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RESUMO 

 
Cabulon A L. O ensino da Auriculoterapia na graduação em medicina por via remota. 
Desafios em tempo de pandemia 
 
Introdução: A Acupuntura é considerada uma especialidade médica no Brasil desde 
1995 e junto com a Auriculoterapia estão presentes na Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares desde 2006, porém ainda não são realidades na 
graduação em Medicina de muitas faculdades. Objetivo: elaborar um módulo eletivo 
sobre Auriculoterapia e Medicina Tradicional Chinesa para estudantes do segundo 
ano da graduação em medicina da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; conscientizar os estudantes de 
medicina sobre a prática da Auriculoterapia no trabalho médico; apresentar as 
possibilidades do uso da Auriculoterapia como prática única ou complementar; discutir 
o embasamento científico e mecanismo de ação da Auriculoterapia; avaliar o 
aprendizado dos estudantes participantes do projeto de pesquisa; avaliar o módulo 
eletivo pelos estudantes e avaliar o ensino a distância. Método: Pesquisa transversal, 
descritiva, quali-quantitativa, com a realização de um módulo eletivo de 50 horas, 
composto por aulas teóricas e práticas em formato remoto. Utilizou-se questionários 
pré e pós, para analisar experiência e conhecimentos prévios, conhecimentos 
adquiridos e para a avaliação do módulo eletivo respectivamente. Resultados: 
Participaram 24 estudantes. Destes 14(58,3%) já tinham sido tratados com 
acupuntura ou outra técnica de tratamento da Medicina Tradicional Chinesa e 03 
(12,5%) participado de estágios sobre acupuntura ou auriculoterapia. A maior 
expectativa dos alunos estava em aprender tratamentos não farmacológico e poder 
aplicá-los. Todos citaram que entre as indicações estavam as dores crônicas. Sobre 
o aprendizado adquirido 87,5% (21) consideraram o módulo como excelente e 12,5% 
(3) como um bom módulo. 79,2% (19) sentiram-se confiante durante as atividades 
voltadas à prática, 16,7% (4) sentiram-se inseguros e 4,2% (1) referiu-se indiferente. 
A didática, ser remoto, acessível e material de apoio são pontos fortes do módulo. 
Como pontos fracos a falta da parte prática presencial, foi referida por 25% (6) 
estudantes. Entre as opiniões e sugestões, maior número de docentes, aulas teóricas 
mais dinâmicas e menos cansativas e período prático presencial. Conclusões.  A 
avaliação positiva do módulo, o baixo absenteísmo observado, a adesão espontânea 
dos estudantes, denotam a importância para a oferta desse módulo no curso. A forma 
híbrida seria o ideal para a atividade, mas, o ensino remoto ajustado a estratégias de 
ensino, mostrou-se válido para o propósito do estudo. Evidenciou-se a satisfação da 
maioria dos participantes e a sensação de aquisição do aprendizado, valorização da 
metodologia utilizada, qualidade e a eficiência do material didático e da metodologia 
empregada para a execução do módulo eletivo. 
 
Palavras-Chave: Acupuntura, Auriculoterapia, Educação em Saúde, Estudantes de 
medicina, Medicina Integrativa e Complementar, Aprendizagem a distância.   
 





ABSTRACT 

 
Cabulon A L. The teaching of Auriculotherapy in undergraduate medicine via remote 
access. Pandemic time challenges. 
 
Introduction: Acupuncture is considered a medical specialty in Brazil since 1995 and, 
together with Auriculotherapy, are present in the National Policy on Integrative and 
Complementary Practices since 2006, but they are still not a reality in medical 
graduation in many colleges. Objective: The main objective was to develop an elective 
module on Chinese Auriculotherapy for second-year undergraduate students in 
medicine at the Faculty of Medical Sciences and Health of the Pontifical Catholic 
University of São Paulo; make medical students aware of the practice of 
Auriculotherapy in medical work; present the possibilities of using Auriculotherapy as 
a unique or complementary practice; discuss the scientific basis and mechanism of 
action of Auriculotherapy; assess the learning of students participating in the research 
project; evaluate the elective module by students and evaluate the distance learning. 
Method: Cross-sectional, descriptive, quali-quantitative research, with an elective 
module of 50 hours for students in the second year of the Medicine Course at the 
Faculty of Medical Sciences and Health of the Pontifical Catholic University of São 
Paulo, with theoretical and practical classes in remote format. Pre and post 
questionnaires were used to analyze previous experience and knowledge, acquired 
knowledge and for the evaluation of the elective module respectively. Results: 24 
students participated. Of these 14 (58.3%) had already been treated with acupuncture 
or other treatment technique of Traditional Chinese Medicine and 03 (12.5%) 
participated in internships on acupuncture or auriculotherapy. The students' greatest 
expectation was to learn non-pharmacological treatments and be able to apply them. 
All mentioned that among the indications were chronic pain. About the acquired 
learning, 87.5% (21) considered the module as excellent and 12.5% (3) as a good 
module. 79.2% (19) felt confident during the activities related to the practice, 16.7% (4) 
felt insecure and 4.2% (1) said they were indifferent. Didactics, being remote, 
accessible and support material are strengths of the module. As weaknesses, the lack 
of in-person practical part was mentioned by 25% (6) students. Among the opinions 
and suggestions, a greater number of professors, more dynamic and less tiring 
theoretical classes, face-to-face practical period. Conclusions The positive evaluation 
of the module, the low absenteeism observed, the spontaneous adherence of students, 
denote the importance of offering this module in the course. The hybrid form would be 
ideal for the activity, but remote learning adjusted to teaching strategies proved to be 
valid for the purpose of the study. The satisfaction of most participants and the feeling 
of learning acquisition, appreciation of the methodology used, quality and efficiency of 
the teaching material and the methodology used for the execution of the elective 
module was evidenced. 
 
Key Words: Acupuncture, Auriculotherapy, Health Education, Medical Students, 
Integrative and Complementary Medicine, Distance Learning. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) possui fundamentos milenares, sua 

abordagem prima pela integralidade, por técnicas de tratamento peculiares e 

abrangentes que envolvem bem-estar físico e mental e apresentando respostas muito 

satisfatórias para médicos e pacientes. Tais conceitos, possuem uma íntima relação 

com o cuidado preconizado ao Médico de Família e Comunidade no que tange a 

proximidade e o olhar ampliado ao paciente. Porém, na visão da pesquisadora, 

inserida nestas especialidades desde 2005, sempre chamou sua atenção, o pouco 

conhecimento dos médicos sobre o assunto Medicina Tradicional Chinesa (MTC) / 

Acupuntura / Auriculoterapia, que por vezes leva ao preconceito, sobre uma 

especialidade há muito reconhecida por seu conselho de classe, mas não, 

efetivamente, por parte de seus membros. Com o início de suas atividades docente, 

em 2017, no curso de  medicina da Faculdade de Ciência Médicas e da Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FCMS-PUC SP), Campus Sorocaba, 

em seus primeiros contatos com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), vigente na 

época, pode observar, que seu eixo central era a formação do médico com perfil 

generalista, capacitado para um cuidado integral e voltado para a saúde pública.2 A 

abordagem sobre temas como  Auriculoterapia, Acupuntura e MTC, mesmo após mais 

de duas décadas de seu reconhecimento como especialidade médica ainda não 

estavam inseridas no PPC do curso.  

Em 2018, com a reformulação do PPC de Medicina foi introduzido, na matriz 

curricular do segundo semestre do segundo ano do curso, um módulo horizontal 

denominado “Princípios Terapêuticos Farmacológicos e não Farmacológicos”. O 

módulo traz em sua ementa [...] “Modalidades de práticas médicas alternativas: 

fundamentação” e entre seus objetivos “Conceitos básicos da terapêutica não 

farmacológica e sua aplicação na promoção à saúde, prevenção de doenças e na 

reabilitação [...] e  Princípios das práticas médicas tidas como alternativas”.3 Neste 

módulo é feita uma apresentação breve sobre a MTC e Auriculoterapia aos alunos e 

diante deste contexto, tornou-se oportuno conciliar o desenvolvimento do módulo 

eletivo sobre Auriculoterapia e os conceitos de MTC para estudantes do segundo ano 

e a formação no mestrado profissional. 
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2 INTRODUÇÃO  

 

2.1 Medicina Tradicional Chinesa  

 

Há milhares de anos a Medicina Tradicional Chinesa vem sendo utilizada para 

restabelecer e promover o equilíbrio biopsíquico do ser humano através de suas linhas 

de terapias. O Huang Di Ney Jing - “Tratado de Medicina Interna do Imperador 

Amarelo” é um texto redigido durante a Dinastia Han que data de 206 a.C. a 220 d.C. 

e traz relatos atribuídos a Huang Di, o Imperador Amarelo, que teria governado a 

China no período de 2698 a 2598 a.C, sendo atribuído a ele a unificação do país e a 

criação da sua escrita. Até hoje este livro embasa os princípios da MTC sobre o 

organismo humano e traz orientações sobre diagnóstico de doenças e seus 

tratamentos.4,5 

Este raciocínio milenar da MTC baseia-se no preceito de que todo ser vivo 

possui várias energias, as principais recebem denominações como Qi, Shen, Xue, 

Jing. Neste conceito algumas energias circulam por todo corpo, dentro de canais 

chamados meridianos, como o Qi por exemplo, sendo os sinais, sintomas e a própria 

doença, uma manifestação do desequilíbrio na circulação dessa energia. Outras 

seriam uma espécie de reserva de energia (vida) e estariam armazenadas nos órgãos 

e vísceras, como o Jing armazenado nos rins, considerado uma reserva energética 

composta pela energia ancestral (recebida dos pais), pela advinda dos alimentos e do 

ar que entra pelos pulmões.5,6 A abordagem do sujeito dentro desta racionalidade se 

dá pela avaliação da harmonia ou desvios na  interação do homem com estas 

energias, ou seja com a manutenção de uma boa circulação e de suas reservas, 

mantendo uma relação equilibrada com os ciclos da natureza em seus universos 

macro e micro.  Portanto há nesta abordagem uma visão integral do indivíduo como 

um ser biológico, social e espiritual para a construção de um diagnóstico e posterior 

elaboração terapêutica.7 Seguindo esta linha fundamentam-se as Teorias do Yin/Yang 

e a Teoria dos 5 Elementos ou 5 Movimentos.  

A primeira teoria apresentada pela MTC foi a do Yin e Yang. Esta, entende que 

o homem faz parte do universo, comporta-se e está submetido ao que nele acontece, 

descreve os fenômenos da natureza e as condições de saúde/doença no organismo 

humano sob uma forma polarizada. Esta classificação apresenta polos que são ao 

mesmo tempo opostos e complementares, Yin (negativo, escuro, calmo, noite, 
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reflexão, etc) e Yang (positivo, sol, agitação, ação, dia entre outros) e por mais que 

possa parecer lúdico aos olhos da medicina contemporânea, ela marca o início da 

compreensão de que o desequilíbrio entre forças, onde houvesse o predomínio de 

uma sobre a outra, haveria o desencadeamento de um processo de adoecimento. 

Neste conceito tudo é relativo, ou seja, o dia classificado como Yang em relação à 

noite que é considerada Yin, pode ter períodos mais Yang que outros dentro deste 

mesmo dia. Assim, tudo no universo foi classificado dentro desta dualidade e a busca 

pelo equilíbrio entre elas tornou-se a base para a manutenção da saúde e da vida.8  

Na sequência e em evolução à primeira teoria está o raciocínio de que o 

organismo humano e os fenômenos da natureza estão sujeitos a 5 ciclos, assim a 

cada um deles foi atribuído uma estação do ano, um órgão, uma víscera, uma emoção, 

os inúmeros sinais e sintomas, entre outros. Esta atribuição se fez de acordo com as 

semelhanças e divergências entre todos estes elementos durante as observações e 

estudos empíricos ao logo dos séculos. Para exemplificar temos a descrição de que o 

órgão coração estaria ligado energeticamente ao intestino delgado e que ambos 

pertencem ao elemento fogo, à cor vermelha, à estação verão, à emoção da alegria, 

entre outros. Mas os elementos não estão sozinhos e isolados como o corpo não é 

composto de órgãos e vísceras que trabalham isoladamente, eles se movimentam em 

um ciclo, onde o equilíbrio ou desequilíbrio de um influencia a harmonia de todo o 

ciclo, agredindo mais ou menos a este ou àquele sistema. Este é o raciocínio filosófico 

que embasa a Teoria dos Cinco Movimentos.5,8   

Vale ressaltar que a partir destas observações a concepção de saúde-doença 

deixa de ter um caráter místico e atribuído às forças do bem e do mal que recaíam 

sobre o organismo e percebeu-se que os desequilíbrios causados por vícios, pestes, 

erros na alimentação, higiene e forças da natureza seriam os verdadeiros 

responsáveis pelas doenças.5 

Para trazer o organismo de volta ao equilíbrio várias formas de diagnóstico e 

tratamento são propostos pela MTC, dentre elas a Acupuntura e a Auriculoterapia, 

que encontram-se como as técnicas mais difundidas e estudadas em todo mundo e 

propõem a utilização de materiais para estímulos de regiões definidas, com a 

finalidade de atingir os chamados acupontos, buscando-se efeitos locais e à distância, 

por estarem ligados a uma complexa rede neural e miofascial.9 Com a evolução das 

pesquisas sobre essas técnicas observou-se que  os estímulos feitos nestes pontos 

transmitem informações ao Sistema Nervoso Central (SNC) com a função de liberar 



19 
 

substâncias químicas de efeitos analgésicos, antinflamatórios e antidepressivos, 

capazes de aliviar sintomas causados por muitas enfermidades, como a dor por 

exemplo. Os acupontos são microrregiões, espalhados por todo corpo, cada um com 

sua denominação própria e localização precisa e em sua grande maioria compõem, 

em conjunto, os meridianos. Meridianos, dentro de um contexto tradicional, são canais 

imaginários distribuídos pela superfície corporal, formando uma rede extensa e que 

traz em seu trajeto os pontos de acupuntura ou acupontos.5 Estes meridianos 

possuem também trajetos internos que fazem a comunicação de órgãos e vísceras 

com a superfície corpórea, portanto ao estimularmos os acupontos acessamos estes 

órgãos e vísceras promovendo seu equilíbrio e restabelecendo a saúde. 

Além das conhecidas agulhas de acupuntura, outros materiais também são 

utilizados para estimular os acupontos, entre eles a moxa, um bastão de Artemísia 

Vulgaris incandescente que é aproximado da pele, sobre os mesmos pontos, com a 

finalidade de levar calor ao meridiano e com isso aliviar dores. Ventosas, laser e 

eletroestimulação também estão entre os procedimentos utilizados. 

