
AURICULOTERAPIA 
 

A auriculoterapia é um s istema independente 
da acupunctura e especia l idade dentro da 
Medic ina Chinesa. A apl icação actual  da 
auricu loterapia não se rest r inge apenas ao 
tratamento das enfermidades at ravés dos 
pontos auriculares,  este sistema tem -se 
desenvolv ido em relação ao diagnóst ico em 

muitas patologias.  At ravés da auriculoterapia podem ser t ratadas cerca de 200 enf ermidades, entre  
as quais estão: enfermidades de carácter funcional,  enfermidades de carácter neurót ico e ps icót ico:  
cefale ias,  neurasten ia,  insón ia e  dor,  etc.  A auricu loterapia  é provavelmente um dos mais ant igos 
métodos terapêut icos prat icados na ch ina.  Este micros istema já era referido nos textos ant igos 
como o Huang Ti Nei J ing, onde se re lata a estre i ta re lação do pavi lhão aur icular com o resto do 
corpo.  
 
Em 1973, antropólogos chineses, encontraram nas escavações rea l izadas na província de Hu Nan, 
um l ivro ant igo do período Han, escr i to em duas partes int i tu ladas “Os onze canais dos braços e  
das pernas na moxibustão e os onze canais Y in e Yang na moxibustão”.  Segundo os especial istas  
esta obra deve ser  a mais ant iga sobre os canais  no t ratamento com mo xibustão,  na 2ª parte do 
l iv ro  menciona -se “Os membros,  os olhos, a  face e a  garganta,  todas reúnem -se,  através de vasos 
e canais,  na orelha”.  Outros l iv ros ant igos da Dinast ia Tang e Ming, também mencionam o uso de 
pontos na orelha para o tratamento de di versas enfermidades.  
 
Mais recentemente em 1947, o Dr.  P. Nogier  ( f rancês),  publ icou a lguns traba lhos nos quais expõe 
a relação existente ent re o pavi lhão aur icu lar e o resto do organismo, descrevendo inc lus ivamente,  
as experiênc ias rea l izadas com cl ientes  e os ópt imos resu ltados obt idos. Ao que se sabe,  e le part iu 
da observação dos povos do mediterrâneo, que t inham por hábi to o uso de pequenas cauter izações 
na orelha para o  t ratamento de vár ias molést ias,  conseguindo descobr ir  uma série de pontos 
curat ivos. Ao estudar esses pontos estabeleceu uma l igação ent re  a posição destes no pavi lhão 
auricu lar  e aquela ocupada pelo feto pouco antes do nascimento. Estes t rabalhos do Dr.  Nogier  
foram publ icados em jornais  de Xangai levando os ch ineses a ace lerarem as inv est igações sobre 
esta área, cr iando vários centros de invest igação por toda a China.  
 
AuriculoterapiaDesde a década de 80 do século XX até á actual idade foram fei tos progressos 
enormes na aur iculoterapia quando em 1982 fo i  fundado na China o Grupo Nacional  de Trabalho 
em Aur icu loterap ia.  
 
Em Outubro de 1989,  celebrou -se em Pequim (Bei j ing) o primeiro congresso Internacional de 
Auriculoterapia,  o qua l  marcou uma nova etapa no desenvolv imento tanto na China como no Mundo 
da Auriculoterapia.  
 
