
Conteúdo Programático Curso de formação Lato Sensu do 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. 
Os tipos de qi: as qualidades do qi no céu. na terra, no homem.  
Noção geral das vias normativas do qi (Meridianos, segundo Morant) e suas cavidades do qi. Alguns 
aspectos histológicos e morfofuncionais das cavidades do qi (visão científica) e dos Mai. 

2 Ciclo das vias regulares do qi no homem (meridianos principais segundo Morant). 
Descrição anatômica das vias de condução normativas regulares do qi (meridianos principais). 
As cavidades do qi (pontos  de  acupuntura):  características,  tipos  e unções, métodos de 
localização anatômica.  
Exemplos dos tipos, funções e de indicações tradicionais. 

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

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

5 Noção e Cálculo de estação chinesa.  
Cálculo das estações segundo a tradição chinesa.  
Determinação das cavidades das cinco fases, como tonificação e de sedação nas estações, segundo 
a medicina chinesa clássica. 

6 Os Zang Fu e as atividades dos depósitos, dos palácios ou receptáculos  
Interação das vias normativas no corpo (jing mai) 

7 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.  
Sintomas (quadro clinico)  das  vias  de  condução  regulares  dos  sopros (meridianos principais, 
antigo, segundo Morant) 

8 As vias de conexão do qi no homem - luomai (nome antigo francês: Meridianos Secundários): 
muscular, distinto e longitudinal. 
Nomenclatura. Classificação.  
Localização anatômica, sintomas dos desequilíbrios.  
Regras de Regulação Clássica. 

9 
 

As Oito vias Extraordinátias +++++++++ 
 
 
 
 

10 Prova escrita Pontos extraordinários 

11 Introdução às partes do território humano como posto de avaliação e/ou de tratamento 
sintomático em diversas áreas de atuação clinica. 
Acupuntura auricular (acupuntura da orelha) teórico e prático. 

12 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 Clinica de Acupuntura  
As quatro regras e oito normas de avaliação  
Ficha clínica, O interrogatório: aspectos gerais, locais e psíquicos. 

13 As seis grandes vias regulares os 3 yin, 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 

14 Estudo e prática das 28 formas do yinyang  na boca do polegar (“Pulso radial") segundo o MaiJing 
ou "Clássico da rede da boca dos sopros” de Wang Shu Huo. Nan Jing ou "Clássico das dificuldades" 
de Bian Que.  
Acupuntura nos animais  
Clínica de acupuntura 

15 Metodologia cientifica.  
Os oito pontos de reunião 
Os quatro mares. Ling Shu 33  
Clínica de acupuntura 

16 Shén. os cinco shén/ Avaliação do olho peia MTC (inédito, descoberta recente, da dinastia Qin, das 
últimas escavações na China)  
Clínica de acupuntura 

17 Avaliação da Língua pela MTC  
Craniopuntura visão tradicional (retradicionalização pelo Dr.Orley)  
Clínica de acupuntura 

18 Acupuntura em Estética Facial (regulação e sintomático/receitas)  
Clínica de acupuntura 

19 Analgesia por Acupuntura/ Avaliação dos dentes pela MTC  
Clínica de acupuntura 

20 Os qi celestes e terrestres. Troncos celestes e ramos terrestres.  
Cálculo das cavidades "abertas" do nascimento e da sessão  
Clínica de acupuntura 

21 Noções gerais do I Ching (Yi Jing) 'Clássico das Mudanças"/ Método da Tartaruga eficiente  
Cálculo das cavidades “abertas” das Vias extraordinárias da hora do nascimento e da sessão  
Clínica de acupuntura 

22 Noções gerais de fitoterapia clássica chinesa e brasileira Noções gerais de alimentação clássica 
chinesa  
Regra de regulação pelos sabores  
Clínica de acupuntura 

23 Didática do ensino superior  
‘Receitas” Eficazes de fitoterapia e alimentação clássica chinesa Clinica de acupuntura 

24 Apresentação do artigo (TCC) e II prova (prova final). Clínica de Acupuntura. 

Obs.: Serão ministradas aulas de Metodologia Cientifica e Didática concentração em Acupuntura. Entrega de TCC sob 

forma de artigo cientifico, dos relatórios de atendimentos de acupuntura feitos pelos alunos no curso, como 

também, à distância. Aulas práticas de Estágio clinico sob a supervisão de professor colaborador do IBRAHO. Contam 

como carga horária para a conclusão do Curso. 