Há relatos da utilização rudimentar da acupuntura na China há mais de 2.000 

a.C. durante a Idade da Pedra, que historicamente encerrou-se neste período.10 No 

Brasil, antes de 1500, encontramos relatos de índios utilizando espinhos em pontos 

do corpo humano, em uma forma rudimentar de tratamento a doenças, que muito se 

assemelha à acupuntura da MTC.9 

Segundo Contatore, Tesser e Barros, ao final do século XIX e início do séc. XX, 

a Medicina Clássica Chinesa passa por um período de desqualificação devido à ação 

colonialista ocidental vivida pela China, favorecendo a implantação dos conceitos 

biomédicos para os cuidados com a saúde da população, sob a justificativa de 

necessidade de modernização das práticas médicas chinesas e impondo que o 

moderno seria superior ao tradicional. Essa invasão ocidental aos conceitos clássicos 

da Medicina Chinesa, culminou em adaptações, resultando fatalmente na perda de 

parte de seus fundamentos mais profundos, principalmente no que se referia ao 

entendimento sobre a forma individualizada do adoecer.11 
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2.2 Auriculoterapia  

 

2.2.1 Auriculoterapia - Breve Histórico 

 

A história da Auriculoterapia integra-se com a própria história da acupuntura. 

Na Europa, relatos evidenciam utilização do pavilhão auricular para tratamento de 

enfermidades há 2500 anos.12 

Hipócrates, considerado Pai da Medicina, descreve em seu livro “Gerações”, 

cauterizações na região posterior da orelha, desenvolvendo quadro de infertilidade 

masculina, ou sêmen infecundo, como descrito, relatos esses que datam de 460 a.C. 

12,13  

Cipecladis, médico grego, também preconizava pequenos cortes na região 

posterior da orelha para tratar impotência sexual masculina.13 

Egito Antigo – Elementos mostrando que picar atrás da orelha funcionaria como 

método contraceptivo feminino.13 

Do século XVI, o quadro “Jardim das Delícias” – Museu do Prado em Madri 

mostra num conjunto, duas orelhas separadas por uma faca, um pênis ereto, testículos 

e um diabinho puncionando duas orelhas com uma só agulha. Pontos posteriormente 

testados pelo neurologista francês, Dr. Paul Nogier, para tratamento de impotência 

sexual e transtornos da libido.13  

Na China a Auriculoterapia é citada no Tratado de Acupuntura mais antigo, o 

Huang Di Nei Jing, o clássico livro do Imperador Amarelo (480-221 a.C), onde 

encontram-se mencionadas relações dos canais de energia (meridianos) com o 

pavilhão auricular.14 

Em 1973, antropólogos chineses, encontraram em escavações na Província de 

Hu Nan, um livro do período Han (206 a.C. a 220 d.C.). O livro é composto por duas 

partes, sendo que na segunda, encontra-se descrita a relação entre as várias regiões 

do corpo  com a orelha por meio de canais.15  

Na década de 1950 o Dr. Paul Nogier levou seus estudos à China onde a 

Auriculoterapia passava por um período de desuso em virtude dos resultados 

satisfatórios da acupuntura sistêmica. Porém ao entrar em contato com os estudos do 

Dr. Nogier, um grande interesse foi despertado por parte do governo chinês liderado 

por Mao Tse Tung para o desenvolvimento de uma técnica fácil, prática, de baixo custo 

e com grande efetividade, a ser ofertada à população, já que o país passava, nessa 
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época, por grande crise política e financeira.9 Além desta justificativa, relatos 

demonstram que  Mao Tse Tung promovera neste período o apogeu da mistura da 

Medicina Clássica Chinesa com a Medicina Contemporânea11 e que vinha ao encontro 

dos conceitos de neurofisiologia, aplicados à Auriculoterapia trazidos pelo médico 

francês. 

Dr. Paul Nogier, é considerado o maior pesquisador em Auriculoterapia da 

Europa, trabalhou por mais de trinta anos, mapeando pontos auriculares e suas 

utilizações através da neurofisiologia.13 Verificou que o pavilhão auricular 

corresponderia a representação de um feto invertido, Figura 1, formando o   

homúnculo auricular, Figura 2, onde a região cefálica encontra-se no lóbulo, coluna 

vertebral no anti-hélice, terminando com membros superiores e inferiores no ápice do 

pavilhão. Na fossa triangular estão os acupontos que representam os órgãos pélvicos, 

na concha superior ou concha cimba e raiz do hélice, os órgãos abdominais e na 

concha inferior ou cava encontram-se os órgãos da região torácica, 

predominantemente. 

 

 Figura 1 - Imagem do feto invertido no pavilhão auricular 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Nogier, Boucinhas, 2014).13  
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 Figura 2 - Homúnculo auricular de Paul Nogier 

Fonte: (Nogier, Boucinhas, 2014).13  

 

Na China o mapa auricular foi adaptado à toda teoria da Medicina Tradicional 

Chinesa, somando-se ao raciocínio dos efeitos alcançados com o estímulo dos 

pontos, também sua ação sobre os meridianos correspondentes. Assim como na 

Europa, houve uma atenção ao desenvolvimento de pesquisas que pudessem 

embasar a utilização da técnica. 

Em 1991 a professora Huang Li Chun editou em Beijing um dos tratados mais 

importantes em auriculoterapia publicados na China, com o título “Tratado sobre o 

Diagnóstico e Tratamento através dos Pontos Auriculares” (sem tradução fora da 

China). 

A Dra. Huang Li Chun é considerada a maior especialista da Auriculoterapia 

Chinesa no mundo. Recebeu o prêmio Reconhecimento de Domínio e Realização ao 

Longo da Vida no Simpósio Internacional Mundial de Terapia Auricular e Medicina 

Auricular, atualmente é presidente do Centro Internacional de Pesquisa e Treinamento 

em Medicina Auricular (AMIRTC), que foi fundado para treinar e certificar vários níveis 

de proficiência em Medicina Auricular, e continuar a pesquisa nessa área. Nestes anos 

de prática, a médica já tratou mais de 50.000 pacientes em todo o mundo. Seu método 

diferencia-se principalmente pela utilização do pavilhão auricular na elaboração de 
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diagnósticos por meio de minuciosa observação e na utilização de duas sementes 

para tratamento em um mesmo ponto.16  

Muitos outros livros foram editados dentro e fora da China desde então. 

 

2.2.2 Auriculoterapia – Técnica e Mecanismo de Ação 

 

A Auriculoterapia utiliza todo o pavilhão auricular como área de inspeção e 

palpação para elaboração do diagnóstico e posterior tratamento. Considerado um dos 

mais populares microssistemas, conseguiu impor-se por seus resultados, sua 

aceitação e por ser pouco invasivo em seus procedimentos.15 O avanço das pesquisas 

e produções científicas também fortaleceram o uso da técnica por parte da 

comunidade médica, como mostra a conclusão da extensa revisão realizada por Asher 

e colaboradores em 2010, que sugere ser a Auriculoterapia, uma técnica promissora 

para o tratamento de vários tipos de dor, incluindo as dores perioperatórias e 

apresentando-se como uma opção para pacientes com dificuldades no uso de terapias 

farmacológicas para o controle da dor.17 Um ensaio clínico multicêntrico,  controlado 

e randomizado feito na Espanha entre 2014 e 2016, acompanhou 205 gestantes, 

divididas em 4 grupos, com quadro de dor lombar, 55 gestantes foram randomizadas 

em cada grupo e o tratamento foi realizado por duas semanas com duas sessões 

semanais. As gestantes que receberam as sessões de auriculoterapia apresentaram 

significativa redução do quadro álgico quando comparadas ao grupo controle.18  

A Auriculoterapia é um método de diagnóstico e tratamento de disfunções 

físicas e psicossomáticas e parte do princípio de que o pavilhão auricular é a 

representação de um feto invertido e assim, estão dispostos os pontos de estimulação. 

Trata-se de uma técnica reflexa onde o estímulo de uma determinada área reflete em 

outra, aqui estamos falando em estímulo nociceptivo.10 Essa estimulação envolve 

reflexos neurológicos, neurotransmissores, citocinas, o sistema imunológico e 

processos inflamatórios.12 A orelha como uma das poucas estruturas formadas pelos 

três folhetos embrionários, poderia hipoteticamente representar todas as partes do 

corpo. Esta análise desencadeou os estudos da auriculoterapia dentro das bases 

neurofisiológicas e seu reconhecimento pela OMS.19  

Muitos estudos já foram produzidos com a finalidade de esclarecer os efeitos 

produzidos pela inserção de agulhas nos acupontos. 
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A partir da estimulação desses locais, pode-se alterar a dinâmica da circulação 

sanguínea e promover o relaxamento muscular, sanando o espasmo e diminuindo a 

inflamação e a dor, além disso pode-se obter a liberação de hormônios como cortisol 

e endorfinas, promovendo a analgesia.20  

Esse mecanismo de ação da acupuntura e da Auriculoterapia, baseia-se no fato 

de que a estimulação em pontos específicos, gera um estímulo nas terminações 

nervosas a nível local, que envia um impulso ao Sistema Nervoso Central (SNC) via 

trato espinotalâmico, onde é reconhecido e traduzido em três níveis, principalmente 

para o alívio de dores, sejam elas, agudas ou crônicas. 

1 - Nível de corno posterior da medula espinal, onde haverá a ativação de 

interneurônios na substância gelatinosa e liberação de dinorfinas.20  

2 - Nível do mesencéfalo, onde haverá a ativação de neurônios da substância 

cinzenta, que vão liberar endorfinas estimulando a produção de serotonina e 

norepinefrina.20  

 3 - Nível hipotalâmico, onde há ativação do eixo hipotálamo-hipófise que gera 

liberação de β- endorfinas (analgésicos), cortisol (anti-inflamatório) devido à liberação 

de ACTH e serotonina (antidepressivo) na corrente sanguínea e líquor.20 

Em resumo, os estudos demonstram tratar-se de um método de estimulação 

neurológica em receptores específicos, com efeitos de modulação da atividade neural 

em três níveis: local, espinhal ou segmentar e supra espinhal ou supra segmentar. 

Com a Auriculoterapia, o estímulo periférico sobre a corrente sanguínea e 

nervosa é transmitido ao tálamo e, deste, ao cerebelo, tronco cerebral, encéfalo e a 

todos os núcleos cerebrais, assim temos a ação do cérebro sobre todo o organismo, 

que em regime de “feedback”, equilibra-se e regenera-se.13  

Dentro da MTC, a Auriculoterapia é considerada um dos principais 

microssistemas, enquadrando-se no conceito de zona reflexa, onde áreas específicas 

do corpo, neste caso o pavilhão auricular, quando estimuladas, conectam-se por vias 

aferentes com SNC e deste com Sistema Nervoso Autônomo (SNA)  promovendo 

respostas neuroendócrinas que auxiliam nos diversos tratamentos.10 

Uma das teorias mais defendidas para a explicação do mecanismo de ação da 

Auriculoterapia é a correspondência do Nervo Vago e SNA com o pavilhão auricular, 

formando uma importante via de comunicação com o SNC para o controle e percepção 

da dor considerando as atividades deste nervo ao controlar os sistemas 

cardiovascular, respiratório e gastrointestinal e ter efeitos sobre os músculos lisos, os 
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vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas e o sistema endócrino.21 Uma pesquisa 

feita pelo prof. Marcos Lisboa Neves para sua dissertação de mestrado na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mostrou que a  estimulação do ramo 

auricular do nervo vago foi efetiva no alívio de dores víscero-somáticas e somáticas 

em ratos Wistar.22   

O pavilhão auricular é inervado por nervos cranianos e nervos espinhais. Pelo 

menos quatro nervos suprem a parte anterior do pavilhão: o nervo auriculotemporal, 

o ramo auricular do nervo vago (RANV), o nervo occipital menor e o nervo auricular 

maior como mostra a Figura 3. O nervo auriculotemporal é um ramo do nervo 

trigêmeo, que abastece principalmente as áreas anterossuperior e ântero-medial da 

orelha externa e justificando a grande contribuição da utilização do método no controle 

às trigemealgias.21 

O ramo auricular do nervo vago, que é o único ramo periférico deste importante 

nervo, fornece fibras principalmente à concha inferior, superior e a maior parte da área 

ao redor do conduto auditivo, onde pelo mapa auricular, encontram-se os pontos 

referentes aos órgãos internos, assim como, sistema endócrino. O nervo occipital 

menor inerva as porções superior e posterior do pavilhão auricular. O nervo auricular 

maior (GAN), que tem sua origem no plexo cervical inerva as partes inferiores do 

pavilhão como apresentado na Figura 3.21  

 

Figura 3 - Inervação do pavilhão auricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://acupunturart.blogspot.com/.23  
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Estudos clínicos de qualidade, randomizados tem sido publicado em todo 

mundo à fim de auxiliar o manejo dos tratamentos com auriculoterapia e comprovar 

sua eficácia. Um exemplo foi o estudo feito pela Dra. Huang Li Chun e col. em 2013, 

que nos mostra a auriculoterapia como uma opção importante e promissora no 

controle da dor lombar crônica.24  

Outra pesquisa realizada em 2017 compara duas técnicas para aplicação da 

Auriculoterapia no tratamento de insônia em pacientes idosos partindo do princípio de 

que a Auriculoterapia seja efetiva para o tratamento da insônia nesta fase da vida e 

faz uma análise sobre a melhor técnica para aplicá-la, laser ou magnetoterapia. O 

estudo foi conduzido utilizando-se os conceitos da MTC e não encontrou diferenças 

significativas entre as técnicas utilizadas.25  

 

2.2.3 Auriculoterapia – Materiais  

 

Os materiais utilizados para essa estimulação de pontos podem ser agulhas 

lineares, semipermanentes, sementes de Mostarda (amarelas) ou Vaccaria (pretas), 

cristais, esferas de ouro ou prata, laser, eletroestimulação, massagens e outros. 

Escolhe-se um desses materiais e após anamnese detalhada, avaliação do pavilhão 

auricular e identificação dos pontos dolorosos pela palpação, passa-se à estimulação 

dos mesmos, caso decida-se pela fixação das sementes com esparadrapo ou 

micropore, ou inserção de agulhas semipermanentes, estes permanecerão no local 

por um período de 5 a 7 dias. 

Uma sessão de Auriculoterapia, envolve anamnese, exame físico, elaboração 

de diagnóstico e tratamento, podendo ser realizada uma única sessão, geralmente 

quando estamos frente a uma queixa aguda ou ser utilizada em um tratamento com 5 

a 10 sessões para patologias de caráter mais crônico.15 

Para o tratamento com sementes, material priorizado nesse módulo eletivo, 

utilizamos: 

• Placa para a montagem dos elementos de inserção nos pontos que 

serão tratados 

• Sementes de Mostarda(amarela) e semente de Vaccaria (preta) 

• Esparadrapo micropore 

• Pinça mosquito 
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Na Figura 4, temos uma demonstração da aplicação de sementes em 

acupontos auriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://agencia.ac.gov.br/abertas-inscricoes-para-curso-de-auriculoterapia-para-profissionais-

de-saude//.26 

2.2.4 Auriculoterapia – Linhas Francesa e Chinesa 

 

A Auriculoterapia possui duas principais linhas de raciocínio e aplicação, a 

francesa desenvolvida pelo neurofisiologista Dr. Paul Nogier, onde os pontos são 

previamente identificados pela anamnese, inspeção e palpação do pavilhão auricular, 

buscando-se alterações de sensibilidade e/ou coloração local. Não se trata um ponto 

que não esteja  manifesto, ou seja, doloroso sendo está uma das diferenças entre 

Auriculoterapia Francesa e Auriculoterapia Chinesa pois nesta última  os pontos são 

tratados de acordo com o diagnóstico clínico e energético do paciente, além de sua 

manifestação local.13 Na Auriculoterapia Chinesa, além da detecção dos pontos 

dolorosos e/ou detectáveis por aparelhos especiais (Figura 5), soma-se o diagnóstico 

energético que utiliza os conceitos de Qi (energia que circula nos meridianos), Jing 

(energia vital), as teorias do Yin/Yang e dos Cinco Movimentos, no intuito de tratar a 

patologia e o desequilíbrio energético, que a causou, como explicado anteriormente. 