Neste momento,  a Aur iculoterap ia const i tu i  uma especial idade Universi tár ia,  mot ivo de estudo tanto 
de médicos formados em Medic ina Chinesa como Ocidenta l.  Muitas têm sido as publ icações que 
têm saído sobre a aur iculoterapia aumentando cada vez mais o acumular de conheci mentos. O 
grupo de invest igações sobre aur icu loterap ia da província de Yun Nan, editou um l ivro int i tu lado 
t ratado de Aur icu loterapia Chinesa.  Uma ed i tora de Shangai pub l icou os l ivros “O tratamento com 
auricu loterapia” e “se lecção de auricu loterapia”.  Na província da Nan J ing publ icou -se o l iv ro 
“Apl icação c l ín ica da Auriculoterapia”.  O hospita l  de Medic ina Tradiciona l da provínc ia de Guang 
Zhou editou o l ivro “Experiênc ia Clín ica da Auricu loterapia”.  Na província de Tian J ing também se 
publ icou o l ivro com o t í tu lo “Exper iênc ias sobre o uso e diagnost ico dos pontos Aur icu lares”.  Em 
Pequim (Bei j ing),  ed itou -se o l ivro “Manual sobre Apl icação Diagnost ica e Terapêut ica dos Pontos 
Auriculares”.  Na província de Au Hui,  o l iv ro “Tratado Aclaratório  sobre Aur icu l o-punctura”.  Em 
1991 a professora Huang Li Chun ed itou em Bei j ing um dos tratados mais importantes de 
auricu loterapia publ icados na China, com o t í tu lo “Tratado sobre o Diagnóst ico e Tratamento 



através dos Pontos Auricu lares”.  Estes t í tu los de l iv ros são u ma pál ida amostra do ver t ig inoso 
desenvolv imento que tem alcançado a aur icu loterap ia nos ú l t imos 30 anos dentro da China.  
 
A auricu loterap ia tem const i tuído a sua própr ia teor ia,  por  ter na actual idade,  métodos 
independentes para o  diagnóst ico e t ratamento  das enfermidades. Os pontos auriculares funcionam 
como uma memória do histór ico patológico das pessoas, por isso o diagnóst ico at ravés destes,  
fornece-nos o  desenvolvimento cronológico das enfermidades e a preparação para processos 
patológicos que ainda não se manifestaram cl in icamente. O diagnóst ico da auriculoterapia tem 
valor  hoje  semiológico muito próx imo do diagnóst ico através do pu lso e  da observação da l íngua 
na MTC.  
 
O pavi lhão auricular é considerado uma parte muito importante do corpo humano, por  const i tu i r  um 
micros is tema, capaz de funcionar como um receptor de sinais de al ta especif ic idade, podendo 
ref lect i r  todas as mudanças f is io lógicas dos órgãos e vísceras,  dos quatro membros,  do tronco, 
dos tecidos, etc.  Quando produz -se uma desarmonia em qualquer parte do corpo humano, este é  
ref lect ido na ore lha com reacções de carácter e loca l idades d iferentes, específ icos a cada 
enfermidade em part icular,  e de ixando re lações muito  est rei tas ent re os loca is  react ivos e  as partes 
do organismo impl icadas na  pato logia.  As reacções podem ser de di ferentes t ipos,  entre  as mais 
comuns são:  mudanças na res istência e léct r ica das zonas react ivas especí f icas, mudanças de 
coloração, descamações, mudanças morfo lógicas nessas áreas,  eczemas, etc .  Todas estas 
reacções podem aparecer no pavi lhão auricu lar,  antes que a enfermidade se mani feste e  também, 
desaparecer depois  da cura da enfermidade.  
 
O método de t ratamento em aur icu loterap ia tem t ido muito desenvolvimento durante estes úl t imos 
anos, desde as trad ic ionais agulh as de acupunctura de dimensões relat ivamente pequenas e mui to  
f inas, ás agu lhas int ra -dérmicas,  á ut i l ização do laser,  passando pelas esferas magnét icas e 
moxabustão até á prát ica mais ut i l izada na China que é a colocação de pequenas sementes com 
adesivo demonstraram resul tados exce lentes, e são ut i l izados em conformidade com a necessidade 
do paciente,  po is cada organismo reage de uma forma determinada ao estímulo,  cada pessoa é um 
universo único, todo o tratamento pela  aur iculoterap ia tem como objecto prom over o  equ i l íb r io  do 
paciente e ass im o seu bem-estar.  A auriculoterapia é especialmente indicada quando se necessita 
que o paciente leve o t ratamento para casa, podendo o paciente pressionar as esferas ou semente 
colocadas nos pontos auricu lares, est imula ndo por pressão e efect ivando cont inuamente o 
tratamento.  
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