC (inédito, descoberta recente, da dinastia Qin, das últimas escavações na 

China)  

Clínica de acupuntura 
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12 Avaliação da Língua pela MTC  

Clínica de acupuntura 

13 Acupuntura em Estética Facial (regulação e sintomático/receitas)  

Clínica de acupuntura 

14 Analgesia por Acupuntura/ Avaliação dos dentes pela MTC  

Clínica de acupuntura 

15 Cálculo das cavidades "abertas" do nascimento e da sessão  

Clínica de acupuntura Entrga de trabalhos : artigo científico. Relatório de Atendimento Clínico 

16  Método da Tartaruga eficiente  

Cálculo das cavidades “abertas” das Vias extraordinárias da hora do nascimento e da sessão  

Clínica de acupuntura 

17 Regra de regulação pelos sabores  

Clínica de acupuntura 

18 Clínica e Avaliação Final  