A Auriculoterapia Francesa tem seu tratamento fundamentado em três pilares, 

detecção de pontos, sinal vascular denominado VAS e frequências de Nogier. As 

Figura 4 - Tratamento com Auriculoterapia utilizando sementes 
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pesquisas do Dr. Nogier demonstraram que os pontos reflexos do pavilhão auricular 

são regiões que apresentam um feixe neuro-vascular com baixa resistência elétrica e 

podem ser detectados por aparelhos especiais como os apresentados na Figura 5. 

Para a localização destes pontos ou zonas utiliza-se como referência, o mapa 

auricular francês apresentado na Figura 6.13  

Para a MTC, o ouvido está diretamente ligado aos 12 meridianos da Acupuntura 

Sistêmica, e estimular o pavilhão auricular pode restabelecer o equilíbrio e em 

consequência, a saúde como um todo. Para a elaboração do diagnóstico se utiliza 

anamnese, exame físico direcionado e detalhado e o mapa auricular apresentado na 

Figura 7.14,15  

Em 1987, a OMS divulgou um relatório intitulado “Esquema de padronização 

dos acupontos auriculares”. Com isso houve uma uniformização sobre a nomenclatura 

e a localização dos pontos de acupuntura auricular. Esse trabalho foi realizado por 

pesquisadores chineses denominado “Grupo Nacional para Investigação em 

Auriculoterapia”15 o documento final apresentado pelo grupo foi publicado em 1993 e 

confirmado em 2008.12   

  

Figura 5 - Aparelhos para localização de pontos no pavilhão auricular 

 

 

Fonte: Figuras extraídas de sites de fornecedores especializados em Acupuntura. 

 

mtcshop.com.br 
akwavita.com.br 

multiterapias.com.br 
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 Figura 6 - Mapa Auricular Segundo a Escola Francesa de Paul Nogier 

Fonte: (Nogier, Boucinhas, 2014).13 
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Figura 7 - Mapa dos pontos auriculares segundo a Escola Chinesa –Auriculoterapia: 

Escola Huang Li Chun 

 

 

Fonte: (Garcia,1999).15               

 

2.3 Práticas Integrativas e a OMS 

 

Desde o final da década de 1970, com a Primeira Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários em Saúde, realizada na cidade de Alma-Ata no 

Kazaquistão,27 a Organização Mundial da Saúde (OMS), vem estimulando a 

implantação do que denomina Medicina Tradicional ou Medicina Complementar e 

Alternativa (MT/MCA) na Atenção Primária à Saúde (APS). Estes termos referem-se 

a formas de abordagem e tratamento ao indivíduo que divergem da medicina 

convencional ou biomedicina, tanto na elaboração do diagnóstico quanto na maneira 

de oferecer e aplicar o tratamento. Atualmente o termo “Alternativa” tem sido evitado 
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pois remete a um pensamento em que seria necessário optar por uma ou outra 

abordagem, o que não é verdade, pois as medicinas tradicionais apresentam-se como 

possibilidade de uma utilização integrada ao tratamento convencional já realizado, 

enriquecendo-o com saberes milenares, comprovados pelas pesquisas e que tende a 

qualificar o atendimento médico e a APS.  

As orientações presentes no artigo VII, parágrafo 7 da Declaração de Alma Ata 

exemplifica este adjetivo. 

 
VII) Os cuidados primários de saúde: 7 - Baseiam-se, nos níveis locais e de 
encaminhamento, nos que trabalham no campo da saúde, inclusive médicos, 
enfermeiros, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, conforme seja 
aplicável, assim como em praticantes tradicionais, conforme seja necessário, 
convenientemente treinados para trabalhar, social e tecnicamente, ao lado da 
equipe de saúde e responder às necessidades expressas de saúde da 
comunidade.27 

 
Esse estímulo culminou com o lançamento da Estratégia da OMS sobre 

Medicina Tradicional para o período de 2002 a 2005.28  

Nesta, a agência define Medicina Tradicional, como,  

 
A soma total do conhecimento, habilidades e práticas baseadas nas teorias, 
crenças e experiências de diferentes culturas, explicáveis ou não, e usadas 
na manutenção, prevenção, diagnóstico, tratamento ou melhoria de doenças 
físicas e mentais.28 

  
Com a Estratégia, a OMS posiciona-se em relação às questões levantadas por 

profissionais de saúde e pelo público, sobre a segurança, a eficácia, a qualidade, uso 

racional, acesso e disponibilidade deste modelo de atenção em saúde. 

Atualizada para o período 2014–2023, uma nova Estratégia da OMS dedica 

mais atenção, do que sua antecessora, à priorização de serviços e sistemas de saúde, 

que devem incluir Medicina Tradicional, definindo as práticas e os profissionais que 

atuarão nestas.29  

 

2.4 Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC)  

 

Seguindo os caminhos orientados pela OMS, o Brasil, na década de 1980, inicia 

sua trajetória para a implantação das Práticas Integrativas em seu sistema público de 

saúde.30 O convênio firmado entre o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (Inamps), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro e o Instituto Hahnemanniano no Brasil, em 1985, buscava 
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garantir o atendimento em homeopatia na rede pública. Desde 1986 as Conferências 

Nacionais de Saúde, por meio de seus relatórios, introduziram e ampliaram as Práticas 

Integrativas, como a Acupuntura e Auriculoterapia por exemplo, na rede pública de 

atenção à saúde. Em 1988 as Resoluções da Comissão Interministerial de 

Planejamento e Coordenação (Ciplan) – nº 4, n° 5, n° 6, n° 7 e n°8 definiram as normas 

para o atendimento em acupuntura, homeopatia, termalismo, fitoterapia e abordagem 

alternativa em saúde mental, o que permitiu o início, de forma sistematizada, da 

prática destas atividades nos serviços públicos de saúde. A 11ª Conferência Nacional 

de Saúde em 2000, incorporou o atendimento com acupuntura e homeopatia nas 

unidades de PSF e PACS em todo país.31 

Em 03 de Maio de 2006, por meio da Portaria 971, o Ministério da Saúde 

implanta a PNPIC no SUS contemplando nesse momento as práticas de Acupuntura, 

Homeopatia, Fitoterapia e Termalismo, a serem implantadas e implementadas, à nível 

nacional, por todas as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, para que promovam a elaboração ou readequação de seus planos, 

programas, projetos e atividades, em conformidade com as diretrizes propostas pela 

Política aprovada.32  

Tais práticas foram consideradas ações de cuidados transversais, podendo ser 

realizadas na Atenção Primária a Saúde, assim como, nos níveis de média e alta 

complexidade, não havendo necessidade de uma adesão à PNPIC, que traz diretrizes 

gerais para a incorporação das práticas e cabendo ao gestor municipal elaborar as 

normas para sua inserção nos serviços de saúde locais. 

Após a implantação da PNPIC em 2006, o Ministério da Saúde vem trabalhando 

para a ampliação e desenvolvimento destas práticas dentro do Sistema Único de 

Saúde (SUS), com foco na Atenção Básica. Podemos evidenciar essa ação por meio 

das cinco principais portarias lançadas sobre o assunto, sendo a última de 2018 e que 

estão descritas na Figura 8.33,34  
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Figura 8 - Portarias PICs - SUS 

 

Fonte: (Brasil, 2018).33 

 

Nestes quinze anos muitos foram os avanços na área das PICs em relação às 

pesquisas, ao número de pacientes atendidos e aos profissionais envolvidos com as 

modalidades terapêuticas disponibilizadas na APS. 

Sabe-se que a rede de atendimento do SUS é muito ampla e hierarquizada, o 

que faz com que, algumas dessas práticas, como a Auriculoterapia e a Acupuntura, 

ainda estejam restritas às equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 

Básica (NASF-AB)i. Outras possibilidades de atendimento em Auriculoterapia e 

Acupuntura são nos centros de referências, ou grupos específicos, como os 

antitabagismo por exemplo, chegando de forma incipiente e não otimizada para a 

maioria dos usuários do sistema, pois ainda não a encontramos, na rotina dos 

atendimentos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na maioria dos municípios em 

todo país, apesar dos grandes avanços. 

O trabalho em saúde tem sua atividade voltada à perspectiva do cuidado 

oferecido a seus usuários, cuidado esse, fortalecido quando atenta-se à construção 

do vínculo longitudinal entre o usuário e a equipe de saúde. Essa abordagem 

 
i NASF-AB - grupo multiprofissional que deve trabalhar de maneira integrada e efetiva junto às 
equipes de Saúde da Família ou equipes de Atenção Básica buscando resolver os problemas da 

população local e atua como suporte à essas equipes.35 
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encontra-se presente durante toda a formação do médico quando aprende e vivencia 

a importância de uma relação médico-paciente saudável. O vínculo longitudinal, aqui 

entendido como a continuidade do cuidado é um forte atributo da atenção primária, 

que se funde a um outro, não menos importante, a integralidade, que juntos promovem 

o fortalecimento da relação interpessoal entre o profissional de saúde e o usuário, 

aumentado a relação de confiança, a adesão aos tratamentos e uma maior autonomia 

do paciente nos cuidados com sua saúde.36  

 Todos esses conceitos acompanham os fundamentos da Auriculoterapia que 

promove a avaliação integral do indivíduo para prevenção de agravos, promoção, 

manutenção e recuperação da saúde, por ser uma prática de cuidado continuado, 

levando ao fortalecimento e ampliação do vínculo entre os envolvidos no processo. 

Essa avaliação vem ao encontro não só das diretrizes do Sistema Único de Saúde no 

Brasil,37 como também dos objetivos de uma Atenção Primária em Saúde cada vez 

mais qualificada. 

 

2.5 As Práticas Integrativas e a Formação Médica 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em 

Medicina38, que normatizam a formação do médico no país, preconizam que o perfil 

do egresso contemple, dentre outras, a formação generalista, crítica e reflexiva e que 

o médico esteja capacitado para ações de prevenção, promoção e reabilitação da 

saúde do indivíduo38,conceito este, alinhado à definição de educação médica  

elaborada durante as  Conferências Mundiais de Edimburgo, da Associação Brasileira 

de Educação Médica (Abem), da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação 

do Ensino Médico (Cinaem) e da Rede Unida como práticas de ensino que busquem 

a formar o futuro profissional dentro de princípios que contemplem humanidade, 

criticidade, reflexão e ética.39  

Diante desta orientação, torna-se necessário observar que a formação 

generalista preconizada para o estudante de medicina, perpassa pelo conceito de 

promover a integralidade na atenção ao paciente, que é um princípio estrutural do 

SUS. Este princípio está destacado na "Lei Orgânica da Saúde", Lei 8080 de 1990 

que rege todos os princípios deste Sistema de Saúde37 e que será onde os estudantes 

estarão inseridos durante a graduação e após a conclusão do curso. A Diretriz aponta 

para a necessidade de aproximar, precocemente, o graduando dos serviços de 
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Atenção Primária a Saúde do SUS, o que deve estar inserido no projeto pedagógico 

dos cursos de medicina.38 Isso nos mostra que a abordagem do indivíduo como um 

todo, em seus aspectos físico, econômico, social e emocional são de suma 

importância para uma boa prática em medicina.  

 Quando se apresenta aos estudantes de medicina, os conceitos sobre PNPICs 

e aqui em particular sobre Auriculoterapia, fornece-se a estes, informações sobre uma 

racionalidade médicaii aqui referida como integrativa ou complementar, para que 

possa trilhar o caminho inverso ao reducionismo da racionalidade biomédica ocidental 

que se apoderou fortemente desta população nas faculdades de medicina nos últimos 

anos e que compromete a visão de integralidade proposta pelas DCNs e pelo SUS.32  

Desta forma os cursos de medicina do país tem, paulatinamente, inserido em 

sua matriz curricular, atividades sobre Práticas Integrativas, oferecendo noções 

básicas ao graduando, sobre terapias não medicamentosas, e colocando-o em 

contato com outras possibilidades de diagnóstico, tratamento e abordagem do 

paciente, para sua posterior utilização na vida profissional, seja como complemento 

de um tratamento em sua especialidade ou mesmo como um especialista na área, 

aqui falando do médico acupunturista ou acupunturiatra. Nessa direção a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) foi uma das pioneiras ao introduzir em sua 

reforma curricular de 1994 o ensino da Acupuntura na graduação.40  

Outro cuidado para a apresentação da Auriculoterapia ao futuro médico é 

mostrar-lhe o embasamento científico destas práticas, e que está em consonância 

com outras orientações presentes nas diretrizes como, “Otimizar o uso dos recursos 

propedêuticos, valorizando o método clínico em todos seus aspectos” e “ Exercer a 

medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base em 

evidências científicas”.38  

   Segundo Teixeira e Lin, 2021, a falta de conhecimento por parte dos médicos, 

sobre mecanismos de ação, evidências científicas ou formas de abordagem e 

tratamento das terapias não convencionais, pode dificultar o diálogo com seu 

paciente, que por vezes, omite o uso dessas práticas por receio de represálias, 

orientações contrárias ou mesmo descaso sobre o assunto por parte de seu médico. 

 
ii Racionalidades médicas: Conceito atribuído por Madel Terezinha Luz a todo sistema médico complexo 
construído sobre seis dimensões: uma morfologia humana (Anatomia na biomedicina), uma dinâmica 
vital (fisiológica), uma doutrina médica (o que é estar doente ou ter saúde), um sistema diagnóstico, 
uma cosmologia e um sistema terapêutico. Inserem-se, portanto, nestas racionalidades, a biomedicina 

a homeopatia a medicina ayurvédica e a MTC entre outras.41,42   
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Tal situação poderia ser contornada caso o médico tivesse ao menos um 

conhecimento básico sobre o assunto, auxiliando seu paciente na escolha de um 

profissional qualificado e no uso de técnicas reconhecidas e comprovadas, ao invés 

de agir com atitudes carregadas de preconceitos e posições contrárias sem 

fundamento científico.43  

 

2.6 Auriculoterapia na Graduação em Medicina e na Rede Pública de Atenção à 

Saúde 

 

Observa-se no Brasil poucas descrições de abordagem da Auriculoterapia 

durante a graduação em medicina. Um dos raros artigos encontrados refere-se à 

Universidade Federal do Acre em um curso promovido pela Liga Acadêmica de 

Práticas Integrativas e Tradicionais em Saúde no período de fevereiro a dezembro de 

2019.44 A oferta de um curso de extensão sobre o assunto foi elaborado pela 

Universidade Feevale - RS para todos os acadêmicos da área de saúde, incluindo os 

de medicina, com a duração de 10h que puderam ser utilizadas posteriormente como 

horas complementares. Três edições foram realizadas deste curso até 2018.   

