
Ementas das Disciplinas Teóricas 
 

1 - Medicina ocidental e medicinas primitivas 

Aspectos filosóficos das medicinas primitivas e da medicina ocidental. Racionalidades 

médicas. O modelo científico e a medicina. Histórico da Medicina Tradicional Chinesa. A 

cosmologia chinesa, evolução e presente. 

 

2 - Bases filosóficas da Medicina Tradicional Chinesa 

Os elementos de base da Medicina Tradicional Chinesa. A compreensão da natureza e os 

paralelos com a física quântica. A teoria da polaridade universal. A teoria dos 5 elementos. 

 

3 - Fisiologia em Medicina Tradicional Chinesa  

As substâncias vitais. A fisiologia do Qi. A fisiologia dos órgãos e vísceras zang fu e dos 6 

órgãos extraordinários. A classificação geral dos jing-lou (meridianos e colaterais) e suas 

funções. A grande circulação de Qi e os seis níveis energéticos. A pequena circulação do Qi. 

 

4 - Etiopatogenia em Medicina Tradicional Chinesa  

Os fatores internos. Os fatores externos. Miscelânea. Agressão X reação. O surgimento da 

desarmonia e o adoecimento. 

 

5 - Morfologia/ Meridianos e pontos de acupuntura 

Os 12 meridianos principais e os meridianos extraordinários, trajeto superficial e a ligação 

com órgãos e vísceras. A definição de ponto. Os principais pontos de acupuntura e sua 

aplicação. 

 

6 - Diagnóstico em Medicina Tradicional Chinesa 

A observação, audição e olfação. A anamnese. A palpação dos pulsos chineses e o exame da 

língua. A identificação dos padrões de desequilíbrio segundo os 8 princípios; segundo o Qi, 

xue e jin ye; segundo os órgãos e vísceras internas (zang Fu); segundo a teoria dos 

meridianos (jing luo); segundo os fatores patogênicos; segundo os 5 elementos; segundo os 

6 estágios; segundo as 4 camadas energéticas; segundo os 3 aquecedores. 

 

7 - Tratamento em Medicina Tradicional Chinesa 

Princípios gerais, princípios de combinação dos pontos. Pontos específicos. Funções dos 

pontos. Noções de matéria médica chinesa. Noções de dietética chinesa. As indicações, 

contraindicações e efeitos colaterais do tratamento. Os efeitos da acupuntura segundo a 

ciência oficial. 

 

8 - Estudo das principais doenças pela Medicina Tradicional Chinesa e seu tratamento  

As doenças tratáveis pela acupuntura segundo a Organização Mundial de Saúde: vias aéreas 

superiores, perturbações dos órgãos dos sentidos, sistema cardiorrespiratório, sistema 

gastrointestinal, sistema reprodutor, sistema músculoesquelético. Anestesia e analgesia em 

acupuntura. Metodologia das pesquisas clínicolaboratoriais. Critérios para avaliação dos 

resultados. 

 



9 - Orientação de monografia 

Análise crítica de trabalho. Reunião e orientação. Redação final. Avaliação pela Comissão 

Examinadora de Avaliação. Publicação. Resumo. Publicação em revista científica. 

 

 

 

 

 