Já na rede pública de atenção à saúde, a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) em convênio com o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde/Divisão de Atenção 

Básica/Serviço de Atenção à Saúde (CNPICS/DAB/SAS), anualmente oferece uma 

capacitação aos profissionais da Rede Pública de Atenção à Saúde a nível nacional. 

O curso é dividido em quatro módulos, sendo os três primeiros disponibilizados como 

Ensino a Distância (EAD) e o quarto e último módulo compõe a parte 

prática/presencial ofertada em polos espalhados pelo Brasil. A última capacitação 

oferecida no segundo semestre de 2019 disponibilizou a atividade prático/presencial 

em Belém, Joinville, Manaus e Porto Alegre. O curso é oferecido a profissionais de 

saúde de nível superior de equipes de Saúde de Família, unidades básicas de saúde, 

equipes de NASF, equipes de atenção domiciliar, consultórios de rua, equipes de saúde 

fluvial e similares, profissionais de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e serviços de 

reabilitação.45  

Em Maricá no Rio de Janeiro, a prefeitura realiza capacitações em 

Auriculoterapia para profissionais com ensino superior da área da saúde em um curso 
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de 120 horas em cinco módulos presenciais, com o detalhe de que a capacitação não 

envolve médicos.46 

Cabreúva em São Paulo oferece o tratamento com Auriculoterapia e 

Acupuntura em unidade de referência dentro do município, como Centro 

Especializado em Reabilitação (CER) e os pacientes são referenciados ao local. Não 

há citações de que haja envolvimento médico nessas atividades. A capacitação em 

Auriculoterapia é realizada pela UFSC descrita anteriormente.45,47  

A Prefeitura de Londrina realiza desde 2013 capacitação para profissionais de 

Saúde com ensino superior. A atividade é oferecida por um médico da APS à 

fisioterapeutas, dentistas, médicos e enfermeiros da Rede. Após a capacitação a 

prefeitura oferece assessoria para avaliação e feedback, a fim de fortalecer a 

implantação efetiva da técnica. 

Tantas capacitações em Auriculoterapia oferecidas por grandes universidades 

e distribuídas pelo país, demonstram a importância que se tem dado ao assunto, 

principalmente para o atendimento na APS, local onde a maioria dos graduandos em 

medicina estão sendo inseridos precocemente e egressos iniciam, muitas vezes, sua 

vida profissional. A oferta dessa prática pelo SUS e o reconhecimento da Acupuntura 

como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina em 1995 por si só já 

seriam sinalizadores da necessidade de introdução deste assunto de forma mais 

aprofundada na graduação do curso médico se considerarmos que estes estudantes 

se tornarão profissionais com grande influência na formação de opinião e orientação 

de seus pacientes sobre o processo saúde-doença e sobre os cuidados com sua 

saúde. Disponibilizar esse conhecimento na graduação, com certeza qualificará o 

curso de medicina e consequentemente o egresso.48 

 

2.7 A Formação do Médico no Curso de Medicina da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FCMS-

PUCSP)  

 

Fundada em 1950 a Faculdade de Medicina de Sorocaba foi o primeiro 

estruturado e ofertado fora de um grande centro urbano, e a terceira faculdade de 

medicina do estado de São Paulo. Em 1973 juntamente com a Faculdade de 

Enfermagem de Sorocaba o curso foi incorporado à PUCSP. Ao longo dos anos, a 

Faculdade de Medicina de Sorocaba foi renomeada e, atualmente, o curso de 
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medicina e o curso de enfermagem da PUCSP estão inseridos na Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da PUC SP, Campus Sorocaba.49  

Uma importante mudança curricular inicia-se na faculdade em 2006, onde o 

ensino tradicional centrado no professor como detentor do conhecimento e 

responsável pela passagem deste ao aluno, dá lugar à aprendizagem baseada em 

Metodologias de Ativas de Ensino Aprendizagem e o estudante passa a ocupar uma 

posição de destaque na conquista e construção de seu conhecimento e o professor 

passa a ter a função de mediador e orientador sobre os caminhos para se atingir os 

objetivos de aprendizagem esperados pelo curso. Essas mudanças foram 

incorporadas ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e incentivadas junto aos 

docentes, seguindo experiências bem-sucedidas em faculdades de renome mundial49 

como a de Maastricht na Holanda e Universidade McMaster no Canadá, entre outras. 

Dentre as atividades propostas aos alunos neste novo formato, estava sua inserção 

em comunidades e serviços de saúde, predominantemente na APS, desde o primeiro 

ano do curso.  Em 2014 houve uma atualização deste PPC e em 2018 a proposta feita 

para três anos de internato foi homologada e uma nova reformulação do PPC foi 

implantada.3 Até esta reformulação de 2018 o curso de medicina FCMS da PUC SP, 

não trazia em sua matriz curricular, noções sobre Práticas Integrativas e 

Complementares e em especial sobre Acupuntura, MTC ou Auriculoterapia mesmo 

reconhecida como especialidade médica. Para o contato com estes conceitos o 

discente contava apenas com alguns cursos desenvolvidos pela Liga de Medicina 

Integrativa da Faculdade e com estágios supervisionados, disponibilizados durante as 

férias discentes, nos Hospitais do Servidor Público Municipal e Estadual de São Paulo, 

ambos como atividades extracurriculares. A partir de então, um módulo sobre 

possibilidades terapêuticas não farmacológicas, introduziu a apresentação de práticas 

médicas referidas como alternativas, à grade curricular do segundo ano do curso.  

Dentre as atividades didáticas presentes na matriz curricular do 1º ao 3º ano do 

Curso de Medicina da FCMS da PUC SP, está a Sustentação Aplicada (Quadro 1), 

que pode ser definida como uma atividade que mescla conteúdo teórico, mesclada 

com atividades em laboratórios, discussões de casos clínicos sempre buscando 

aproximá-los da prática. Cada Sustentação Aplicada tem a duração de duas horas, 

acontece duas vezes por semana, no segundo ano do curso, por um período de 7 a 8 

semanas e tem como objetivo abordar assuntos relacionados aos problemas 

trabalhados nas sessões de tutoria daquela semana, buscando-se firmar o 
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aprendizado destes conteúdos. Desta forma os conceitos sobre Auriculoterapia e 

Acupuntura são introduzidos aos alunos do segundo ano, ou seja, um problema sobre 

o assunto é discutido durante as sessões de abertura e fechamento nas tutorias da 

semana e uma sustentação aplicada de 2 horas é disponibilizada na mesma semana, 

de forma semelhante acontecem outros temas sobre medicina integrativa.3   

 

 Quadro 1 - Matriz Curricular da 2º Ano do Curso de Medicina da FCMS da PUC-SP 

Fonte: PPC, 2018.3 

 

2.8 O Ensino Médico em Tempos de Pandemia por COVID-19 

 

A educação médica no mundo precisou se reinventar durante a pandemia de 

COVID 19, professores experientes e hábeis na arte de ensinar medicina viram-se 

diante de desafios nunca enfrentados. As Instituições teriam dias difíceis a ser 

enfrentados e como refere a Profa. Dra. Jaqueline Teixeira Caramori da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), “era preciso  manter a comunidade acadêmica 

engajada”.50 Assim as faculdades voltaram às planilhas de planejamento, umas 

incentivando os alunos, de forma maciça, em projetos de pesquisas, como a UNESP 

de Botucatu, outras articularam-se com plataformas virtuais para a imediata retomada 
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das atividades como fez a FCMS-PUC SP.50 Passar a ensinar e  avaliar um  aluno por 

via remota durante uma anamnese e exame físico geral, ainda nos primeiros anos do 

curso de medicina, exigiu dos docentes e suas Instituições, mais do que a 

incorporação de recursos de tecnologias onde antes bastavam a presença do aluno, 

do professor e do paciente. Docentes e discentes tiveram que capacitar-se para que 

o aprendizado e o período letivo não chegassem ao seu final totalmente 

comprometidos. E em meio a toda tensão provocada pela pandemia em si, que 

envolveu drasticamente todos os profissionais da área da saúde, dentre esses os 

médicos, mais este desafio apresentou-se aos docentes em uma área tão dependente 

da atividade prática. 

Em muitos momentos, necessitou-se utilizar recursos do ensino 

predominantemente remoto, exigindo que professores e alunos fossem impelidos a 

adquirir habilidades com tecnologias que não faziam parte deste universo até então e 

ainda não liberada pelas autoridades federais para este segmento, pois o curso de 

medicina até então era o único que não tinha liberação para atividades a distância 

segundo a Portaria 343 de 17 de março de 2020.51 

 A FCMS da PUC SP diante deste cenário, ofereceu capacitações à estudantes 

e professores que permitiram aprimoramento das aulas online, como expõe a 

Coordenadora de Curso, Profa. Dra. Maria Helena Senger, no cap. 4 do E_BOOK 

lançado pela ABEM.50 Pesquisas sobre a qualidade das mesmas foram realizadas 

junto aos estudantes de Medicina do 1º ao 3º ano ao final do primeiro semestre de 

2020 e os resultados foram apresentados a todos os professores. Com os feedbacks 

dos alunos observou-se que as maiores queixas incidiram, sobre as aulas que no 

modo remoto, mantiveram-se de forma predominantemente expositivas. Por outro 

lado, as atividades em que a participação dos alunos foi incentivada, por meio de 

aplicação de questionários, discussões de casos e trabalhos em grupo, renderam 

muitos elogios. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

O avanço da utilização da Acupuntura e outros métodos de tratamento 

pertencentes à MTC, como a Auriculoterapia, tem sido percebido nos últimos anos, 

principalmente após a introdução destas práticas no ambiente de saúde pública 

proporcionado pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.  

Diante deste fato e da condição de ser a Acupuntura uma especialidade médica 

reconhecida pelo CFM desde 199552, ainda observamos um baixo nível de 

conhecimento sobre o assunto por parte dos estudantes da graduação em medicina.53 

O que aponta para a necessidade da abordagem destes assuntos ainda na formação 

do médico. A auriculoterapia é um método prático, relativamente fácil de ser aplicado 

e eficaz no tratamento de várias doenças principalmente quando se relaciona ao 

controle da dor seja ela aguda ou crônica, fazendo parte do acervo de tratamentos da 

acupuntura e considerado como um dos microssistemas desta prática. Considerando 

a probabilidade do futuro egresso receber cada vez mais pacientes em uso destas 

terapias e o fato de estarem disponibilizadas no SUS, nos três níveis de atenção à 

saúde, justifica-se a pesquisa para apresentar estes conceitos ao estudante por meio 

da Auriculoterapia. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivos Gerais  

 

Elaborar um Módulo Eletivo sobre Auriculoterapia e MTC para estudantes do 

segundo ano da graduação em medicina da FCMS da PUC SP. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Conscientizar os estudantes sobre a prática da Auriculoterapia no trabalho 

médico; 

Apresentar as possibilidades de associação da Auriculoterapia como prática 

única ou complementar; 

Discutir o embasamento científico e mecanismo de ação da Auriculoterapia 

para a prática médica; 

Avaliar o aprendizado dos estudantes participantes do projeto de pesquisa;  

Avaliar o Módulo Eletivo pelos estudantes; 

Avaliar o ensino a distância. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva, quali-quantitativa, ancorada 

na Teoria das Representações Sociais (TRS) com vistas a apresentação da 

Auriculoterapia e MTC, sob a forma de um módulo eletivo, aos estudantes do segundo 

ano do Curso de Medicina da FCMS-PUCSP, que ocorreu por um período de 3 

semanas entre 16 de novembro a 04 de dezembro de 2020. 

A metodologia qualitativa aprofunda-se no mundo das significações das ações 

e das relações humana, aplica-se ao universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes. 54  

As Representações Sociais são um conjunto de conceitos, proposições e 

explicações originados na vida cotidiana e no desenrolar das comunicações 

interpessoais, relacionadas com mitos, crenças, detectando uma visão atual do senso 

comum.55   

A TRS explica os fenômenos do homem a partir de uma perspectiva coletiva, 

sem perder de vista a individualidade, as trocas simbólicas desenvolvidas nos 

ambientes sociais e como as relações interpessoais influenciam na construção do 

conhecimento compartilhado.54 

A união da pesquisa qualitativa com o referencial das Representações Sociais 

foi escolhida para este estudo por promover a reflexão, a interação entre os 

participantes, facilitar a compreensão de ideias, entender os conhecimentos, crenças 

e valores dos estudantes de medicina sobre as práticas da Auriculoterapia e da MTC  

que permite promover uma intervenção no desenvolvimento do módulo eletivo na 

perspectiva do ponto de vista dos estudantes.56 

 

5.2 Local do Estudo 

 

O local para o estudo foi a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, campus Sorocaba-SP onde está o 

Curso de Medicina da instituição, porém para seguir as orientações de distanciamento 

e isolamento social impostas pelas autoridades sanitárias devido à pandemia de 
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COVID 19, o módulo foi desenvolvido de forma síncrona utilizando-se uma sala virtual 

no App Teams – Office 365.  

 

5.3 Participantes 

 

O estudo foi realizado com 24 estudantes de um total de 94, do segundo ano 

da graduação em medicina que fizeram a inscrição voluntariamente para o Módulo 

Eletivo denominado “Auriculoterapia Chinesa na graduação em medicina”. O 

estudante foi informado previamente, de que se tratava de um módulo eletivo, parte 

de um projeto de pesquisa de mestrado em Educação nas Profissões da Saúde do 

Programa de Estudos Pós-graduados da PUC SP. Seu aceite em participar da 

pesquisa foi expresso por meio da anuência eletrônica do TCLE e não foi critério de 

inclusão ou exclusão para a participação do Módulo. 

 

5.3.1 Critério de inclusão 

 

- Ser aluno do segundo ano de medicina da FCMS-PUCSP e estar 

regularmente matriculado segundo Regimento Interno da Universidade. 

- Ter interesse para a disciplina eletiva sobre auriculoterapia chinesa, por meio 

de inscrição ao módulo. 

- Ter sido contemplado com a inscrição para a disciplina, visto que 24 alunos 

era o limite de vagas disponibilizadas, pela coordenadora da série, para o módulo. 

 

5.3.2 Critério de exclusão 

 

- Não ser aluno do segundo ano de medicina da FCMS-PUCSP. 

- Não ter feito inscrição para o Módulo Eletivo “Auriculoterapia Chinesa na 

graduação em medicina”.  

- Não ter sido contemplado com a inscrição para o módulo devido ao limite de 

vagas do módulo. 

- Estar afastado de suas atividades acadêmicas por qualquer motivo.  
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5.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

5.4.1 Aprovação do Projeto 

 

Para realização da pesquisa o projeto foi aprovado do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, no mês de junho de 2020 pelo parecer nº: 

4.124.882. (Anexo A). 

A proposta do módulo e seu respectivo Plano de Ensino (Apêndice C) tiveram 

anuência da Coordenação do Curso, da Coordenação do Eixo do segundo ano e do 

Núcleo Docente Estruturante do curso de medicina da FCMS-PUCSP. 

 

5.4.2 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Foram utilizados dois questionários semiestruturados, autoaplicáveis, 

elaborados pela pesquisadora, contendo questões fechadas do tipo múltipla escolha 

e questões abertas. O primeiro, composto por 19 questões foi aplicado no início do 

Módulo e destinado a compreender o perfil dos alunos participantes e seus 

conhecimentos prévios sobre Medicina Tradicional Chinesa e Auriculoterapia. 

(Apêndice A). 

O questionário foi submetido na íntegra, previamente aos alunos do quarto ano 

do curso de Medicina da FCMS da PUCSP em 2020. A aplicação foi feita via Google 

Forms. Foram obtidas 14 respostas que validaram o instrumento proposto. 

O segundo questionário (Apêndice B), composto por 10 questões, foi aplicado 

no final do módulo, destinou-se a compreender a percepção dos alunos em relação 

ao Módulo quanto ao aprendizado adquirido, qualidade das aulas e do material 

apresentado, pontos fortes e fracos e se o mesmo lhes despertou o interesse na busca 

por um aprofundamento sobre o assunto.  O instrumento foi previamente aplicado aos 

alunos do primeiro ano do curso de Medicina, para isso o questionário foi enviado aos 

representantes de turma e daí aos alunos, solicitando suas respostas.  Para aplicação 

deste piloto utilizou-se o questionário em sua íntegra e a aplicação foi feita via Google 

Forms, exatamente como o que seria aplicado aos participantes da pesquisa ao final 

do Módulo Eletivo. Foram obtidas 7 respostas para a validação do instrumento, que 

se mostrou adequado. 
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5.4.3 A intervenção – O desenvolvimento do Módulo 

 

Após a matrícula dos 24 estudantes, com o objetivo de proporcionar aos alunos 

interatividade prática mesmo durante os momentos de atividade remota, previamente 

ao início das aulas, foi disponibilizado um kit (Figura 9) que foi retirado pelos 

estudantes na secretaria da faculdade.   

Composição do Kit 

•  1 orelha de silicone em tamanho real 

•  1 placa montada com sementes (Vaccaria)  

•  1 pinça anatômica 

•  Agulhas de Acupuntura em tamanhos variado 

 

Figura 9 - Kit entregue aos alunos para utilização durante aulas online 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: autora 

Em 16/11/2020, após as apresentações iniciais, o primeiro questionário foi 

aplicado. Para respondê-lo, o estudante deveria antes assinalar o aceite ao TCLE 

presente no início do questionário. Não foi obrigatório o preenchimento do 

questionário para participar do Módulo Eletivo, mas foi obrigatório o aceite ao TCLE 

para o seguimento às respostas do mesmo.  

Encerrada esta etapa deu-se o início da primeira aula, quando foi apresentado 

aos estudantes o Plano de Ensino do Módulo (Apêndice C), matriz horária e assuntos 
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que seriam abordados. No Apêndice D estão apresentados exemplos dos slides 

utilizados para as aulas do Módulo durante as atividades remotas. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do módulo seguiu o PPC do 

Curso de Medicina da FCMS da PUCSP, que utiliza metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem e coloca o estudante como protagonista na aquisição do conhecimento, 

como explicado anteriormente. Fizeram parte do Módulo, quatro sessões de tutoria, 

duas para abertura e duas para o fechamento de dois problemas enviados aos dois 

tutores do segundo ano inseridos no módulo. As sessões de tutoria acompanham 

todos os módulos eletivos que ocorrem do 1º ao 3º ano do Curso de Medicina da 

FCMS-PUCSP e são realizadas pelos mesmos professores que compõem o quadro 

de tutores da referida série. Estas sessões estavam descritas no Plano de Ensino do 

presente Módulo e foram realizadas de forma remota, seguindo as mesmas diretrizes 

das sessões semanais que acontecem nos módulos regulares da série. Os problemas 

1 e 2 foram criados pela pesquisadora e estão inseridos como Apêndices (F e G). 

O feedback recebido dos alunos, durante o ano, acerca das aulas remotas nos 

auxiliou para a construção das aulas no módulo eletivo, procurando alternar períodos 

expositivos com participação ativas dos estudantes. À princípio a estrutura sobre um 

modelo híbrido foi pensada para as abordagens, com seu início no modo remoto, para 

apresentação da parte teórica, sobre Auriculoterapia, PNPIC, Acupuntura e MTC 

seguidas de atividades prático-presencial para que os alunos pudessem entrar em 

contato com os materiais e como próprio processo de dia gnóstico e tratamento. 

Porém esse formato necessitou de ajustes durante a sua execução. 

 Ao início da segunda semana, a confirmação de casos de COVID-19 entre os 

alunos da comunidade acadêmica nos levou a interromper as atividades presenciais 

propostas e houve a necessidade de rever o planejamento para que pudéssemos 

apresentar o conteúdo prático, agora através das lentes das câmeras. Com certeza a 

frustração de todos neste momento foi uma percepção com a qual também tivemos 

que trabalhar somando-se ao visível cansaço diante de um ano tão desafiador e que 

já havia exigido tanto se suas capacidades cognitivas e emocionais. 

Ao Plano de Ensino inicial foram feitos pequenos ajustes para a apresentação 

das aulas, respeitando-se e acompanhando a compreensão do grupo sobre os 

assuntos apresentados. Assim, em vários momentos, de forma dialogada, 

interrompemos as apresentações para esclarecimento de dúvidas, sempre solicitando 

um feedback ao final das aulas e assim adequando o conteúdo que viria a seguir.  
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A cada início de aula houve o cuidado de se retomar o conteúdo apresentado 

na aula anterior sob a forma de revisões, para que a sequência da apresentação 

pudesse fazer sentido aos estudantes. Este cuidado com o conteúdo apresentado, 

mostrou-se importante durante a evolução do módulo para uma melhor compreensão 

dos estudantes e que pode envolvê-los na construção do mesmo fortalecendo o 

envolvimento destes com o tema abordado. 

A adequação das atividades prático-presenciais para o modo remoto, contou 

com um recurso, que a princípio fora desenvolvido para o conhecimento e vivência 

dos estudantes, mas que nesse momento tornou-se fundamental, os kits descritos 

anteriormente e entregues a cada um antes do início do Módulo. Durante uma 

atividade sobre Auriculoterapia convencional, as atividades práticas são 

desenvolvidas ao final das apresentações teóricas com pacientes reais ou entre os 

próprios estudantes que ao apresentarem uma queixa despertam em seu colega o 

interesse por elaborar uma história e aplicar um tratamento, utilizando os conceitos 

aprendidos. São experiências com casos clínicos reais, mas que diante da situação 

momentânea essa atividade precisou ser alterada e reestruturada para que, apesar 

das condições adversas os estudantes pudessem vivenciar a prática. Casos Clínicos 

foram então elaborados e apresentados aos estudantes que, em grupos elaboravam 

hipóteses diagnósticas e propunham o tratamento para os pacientes fictícios. Ao 

desenvolverem esse raciocínio pedia-se que marcassem em seus moldes de silicone 

os pontos que consideravam adequado para a situação. Para essa atividade os 

estudantes foram divididos em canais dentro da sala de aula do próprio Teams. 

Após as discussões em grupo os alunos retornavam à sala principal para 

apresentarem seus resultados aos outros. Neste momento todos discutiam sobre as 

hipóteses, davam sugestões e fazíamos a observação da localização dos pontos 

colocados com orientações para correções, quando necessário. Esta atividade 

aproxima-se  do conceito de Romero Tori  descrito em seu capítulo Cursos Híbridos 

ou blended learning, no livro Educação a distância: o estado da arte57, onde mostra 

as variáveis que proporcionam ao estudante  uma “percepção de proximidade” com a 

realidade; a) o espaço que pode ser real ou virtual, este último utilizado no presente 

módulo, b) o tempo, ao realizar-se uma atividade síncrona e c)  interatividade onde o 

aluno colabora e participa ativamente  da construção do seu conhecimento.  
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Assim buscou-se, com os recursos de uma sala de aula virtual, somando-se ao 

uso de “simuladores”, a inserção do aluno em uma vivência próxima às situações 

reais.  

Questionários foram feitos pela pesquisadora e inseridos nos Aplicativos 

Socrative e Kahoot, para serem utilizados durante as aulas. Sorteios de palpadores, 

placas com esferas de cristal, placas permanentes para montagem de sementes e 

outros materiais, foram realizados visando estimular ainda mais a participação dos 

alunos.  

Por meio do Chat do Aplicativo Teams ou verbalmente durante as 

apresentações, os alunos trouxeram suas experiências prévias, pessoais e de 

familiares com o tratamento pela Auriculoterapia comparando ao que estavam 

aprendendo. Com o passar das aulas começaram a praticar esse aprendizado com 

os pais e outros familiares e os relatos foram apresentados durante as aulas, servindo 

para esclarecimento de dúvidas e estímulo para a continuidade do processo. Essas 

atividades, além de demonstrar o envolvimento dos alunos com o tema, puderam 

enriquecer as aulas em um ambiente remoto e deram o compasso para a abordagem 

dos assuntos, pausas ou retomadas quando alguma dúvida se fazia presente.  

A última semana foi utilizada predominantemente para a apresentação de 

casos e das doenças mais comuns, passíveis de tratamento com Auriculoterapia 

como, cefaléia, ansiedade, dores em geral e outras. 

Em 04/12/2020 no início da aula, foi aplicado aos alunos, via aplicativo 

Socrative, um questionário com 25 questões de múltipla escolha elaborado pela 

pesquisadora e pela orientadora da pesquisa abordando o conteúdo apresentado até 

o momento. O questionário foi utilizado como Avaliação Somativa que é uma prova 

presente no PPC de Medicina da FCMS da PUC SP e é destinada à aprovação ou 

reprovação do estudante no módulo em que está participando. Para a aprovação no 

módulo o aluno necessitava acertar no mínimo 75% do total de questões. A correção 

desta avaliação foi feita automaticamente pelo aplicativo com as respostas colocadas 

previamente pela pesquisadora e orientadora.  Finalizada a avaliação, foi realizada 

uma devolutiva dos resultados e passamos aos esclarecimentos das dúvidas que 

ainda se faziam presentes.  

Na sequência a pesquisadora fez uma devolutiva sobre a participação e 

empenho do grupo durante a realização do módulo sob a forma de uma avaliação 

formativa, que tem esta finalidade, a de avaliar participação, desempenho, 
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proatividade, assiduidade e engajamento, durante as aulas e discussões de casos. 

Foi oportunizado um tempo livre para manifestações verbais ou via chat, para que os 

estudantes pudessem apresentar suas percepções e sugestões sobre o módulo 

encerrado.  

O módulo foi encerrado com a solicitação, não obrigatória, para a resposta ao 

segundo questionário da pesquisa. (Apêndice B) 
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6 ORGANIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DISCURSOS. 

 

As análises do perfil dos estudantes foram descritas, por meio de distribuição 

de frequência simples e absoluta. 

As respostas obtidas às questões abertas ou descritivas foram tratadas pela 

abordagem qualitativa sob análise temática de conteúdo que prevê uma exploração e 

interpretação de documentos, discursos de entrevistas, respostas a questionários, 

notícias, entre outros.58 Essas respostas foram lidas pela pesquisadora e orientadora 

do estudo que, identificaram temas significativos presentes nos discursos, de acordo 

com os objetivos da pesquisa. Por consenso, o tema escolhido foi mantido e alguns 

exemplos-chave foram selecionados e transcritos para melhor ilustrá-lo. Os 

estudantes foram identificados com números e letras, segundo a ordem das respostas 

recebidas, por exemplo o código E2M.1 refere-se à primeira resposta recebida para 

uma determinada pergunta do questionário onde "E" representa estudante, " 2" série 

que está cursando e "M" referindo-se à medicina. 

 

6.1 Análise de conteúdo das entrevistas  

 

A análise de conteúdo é um trabalho de interpretação de objetos textuais que 

utiliza técnicas para tratamento das informações colhidas.  

As transcrições das entrevistas que fundamentaram a análise de conteúdo, 

constituíram o corpus do estudo. Para esta análise foram respeitadas as 3 etapas 

obrigatórias apresentadas na Figura 10 

 

 Figura 10 - Etapas da análise de conteúdo 

 

 

 

 

 

Fonte: (Bardin, 2016).58 
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A primeira etapa, “Pré análise”, que é a fase em que se avaliam todos os 

discursos para sistematizar os conteúdos advindos das respostas dos estudantes, 

assim foram analisados os discursos de acordo com as hipóteses e objetivos da 

pesquisa para direcionar essa análise e preparar o material. Para o tratamento dos 

dados desta etapa, seguiu-se a orientação às regras de exaustividade, 

representatividade, homogeneidade, pertinência e exclusividade.58  

 

6.1.1 Construção das categorias temáticas 

 

Esse procedimento foi guiado pela segunda e terceira etapa da análise de 

conteúdo. Para a segunda etapa “Exploração do Material”, foi necessário codificar as 

respostas a partir da identificação das unidades da fala: "A codificação é o processo 

pelo qual dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em 

unidades, as quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do 

conteúdo" (Bardin).  Para isso, quadros foram elaborados para agrupar e analisar as 

respostas das questões abertas, todas as respostas foram transcritas na íntegra. A 

primeira coluna do quadro apresenta a sigla do estudante explicada anteriormente.  A 

segunda coluna contém a unidade de contexto (UC) que apresenta a resposta integral 

do estudante, na sequência a terceira coluna apresenta as unidades de registro (UR) 

que podem ser palavras, verbos ou frases e que funcionam como códigos e remetem 

às categorias temática criadas e descritas na quarta coluna do quadro. Tal 

categorização temática conferiu estreita concordância com os objetivos e 

problemática da pesquisa.58  

Portanto as categorias temáticas não estavam pré-determinadas a partir de um 

referencial teórico que são categorias denominadas “a priori” e sim emergiram durante 

a análise dos relatos como resultado da classificação de palavras, frases e verbos 

encontrados, ou seja, foram construídas ao final de toda a operação sendo categorias 

denominadas como “a posteriori” ou “não priori”. À pesquisadora coube encontrar os 

significados por trás dos relatos para transformá-los em categorias.  

O processo de categorização respeitou os seguintes princípios: 1) exclusão 

mútua: os elementos não podiam coexistir em categorias; 2) homogeneidade: cada 

categoria devia ter apenas uma dimensão característica; 3) pertinência: as categorias 

foram construídas em conformidade com as intenções do pesquisador; 4) objetividade 

e fidelidade: as categorias foram planejadas com o máximo de clareza possível para 
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evitar distorções; 5) produtividade: houve o alcance de dados férteis que 

fundamentam discussões e  conclusões.58 

Para a terceira e última fase "Tratamento dos resultados - inferência e 

interpretação" buscou-se, transformar os conteúdos manifestos, objetivos presentes 

nas respostas dos estudantes, em conteúdos latentes, lapidados e interpretados pela 

pesquisadora, para a obtenção do significado por trás das mensagens que 

possibilitasse a construção das análises, fundamentando as discussões e conclusões 

tendo como base os objetivos da pesquisa.59 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Auriculoterapia, devido à sua fácil aplicabilidade, possibilidade de observação 

de resultados rápidos principalmente no que se refere ao alívio de dores e outros 

sintomas, pode ser uma porta de entrada para o ensino sobre práticas integrativas e 

em especial sobre a acupuntura na graduação em medicina. A abordagem e 

intervenção de forma simplificada, porém não menos eficaz da Auriculoterapia pode 

despertar e incentivar o interesse de futuros médicos não só para a prática, mas para 

a possibilidade de integrar essa forma de tratamento à alopatia sem a necessidade da 

exclusão de um ou outro na prática médica diária. Essa abordagem ainda na 

graduação pode desenvolver no estudante o interesse pelas pesquisas na área e 

fortalecer esses conhecimentos dentro da comunidade médica. O artigo publicado por 

Gary Stanton, 2018 corrobora esta percepção, no documento o pesquisador refere 

que a abordagem por meio da Auriculoterapia Francesa pode ser ainda mais familiar 

ao estudante de Medicina Contemporânea por abordar a técnica mostrando as 

evidências com base na neurofisiologia.60 Em nosso estudo optamos por apresentar 

além dos conceitos neurofisiológicos da Auriculoterapia também os fundamentos da 

Medicina Tradicional Chinesa.  

 

7.1 Questionário inicial 

 

A primeira parte do questionário inicial abordou o perfil dos participantes da 

pesquisa em relação à faixa etária e sexo/gênero. 

Observa-se pelos dados da Tabela 1, um predomínio de estudantes no 

segundo ano do curso de medicina da FCMS da PUC SP em 2020, em uma faixa 

etária de 21 a 25 anos, esses dados coincidem com os apresentados pelo 

levantamento Demografia Médica 2020 que mostra uma faixa etária de 25 a 29 anos 

como predominante entre os alunos concluintes do curso de medicina que prestaram 

Enade em 2019.61  
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Tabela 1 - Distribuição dos estudantes participantes do módulo utilizando o critério 

idade. FCMS PUC-SP. Sorocaba 2020 

Idade (anos) Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

18 a 20 4 16,7 

21 a 25 19 79,2 

26 a 30 1 4,2 

Total 24 100 

Fonte: autora 

Dos 94 estudantes do 2º ano do Curso de Medicina 2020 da PUC SP, 57 

pertencem ao sexo/gênero feminino (60,6%) e 37 pertencem ao sexo/gênero 

masculino (39,4%), índices que acompanham os dados que mostram uma 

predominância de estudantes do sexo feminino nos cursos de medicina no Brasil a 

partir de 2004, sendo que em 2009 o gênero passou a predominar no número de 

registros anuais no Conselho Federal de Medicina.61  

Segundo dados de 2018 sobre Demografia Médica no Brasil, dos 3.463 

médicos acupunturiatras registrados no CFM, 1.783 (51,5%) são do sexo feminino e 

1.680 (48,5%) do sexo masculino, perfazendo uma Razão M/F de 0,94.61 Em 2020 

esse número passa para 3.812 médicos especialistas em Acupuntura, denominados 

acupunturiatras pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, mantendo um discreto 

predomínio do público feminino em relação ao masculino para a especialidade, 50,8% 

(Fem) e 49,2% (Masc).62  

Das 57 estudantes do sexo feminino  do segundo ano do curso de medicina da 

FCMS PUC SP em 2020, 22 participaram do módulo (38,6%)  e dois dos 37 estudantes 

masculinos (5,4%), totalizando 24 participantes, é o que nos mostra a Tabela 2 e onde 

podemos observar esse importante predomínio do sexo feminino participando de um 

módulo sobre Auriculoterapia em uma Razão M/F de 0,090 mostrando uma diferença 

no perfil dos estudantes que procuraram por este módulo eletivo, em comparação com 

o perfil dos profissionais médicos atuantes em Acupuntura hoje no Brasil onde a 

diferença não se faz tão significativa, apesar de também haver um predomínio do sexo 

feminino.62  
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Tabela 2 - Distribuição dos estudantes participantes do módulo utilizando o critério 

sexo/gênero. FCMS PUC-SP. Sorocaba 2020 

Sexo/Gênero Frequência absoluta (n) Frequência relativa (%) 

Feminino 22 91,7 

Masculino 2 8,3 

Total 24 100 

Fonte: autora 

A segunda parte do questionário abordou conhecimentos e experiências 

prévias dos estudantes com a Auriculoterapia e outras técnicas da MTC. As respostas 

obtidas para as questões 1 e de 3 a 13 estão apresentadas na Tabela 3. São questões 

estruturadas em formato de teste onde os alunos podiam assinalar uma alternativa. 

Tabela 3 - Conhecimentos prévios dos estudantes de medicina sobre auriculoterapia. 

FCMS – PUC-SP. Sorocaba 2020 

Variáveis Sim 

Freq abs/Freq 

rel 

Não 

Freq abs/Freq 

rel 

Não sabe 

Freq abs/Freq 

rel 

Total 

Vivências prévias Q1 14/ (58,3%) 10 / ( 41,7)% Não se aplica 24 

Formação prévia Q3 03 /(12,5%) 21 /(87,5)% Não se aplica  

Importância do 

aprendizado das PICs 

na formação do futuro 

médico Q5 

24 - Não se aplica  

Apresentação da 

PNPIC durante 

atividades na faculdade 

Q6 

24 - Não se aplica  

Auriculoterapia 

reconhecida pela OMS 

Q9 

20/(83,3%) - 4 /(16,7%)  

Contra indicações Q10 04 /(16,7%) 11 /(45,8%) 09 /(37,5%)  

Mecanismo de ação da 

AU. Q11 

22/(91,7%) - 02 /(8,3%)  

Acupuntura e 

Auriculoterapia são 

semelhantes? Q13 

19 /(79,2%) 2/ (8,3%) 03 /(12,5%)  

Fonte; autora 
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A questão 2 é uma questão aberta e solicitou aos estudantes que responderam 

afirmativamente terem tido alguma experiência prévia pessoal com tratamentos 

envolvendo a Auriculoterapia ou outras técnicas da MTC, que descrevessem essas 

experiências. Dos 14 estudantes, 13 descreveram os motivos que os levaram à 

utilização deste tipo de tratamento, entre eles destacam-se: ansiedade, dor ciática, 

cefaléia, dermatite atópica. Essas razões estão inseridas nas indicações para 

acupuntura, publicadas pela OMS em 2004 após 25 anos de pesquisas em diversas 

e conceituadas instituições ao redor do mundo. Neste documento a instituição (OMS) 

mostra os excelentes resultados obtidos com o uso da acupuntura para 41 patologias  

dentre 147 estudadas.63 O mesmo aconteceu com a Auriculoterapia, quando em 1987 

é reconhecida pela própria OMS e por estudos clínicos posteriores, como um 

microssistema que permite o tratamento de  várias patologias álgicas, transtornos 

psicossomáticos entre outras.17  

Apresentamos os discursos que elucidam essa questão.  

 
“Realizei a prática de auriculoterapia durante os vestibulares, para tratamento 
de ansiedade, pois minha mãe me proibiu de tomar remédios para esse 
motivo. Tentei e adorei! Fiquei muito mais tranquila durante as provas, dormi 
melhor e fiquei contente de não ter tomado remédio como primeira opção” 
(E2M.7) 
 

Este relato vem ao encontro de pesquisas descritas sobre o efeito da 

auriculoterapia no controle da ansiedade e da insônia como descrito por Kurebayashi 

em seu trabalho com profissionais de enfermagem que mostrou um controle do estado 

de ansiedade destes profissionais com o uso do método64 e apontando a relação do 

pavilhão auricular com ramificações do nervo vago podem ser a justificativa para estes 

resultados.  

A pesquisa de Usishenko em 2020 com estudantes de medicina demonstrou a 

propriedade da Auriculoterapia na redução de ansiedade feita para estudantes de 

medicina com aplicações anteriores à realização de exames de anatomia. Foram 

utilizados pontos para  estimulação do ramo auricular do nervo vago levantando-se a 

hipótese de que a regulação do sistema nervoso simpático poderia estar envolvida no 

resultado.65 Sabemos que a grande maioria da população hoje sofre com transtornos 

desta natureza devido ao difícil momento de pandemia que atravessamos, ainda mais 

em alunos de um curso tão dependente de atividades práticas e que estão em ensino 

remoto desde março de 2020 quando foi declarado pela OMS estado de pandemia 

por COVID 19.  
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Ensinar este método aos estudantes pode além de tudo auxiliá-los no próprio 

controle de períodos de ansiedade, transtornos do sono e com isso demonstrar o 

potencial da técnica para seu uso futuro com aprofundamento dos conhecimentos e 

impulsionamento das pesquisas.60 

Observamos que os alunos utilizaram métodos diversos pertencentes às 

técnicas de tratamento da MTC.  

 
“Já fiz todas as práticas - acupuntura, moxa, aurículo, ventosa, 
eletroacupuntura, sangria... gosto muito desse universo e acho ele 
ESSENCIAL na medicina (não é à toa que é muito mais antigo que o ocidental 
e está presente - com evidências científicas - até hoje!)” (E2M.22) 
 
“acupuntura, Auriculoterapia, fitoterapia, meditação, yoga” (E2M.4) 
 
“Minha mãe teve a oportunidade de aprender a prática do  reiki e sempre 
fazia na gente quando via necessidade, principalmente quando éramos 
pequenos. Depois, aos 18-19 anos, no centro espírita que eu frequento, 
também fui submetida à essa prática uma vez. Me senti bem.” (E2M.20)  
 

A revisão sistemática realizada por Lee Zhu e colaboradores em 2018 

demonstrou que o tratamento da urticária espontânea crônica é mais efetivo quando 

se usa a auriculoterapia, de forma isolada ou associada à terapia medicamentosa, o 

que vem ao encontro do relato feito por um dos estudantes em seu relato.66 

 
“Já passei por tratamento com acupuntura para tratar minha dermatite 
atópica, que tenho há 16 anos e nenhum tratamento adiantava. A acupuntura 
foi uma das únicas coisas que funcionou e reduziu muito a dermatite” 
(E2M.24) 
 

Muitos estudos têm sido realizados e cada vez mais a efetividade da 

Auriculoterapia para os quadros álgicos como enxaqueca, lombalgias e outras dores 

agudas ou crônicas tem sido demonstrado, inclusive para a população pediátrica.67-70 

A utilização da técnica por estudantes e futuros médicos pode ter uma 

importante relevância quando pensamos tratar-se  de uma população potencialmente 

inserida no universo das pesquisas científicas e que terá grande influência sobre seus 

pacientes na indicação de tratamentos e observação dos resultados esperados o que 

pode ampliar este universo de estudos, validações e descobertas. 

 
“fiz uma sessão de acupuntura, mas sem as agulhas. o médico utilizava 
apenas uns pedacinhos de fita crepe e ia distribuindo-os pelo meu braço 
enquanto falava de possíveis queixas/dores que ele sentia que meu corpo 
estava emanando. Tinha ido lá por conta de uma dor nas costas e senti que, 
na época, realmente me aliviou. já fiz algumas sessões de acupuntura 
também, mas não lembro exatamente como foi porque eu era mais nova” 
(E2M.13) 
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“Já fiz uso da Acupuntura em alguns momentos da minha vida. Certas 
sessões foram feitas isoladamente, para melhorar algum sintoma 
momentâneo, como dor de cabeça, porém também fiz um tratamento para 
dor no nervo ciático. Minha experiência foi muito boa, pois senti uma melhora 
significativa. Além disso, depois de toda sessão, eu ficava mais relaxada, 
como se tirasse um peso do meu organismo - reequilíbrio energético” 
(E2M.23) 
 
“Fiz auriculoterapia em conjunto com a fisioterapia em um processo de 
recuperação de movimento na mão e também para tratamento de enxaqueca” 
(E2M.16) 
 

Com relação ao período/tempo de tratamento observamos diferentes 

abordagens entre as experiências descritas. 

 
“Só realizei uma vez a aplicação das sementes de auriculoterapia durante um 
estágio de férias que fiz de acupuntura no Hospital” (E2M.14) 
 
“Foi muito boa, porém eu precisava dar continuidade como tratamento e 
apenas fiz uma sessão de auriculoterapia”. (E2M.21) 
 
Depois, aos 18-19 anos, no centro espírita que eu frequento, também fui 
submetida à essa prática uma vez. Me senti bem.” (E2M.20) 
 
“Fiz tratamento com acupuntura por 2 anos” (E2M.17) 
 

O tratamento com acupuntura e/ou auriculoterapia pode ser realizado em uma 

única sessão diante de um quadro agudo de dor por exemplo ou pode haver a 

programação de ciclos de cinco a 10 sessões, geralmente realizadas uma vez por 

semana para os quadros crônicos. Estes tratamentos podem se manter por tempo 

indefinido visto que o método visa tratar o paciente em todos os seus desequilíbrios e 

não a uma única doença pontual.15 

Quanto a formação prévia, 3 estudantes responderam positivamente e 

referiram que essas experiências foram conseguidas em estágios extramuros, que 

são disponibilizados pela faculdade em sistema de convênio e com vagas limitadas. 

Os estudantes participam destes estágios durante duas semanas no período de férias. 

Como descrito nos discursos: (Questão 4)  

 
 “estágio no IAMSPEiii sobre acupuntura” (E2M.11) 
 
“Não tenho muita experiência, mas fiquei duas semanas fazendo um estágio 
em 2019 no Hospital do servidor, foi mais focada em acupuntura do que 
auriculoterapia, e princípios de medicina tradicional chinesa, mas aprendi um 
pouco e vi na prática como são realizadas as consultas e a acupuntura em 
si.” (E2M.14) 
 

 
iii Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual 
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“Fiz o estágio do IAMSPE nas férias do primeiro semestre do 1º ano” 
(E2M.17) 
 

A FAMERP (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) vem desde 

1997 ministrando aulas sobre o assunto aos alunos do terceiro e do quinto ano, onde 

aprendem sobre os mecanismos de ação da Acupuntura e começam a identificar quais 

pacientes poderiam se beneficiar com a técnica entre outros aprendizados. Segundo 

relato de experiência divulgado, em uma escala de 1-5, os alunos atribuem conceito 

de 4.6 ao grau de importância da inserção deste assunto na graduação em medicina.71 

Tal experiência está em consonância dos resultados encontrados em nossa pesquisa, 

porém podemos observar que quando o tema está inserido na programação durante 

a graduação, é possível ampliar o número de estudantes que passam a ter a 

oportunidade de vivenciar a experiência de utilizar o método. No curso de medicina da 

FCMS da PUC SP a abordagem sobre práticas integrativas, em particular sobre 

Acupuntura e Auriculoterapia, ainda é incipiente e sem o módulo eletivo, apenas 0,2% 

dos estudantes que demonstraram interesse pelo assunto teriam tido a oportunidade 

de conhecer um pouco mais sobre esses temas. 

Um comentário sobre contraindicações para a realização da Auriculoterapia, 

ainda que reduzidas e algumas relativas, merecem atenção durante o tratamento 

como, processos inflamatórios presentes no pavilhão auricular, histórico de alergias 

aos materiais utilizados (sementes, esparadrapos etc.), discrasias sanguíneas em 

casos em que se elege a sangria para tratamento principalmente das dores mais 

agudas, entre outras. Durante a gravidez, apesar dos grandes benefícios que podem 

ser conseguidos com o uso da técnica, a utilização de pontos com ação direta sobre 

o útero e abdomen merecem um cuidado especial.15,72 Compreender essas 

contraindicações, qualifica a atividade do médico iniciante neste modelo de 

atendimento. As respostas mostraram que quase metade dos alunos, antes do início 

do módulo achavam não haver qualquer contraindicação para a realização da 

Auriculoterapia e assim o tema fora abordado durante o módulo.  

A Tabela 4 apresenta as respostas obtidas sobre as expectativas dos alunos 

frente ao módulo que estavam iniciando. Nesta resposta os alunos puderam assinalar 

mais de uma alternativa e podemos observar um significativo interesse pelo 

aprendizado sobre tratamentos não farmacológicos e sobre a possibilidade de iniciar 

a aplicação desta prática após a finalização do módulo. (Questão 7) 

NOTA: Importante assinalar que ao início e em vários momentos do módulo os 
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alunos foram informados de que a aplicação da técnica não poderia ser feita pelos 

mesmos, de forma comercial, pois não haveria a certificação ao final do módulo, que 

manteve seu caráter informativo apresentado durante todo o período. 

 

Tabela 4 - Expectativa dos estudantes quanto ao Módulo Eletivo sobre Auriculoterapia 

e MTC FCMS – PUC/SP. Sorocaba 2020 

 

Expectativas  

Frequência 

absoluta  

(n) 

Frequência 

relativa  

(%) 

Compreender a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares 

 

13 

 

54,2 

Aprender sobre a possibilidade de tratamentos não 

farmacológicos 

 

22 

 

91,7 

Iniciar meu aprendizado pois pretendo tornar-me um 

médico Acupunturiatra 

 

4 

 

16,7 

Poder iniciar a aplicação deste tratamento de imediato 

após o módulo. 

 

20 

 

83,3 

Curiosidade sobre o assunto, sem perspectivas futuras. 7       29,2 

Outros 4 16,8 

Fonte:  autora 

O percentual de respostas sobre a expectativa em aprender sobre a 

possibilidade de tratamentos não farmacológicos pode estar diretamente relacionada 

à mudança nos determinantes de saúde, observada à partir da década de 1970 com 

o início do questionamento sobre a efetividade de utilização de um modelo biomédico 

exclusivo como responsável pela prevenção e promoção da saúde do indivíduo em 

seus aspectos biológicos, psíquicos e sociais, especialmente no que se refere à APS 

no Brasil. Essa mudança de paradigma, que traz em suas raízes um pouco da  

insatisfação da sociedade com a abordagem puramente biomédica, onerosa e que 

não responde a todas as suas expectativas quando se fala em ações do ambiente e 

de estilo de vida para prevenção e promoção da saúde,  tem levado esta sociedade a 

buscar de forma crescente, métodos de tratamento denominados integrativos ou 

complementares e  a faixa etária onde estão inseridos estes estudantes pode justificar 

o resultado encontrado uma vez que seus pais de certa forma fazem parte desta 
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geração que vivenciou essa mudança no modo de enxergar o que é ter saúde e o que 

fazer para mantê-la.73 

A possibilidade de colocar em prática, com certa brevidade, um método de 

tratamento, também fez parte das expectativas da maioria dos estudantes ao início do 

módulo e talvez possa ser explicado pela retomada de ideais imaginados 

precocemente no ingresso ao curso de medicina, como a ansiedade por  cuidar de 

pacientes, frequentarem plantões e ambulatórios desde o início do curso, mas que 

dão lugar à uma outra realidade com muitas horas de estudo sobre histologia, 

anatomia, patologia e fisiologia até que possam compreender o que se passa com o 

paciente enfermo como apresentado por Mariana Santiago de Matos, 2019.74  

À essa visão de certa forma ilusória do estudante ao início do curso, soma-se 

um ano atípico onde a maioria do aprendizado foi realizado de forma remota e as 

obrigações estudantis mantidas como se estivessem no ensino presencial.  

Os alunos assinalaram, na questão 8, sua percepção em relação à algumas 

das principais indicações da auriculoterapia colocadas em 7 alternativas sob a forma 

de uma questão estruturada. Estas alternativas foram escolhidas, baseadas em 

estudos, descritos a seguir, os resultados encontrados com as respostas dos 

estudantes estão apresentados na Tabela 5. Havia a possibilidade de assinalarem 

mais de uma alternativa. 

 

Tabela 5 - Percepção dos estudantes sobre as possíveis indicações de tratamento 

com auriculoterapia antes do módulo. FCMS. PUC/SP. Sorocaba 2020 

Pacientes e suas patologias 

 

Frequência absoluta 

(n) 

Frequência relativa  

(%) 

Hipertensos e Diabéticos 9 37,5 

Pacientes com quadros de dores crônicas 24 100 

Pacientes com quadros de dores agudas 17 70,8 

Transtornos Ansiosos e/ou Depressivos 21 87,5 

Pacientes com quadros alérgicos crônicos 12 50 

Pacientes que sofrem com insônia 21 87,5 

Pacientes oncológicos 12 58,3 

Outros 2 8,3 

Fonte: autora 

As indicações da Auriculoterapia no manejo da dor aguda e crônica tem se 

tornado cada vez mais sólidas e demonstradas por meio de evidências, um incentivo 
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para a continuidade das pesquisas na área.17,68    

O uso do método, Auriculoterapia,  tem mostrado  resultados satisfatórios, para 

os transtornos de ansiedade e depressão que foram apresentados em vários estudos, 

demonstrando que pode ser utilizado de forma isolada ou concomitante ao tratamento 

biomédico convencional, trazendo benefícios importantes aos pacientes.64,65,75 O 

trabalho de C. Wu em 2018 mostrou a relação entre o estímulo dos ramos do nervo 

vago no pavilhão auricular e a melhora dos quadros ansiosos e depressivos, além do 

efetivo benefício no controle dos casos de insônia primária, como demonstrado por R. 

Ren em 2019. 76,77  

Uma revisão sistemática com metanálise foi desenvolvida em 2020 

demonstrando que o uso da auriculoterapia como complemento ao uso de anti-

hipertensivos se mostrou efetivo para atingir-se a meta esperada da pressão arterial 

em pacientes hipertensos.78 A auriculoterapia tem sido avaliada em estudos clínicos 

para os casos de dores relacionadas ao câncer e quadros de náuseas e vômitos 

durante e após sessões de quimioterapia. Os resultados têm se apresentado 

promissores e sugerem continuidade das pesquisas nesta área, assim como o uso do 

método para tratamento nos casos de urticária, rinite alérgica e asma brônquica.13,15,66 

Diante destes dados a questão foi elaborada para observar qual a percepção dos 

alunos sobre as possíveis indicação do tratamento com Auriculoterapia. Baseado 

nestes estudos foram propostas 7 alternativas para os alunos e os resultados estão 

apresentados na Tabela 5 e havia a possibilidade de assinalarem mais de uma 

alternativa. 

A tabela 6 mostra que a maioria dos alunos tinham previamente uma noção 

sobre os materiais mais comuns utilizados para o tratamento utilizando a 

auriculoterapia. Quando apresentados a recursos menos divulgados, as afirmações 

caem quase que pela metade, exceto quando apontamos corrente elétrica que foi 

assinalado por 14 estudantes. Sabidamente o recurso da eletroestimulação em 

auriculoterapia tem evoluído a passos largos principalmente quando se utiliza a linha 

francesa de raciocínio e tratamento. 
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 Tabela 6 - Percepção dos alunos quanto aos materiais e recursos utilizados para o 

tratamento com auriculoterapia FCMS. PUC/SP. Sorocaba 2020 

Materiais 

 

Frequência 

absoluta (n) 

Frequência 

relativa  

(%) 

Sementes de Linhaça 13 54,2 

Cristais 17 70,8 

Laser 9 37,5 

Massagem 7 29,2 

Sementes de mostarda  23 95,8 

Agulhas 22 91,7 

Moxa 8 33,3 

Corrente Elétrica 14 58,3 

Outros 0 0 

Fonte: autora 

A seguir serão apresentados os resultados das questões abertas (14, 15, 16) e 

que foram organizadas de acordo com a análise de conteúdo dos discursos.  

Quando questionados sobre seu entendimento em relação à Teoria dos Cinco 

Movimentos, um dos fundamentos para o raciocínio e diagnóstico dentro da MTC, as 

respostas obtidas mostraram que os alunos já haviam entrado em contato com o 

assunto e a grande maioria demonstrou certa noção sobre o tema. As respostas foram 

relacionadas a seis categorias que emergiram dos próprios discursos e mostram as 

associações feitas pelos estudantes entre a Teoria dos Cinco Elementos e a 

integração do homem com os elementos da natureza (Categoria 1), com fluxo de 

energia (Categoria 2), com órgãos e vísceras (Categoria 3) e como responsável pelo 

adoecimento quando em desequilíbrio (Categoria 4). Também emergiu dos discursos 

a declaração de tratar-se de uma teoria confusa para um dos estudantes (Categoria 

5) e o entendimento de que este conceito demonstra a relação de complementaridade 

e interrelação entre os sistemas de órgãos e vísceras que compõem cada elemento 

(Categoria 6). 

Os resultados estão apresentados no Quadro 3 (Apêndice G) e a Tabela 7 

sintetiza  em números a análise dos resultados encontrados. 
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 Tabela 7 - Conhecimento prévio dos estudantes de medicina sobre Teoria dos 5 

Elementos. FCMS-PUC-SP. Sorocaba 2020 

 

Categorias 

Unidade de 

Registro  

(UR) 

Frequência  

Absoluta  

(n) 

Frequência 

relativa  

(%) 

1 - Relacão entre a Teoria dos Cinco 

Elementos com Integração Homem-

Natureza 

(UR1) 12 50 

2 - Relacão entre a Teoria dos Cinco 

Elementos com fluxo de energia 

(UR2) 5 20,8 

3 - Relacão entre desarmonia dos Cinco 

Elementos com adoecimento 

(UR3) 8 33,3 

4 – Relacão entre Teoria dos 5 

elementos com órgãos e vísceras 

(UR4) 14 58,3 

5 - Teoria Confusa  (UR5) 01 4,1 

6 - Interrelação entre os 5 elementos. 

Complementaridade/ Fortalecimento e 

Inibição 

(UR6) 01 4,1 

Fonte: própria autora 

Apresenta-se abaixo exemplos de discursos com sua Unidade de Registro 

destacada em negrito, mostrando a parte do discurso relacionada à categoria criada.  

Categoria 1 – Relação entre a Teoria dos Cinco Elementos com integração 

Homem-Natureza. 

"A teria dos 5 elementos associa o (UR1.1) fluxo de energia com os órgãos, 
ela ajuda na compreensão de qual deles está doente com a 
sintomatologia"(E2M.2) 
 

Categoria 2 – Relação entre a Teoria dos Cinco Elementos com fluxo de 

energia. 

“Refere-se a integração entre os 5 elementos com o corpo, sendo que 
(UR2.2) cada órgão pertence a um desses elementos.”(E2M.3) 

 

Categoria 3 – Relação entre desarmonia dos cinco Elementos e adoecimento. 

“Se trata da relação do nosso corpo com a natureza e como isso influencia 
nosso processo de (UR3.3) saúde e doença.” (E2M.8) 
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Categoria 4 - Relação entre a Teoria dos Cinco Movimentos com órgãos e 

vísceras 

“A Teoria dos Cinco Movimentos correlaciona determinados (UR4.6) 

elementos da natureza com órgãos e vísceras do nosso corpo, uma vez 
que o que ocorre na natureza tem influência sobre nosso corpo.” (E2M.9) 

 

Categoria 5 - Teoria confusa 

 
“Ainda é uma (UR5.1) teoria muito confusa para mim e pretendo aprender 
mais com o curso”. (E2M.1) 
 

Sob a luz da medicina contemporânea essa teoria pode parecer confusa aos 

olhos dos que iniciam o aprendizado da Medicina Tradicional Chinesa. Em 1995 o 

Prof. Ysao Yamamura juntamente com a Profa. Ângela Tabosa publicaram na 

Revista Paulista de Acupuntura um artigo denominado "Aspectos neuroanatômicos 

e neurofisiológicos dos "Zang Fu" sob o enfoque dos 5 movimentos" com o objetivo 

de apresentar o raciocínio da Medicina Tradicional Chinesa a respeito da função 

anatômica dos órgãos e vísceras somados à sua função mental, porém de uma forma 

compreensível ao modelo biomédico.79 

[...] de modo a permitir entendimento racional embasado na neuroanatomia e 
na neurofisiologia, fornecendo dados para que a medicina ocidental passe a 
reconhecer a validade dos preceitos dos antigos chineses.79  

 
Nesta apresentação do professor Ysao Yamamura observamos que a  falta de 

conhecimento sobre os conceitos da Medicina Chinesa Tradicional em sua 

profundidade por parte dos médicos, levou-o a explicá-la dentro dos modelos da 

medicina contemporânea que de certa forma afirma que a crença de que, o moderno 

sempre se sobrepõe ao tradicional está mantido desde que o ocidente passou a 

influenciar as práticas da medicina chinesa, impondo sua pretensa supremacia 

intitulando-se como "medicina científica" e  de certa forma desvalorizando os saberes 

adquiridos em séculos de observação e estudo empírico.11  

 

Categoria 6 - Interrelação entre os 5 elementos. Complementaridade/ 

Fortalecimento e Inibição. 

(UR6.1) “teoria em que os elementos se complementam, podendo se 
fortalecer ou se inibir, conforme  aplicação.” (E2M.22) 

 

Juntamente com a Teoria do Yin/Yang, a Teoria dos Cinco Elementos (Wu 

Xing) marca a transição da Medicina Tradicional Chinesa de sua fase mística, para a 
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era científica, onde a ocorrência de doenças deixa de ser vista como algo de origem 

espiritual para ser explicada por conceitos naturalistas.5 Pela observação da natureza, 

cada elemento foi  associado a uma dupla órgão-víscera e por interagir com os demais 

em um ciclo de movimento contínuo, necessita manter-se  em equilíbrio para a 

manutenção da saúde do organismo como um todo. A exacerbação ou 

enfraquecimento de um elemento causa desequilíbrio em toda cadeia natural gerando 

o adoecimento. O termo Xing, traduzido a princípio como Elemento, na verdade 

significa "movimento", "andar", o que aponta para uma intrínseca relação entre os 

componentes (órgãos, vísceras, emoções, clima, etc.) do ciclo.5  

Essa forma de observação do organismo vivo feito pelos chineses há milhares 

de anos, definia a doença como uma desarmonia do trinômio mente - corpo – natureza 

o que traz a visão de integralidade na abordagem do paciente, princípio importante 

dentro dos conceitos do SUS principalmente no que se refere à Atenção Primária em 

Saúde e ainda mais específico na Estratégia Saúde da Família com o Método Clínico 

Centrado na Pessoa onde essa visão integral do indivíduo coloca-o no centro da 

avaliação e não mais a doença que ele apresenta, além disso ainda considera  sua 

condição biopsicossocial para a elaboração de um plano de tratamento que traga o 

equilíbrio a todas essas esferas. Portanto pode causar estranheza ao nosso raciocínio 

científico, raciocinar dentro dos padrões chineses, mas ao aprofundarmos nossos 

estudos observamos que se trata de uma abordagem extremamente atual em seus 

conceitos fundamentais.  

Esses fundamentos fazem parte do raciocínio do médico especialista em 

acupuntura. Além de seu conhecimento sobre medicina contemporânea ou 

biomedicina ele conhece esses fundamentos, as evidências científicas, mecanismo 

de ação e abordagem neurofisiológica da MTC no uso de todos os seus recursos. 

À semelhança do questionamento sobre a teoria dos 5 elementos, os 

estudantes responderam sobre o que sabiam sobre a Teoria do Yin/Yang, lembrando 

que todos já haviam assistido à uma aula sobre o tema Auriculoterapia e MTC durante 

o 4º módulo da série, onde dentre outros conceitos o tema foi abordado, ainda que de 

forma superficial.  

A Tabela 8 apresenta os resultados da análise dos discursos descrita no 

Quadro 4 (apêndice H).  
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 Tabela 8 - Conhecimentos prévios dos estudantes de medicina sobre a Teoria do Yin 

e Yang. FCMS- PUC/SP. Sorocaba 2020 

 

Categorias 

Unidade 

de 

Registro 

(UR) 

Frequência 

Absoluta 

(n) 

 

Frequência 

Relativa 

(%) 

Total 

1 - Equilíbrio de forças 

opostas/complementares 

 

(UR1) 

 

18 

75 24 

2 - Relação com processo saúde-

doença 

 

(UR2) 

 

06 

25  

3 - Relação da Teoria com 

integração homem-natureza 

 

(UR3) 

 

03 

12,5  

4 - Influência das forças sobre os 

órgãos  

(UR4) 1 4,1  

5 - Teoria Confusa (UR5) 1 4,1  

Fonte:  autora 

Embasada sob a mesma observação da natureza e sua relação com o 

organismo como um todo, esta teoria descreve duas forças opostas e ao mesmo 

tempo se complementam, onde uma não existe sem a outra. Neste conceito, tudo o 

que existe no universo pode ser classificado dentro de uma outra força, o que 

acontece na natureza e em todo organismo vivo pode ser explicado, observando-se o 

movimento de ambas e o equilíbrio entre elas seria o responsável pela saúde do corpo 

físico e mental.5  

Apresenta-se abaixo algumas unidades de contexto (relatos dos estudantes) 

de onde foram retiradas as unidades de Registro e mais uma vez destacada em 

negrito para facilitar a identificação das partes dos discursos relacionadas às 

categorias.  

 

Categoria 1 - Equilíbrio de forças opostas/complementares. 

 
“E a (UR1.1) teoria dos opostos complementares, presente em tudo na 
natureza, um é o oposto do outro, mas ao mesmo tempo um tem um pouco 
do outro.” (E2M.2) 
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Categoria 2 – Relação com processo saúde/doença. 

“o yin e yang se referem aos opostos, ao equilíbrio energético. todos nós 
temos um pouco de min e um pouco de Yang, e temos que manter essas 
forças em equilíbrio harmonioso para que possamos viver uma (UR.2.1) vida 
saudável, plena e feliz, alcançando nosso completo bem-estar. nossa 
energia min ou Yang, quando em desequilíbrio, pode ser reestabilizada por 
meio de alimentos ou práticas, para que a gente reconquiste o equilíbrio.” 
(E2M.4) 

 

Categoria 3 – Relação da Teoria com integração homem-natureza. 

 

“Que a (UR3.2) natureza é regida por duas forças contrárias, 

complementares e que precisam estar sempre em equilíbrio: luz e escuridão” 

(E2M.7) 

 

Categoria 4 - Associação com órgãos. 

 

“pouca. sei apenas que existem os  (UR4.1) órgãos yin e yang, também 

chamados de zang e fu.” (E2M.13) 

 

Categoria 5 - Teoria confusa 

 

(UR5.1) “Ainda é uma teoria muito confusa para mim e pretendo aprender 

mais com o curso.” (E2M.1) 

E por fim, a questão que permitia aos alunos manifestarem informação que 

julgassem importante antes do início das nossas atividades no módulo. Obtivemos 3 

respostas (12,5%) descritas a seguir: 

 

“Ansiosa para começar o curso e entender mais sobre essa medicina. Não 

compreendo e isso me gera muita curiosidade.” (E2M.19)  

“Espero aprender ainda mais sobre auriculoterapia, entender seu mecanismo 

e ação para praticar em breve.” (E2M.15) 

 

“só queria deixar uma opinião, não acho que estarei apta, após 3 semanas 

de curso, a aplicar aurículo em alguém. Esse aprendizado é sério e requer 

anos de estudo... então acho que isso deveria ser enfatizado e não 

recomendado durante a eletiva!” (E2M.22) 
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7.2 Questionário Final  

Como mencionado anteriormente, ao final do Módulo foi aplicado um segundo 

questionário, composto por 10 questões semiestruturadas, abordando a percepção 

dos alunos sobre sua aquisição de conhecimento e qualidade do Módulo. 

A Tabela 9 representa a análise numérica das respostas a 5 destas questões. 

  

Tabela 9 - Percepção dos alunos sobre aquisição de conhecimentos durante o 

Módulo Eletivo. FCMS – PUC/SP Sorocaba 2020 

Variávéis Sim 

Freq abs/Freq 

rel 

Não 

Freq abs/Freq 

rel 

Não sabe 
 

Total 

Conhecimentos prévios 

sobre Auriculoterapia (Q1) 

13(54,3%) 11(45,8%) Não se 

Aplica 

24 

Percebem aumento de 

conhecimento sobre o 

assunto após o módulo 

(Q2) 

24(100%) - Não se 

Aplica 

 

Consideram que a 

capacitação e a 

metodologia utilizada 

forneceram informações 

suficientes para o início da 

aplicação da 

Auriculoterapia (Q5 e Q7) 

24(100%) - Não se 

Aplica 

 

Consideram que a 

capacitação lhes despertou 

o interesse em buscar mais 

informações para utilizar 

efetivamente a 

Auriculoterapia em seus 

futuros pacientes (Q6) 

24(100%) - Não se 

Aplica 

 

Fonte: autora 



74 
 

Dos 24 alunos participantes 87,5% (21) consideraram o módulo como excelente 

e 12,5% (3) como um bom módulo (Questão 3). 79,2% (19) sentiram-se confiante 

durante as atividades voltadas à prática, 16,7% (4) sentiram-se inseguros e 4,2% (1) 

referiu-se indiferente (Questão 4). Sobre os pontos positivos percebidos pelos 

estudantes durante a participação no módulo eletivo sobre a auriculoterapia a Tabela 

10 mostra os resultados encontrados. Para responder a esta questão os alunos 

puderam assinalar mais de uma alternativa de acordo com sua opinião. 

  

Tabela 10 - Pontos fortes/positivos do Módulo Eletivo sobre Auriculoterapia. FCMS – 

PUC/SP Sorocaba 2020 

Pontos positivos  

Variávéis  Frequência Absoluta  

(n) 

Frequência 

Relativa  

% 

Didática 23 95,8 

Material de apoio 13 54,2 

Módulo teórico a distância 18 75 

Facilidade de acesso 15 62,5 

Módulo prático 9 37,5 

Sem pontos positivos 0 0 

Outros (possibilidade de rever 

as aulas, exercícios de revisão) 

2 8,3  

Fonte: autora 

Da mesma forma, em uma questão estruturada foi solicitado aos estudantes 

que apontassem os pontos fracos ou negativos do módulo e os resultados encontram-

se na tabela abaixo. Para esta resposta também foi possível assinalar mais de uma 

alternativa presente na questão. 
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Tabela 11 - Pontos fracos/negativos do Módulo Eletivo sobre Auriculoterapia. FCMS 

– PUC/SP Sorocaba 2020 

Pontos fracos/negativos (Questão 9) 

Variávéis Frequência Absoluta  

(n) 

Frequência Relativa  

% 

Didática 1 4,2 

Material de Apoio 4 16,7 

Módulo Teórico à distância 2 8,3 

Facilidade de Acesso - - 

Módulo Prático 6 25 

Outros 2 8,3  

Sem pontos fracos ou negativos 11 45,8 

Fonte: autora 

Ao final do questionário foi solicitado que deixassem sua opinião e sugestões 

para o Módulo Eletivo - Auriculoterapia e Medicina Tradicional Chinesa. A resposta 

não era obrigatória e 15 devolutivas foram recebidas e a análise do conteúdo trouxe 

à luz as Categorias mais frequentes e que compõem o quadro 5 (Apêndice J). A tabela 

12 compila e apresenta os resultados encontrados. 
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 Tabela 12 - Opiniões e sugestões dos estudantes de medicina sobre o Módulo Eletivo 

sobre Auriculoterapia. FCMS-PUS/SP. Sorocaba. 2020 

Categorias  Unidades 
de 

Registro 
(UR) 

Frequência 
absoluta 

(n) 

Frequência 
relativa 

(%) 

1– Falta das aulas prático - presenciais (UR1)  3 23 

2 – Necessidade de material didático 

complementar 

(UR2)  1 7,6 

3 – Avaliação positiva do módulo (UR3)  12 92,3 

4 – Necessidade de maior número de 

professores  

(UR4)  1 7,6 

5 – Sensação de ganho de conhecimento ( UR5)  5 38,4 

6 – Avaliação positiva sobre o material 

fornecido para atividade prática (kit) via 

remota 

(UR6)  2 15,4 

7 – Abordagem da professora (UR7)  5 38,5 

8 – Necessidade de mais tempo para maior 

aprofundamento  

(UR8) 1 7,6 

9 – Aulas um pouco cansativa (UR9) 1 7,6 

10 - Motivou a fazer mais e/ou colocar em 

prática   

(UR10) 4 30,7 

12 – Importância dos questionários para o 

aprendizado 

(UR12) 1 7,6 

Fonte: autora 

Apresenta-se abaixo algumas Unidades de Contexto, que são os discursos na 

íntegra, de onde foram retiradas as Unidades de Registro de acordo com as 

Categorias elencadas. 
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Categoria 1 - Falta das aulas prático - presenciais 

 
(UR1.2)” A prática à distância me gerou uma certa insegurança em 
relação a minha capacidade, pois a imagem dos pontos em ilustração difere 
do real, e isso só a experiência prática ensina. Mas, sei que o melhor foi feito, 
e estrutura para tentar suprir essas atividades presenciais. Enfim, muito bom 
o módulo, me instigou ainda mais a estudar o assunto!” (E2M.10) 

  
Categoria 2 - Necessidade de material didático complementar. 

 
“a única ressalva que tenho eh que senti (UR2.1) que faltou lugares para 
acharmos informações mais concretas, que fosse além das aulas. senti 
que quase todo o conhecimento que tive foi das aulas teóricas em si.” 
(E2M.16) 

 
Categoria 3 - Avaliação positiva do módulo. 

(UR3.3)“Foi excelente! A professora nos deu boas aulas teóricas, muita 
didática, nos forneceu material e muita confiança para colocarmos tudo em 
prática. Foi ótimo” (E2M.5) 

 
Categoria 4 - Necessidade de maior número de professores 

“Acho que poderiam ter (UR4.1) outros professores juntos na eletiva.” 
(E2M.22) 

 
Categoria 5 - Sensação de ganho de conhecimento 

“Gostei muito de aprender sobre a medicina tradicional chinesa, acho muito 
importante a visão holística na área da saúde. Além disso, achei que a 
professora foi muito atenciosa com os alunos e isso fez toda a diferença. 
(UR5.3) Sinto que aprendi muito e que o conteúdo todo pode me ajudar no 
cuidado daqui pra frente. Muito obrigada” (E2M.17) 
 

Categoria 6 - Importância do material fornecido para a realização das 

atividades práticas por via remota. 

“O módulo foi sensacional. Poder aprender mais de perto sobre a prática, tirar 
dúvidas com a professora, (UR6.1) ter as orelhas de silicone, a didática e a 
força de vontade da professora foram diferenciais que acredito que poucas 
eletivas tiveram. Feliz em ter terminado um ano tão conturbado assim!” 
(E2M.6) 
 

Categoria 7 - Abordagem da professora 

“O módulo foi sensacional. Poder aprender mais de perto sobre a prática, tirar 
dúvidas com a professora, ter as orelhas de silicone, (UR7.2) a didática e a 
força de vontade da professora foram diferenciais que acredito que 
poucas eletivas tiveram. Feliz em ter terminado um ano tão conturbado 
assim!” (E2M.6) 
 

As observações dos estudantes sobre a importância de ter elementos e 

modelos a mão que pudessem aproximá-los das atividades práticas foi significativa 
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durante o desenvolvimento deste módulo e em seus relatos finais. Mudanças no 

formato do ensino médico precisaram ser implantadas pelas instituições neste 

momento de pandemia para que o impacto sobre essa aprendizagem pudesse ser 

amenizado. O uso de recursos, como os encontrados em plataformas de jogos 

(Kahoot!), programas de gerenciamento do trabalho em equipes, uso de mídias 

sociais foram introduzidos a esta aprendizagem distanciada no intuito de motivar e 

envolver estes estudantes com os programas de suas instituições de ensino médico 

como mostra a pesquisa de Viren Kaul e colaboradores, 2021.80 

Dentre as descrições dos estudantes encontramos 38,5% de citações sobre a 

abordagem positiva do professor durante a apresentação do módulo e uma sugestão 

para a inclusão de um número maior de professores ao módulo. Essa fala corrobora 

com o que descreve Ortiz et al.81 em 2008 sobre a importância do tutor, professor ou 

facilitador no ensino a distância como personagem responsável por promover a 

interação individual e coletiva dos participantes, mostrando que a presença, 

desempenho e recursos utilizados por este tutor pode proporcionar aos estudantes 

uma motivação e facilitar o alcance dos objetivos de aprendizagem por parte dos 

mesmos. 

Categoria 8 - Necessidade de mais tempo para maior aprofundamento. 

 
 “A eletiva foi incrível!! Além da professora ter sido muito atenciosa, suas 
aulas agregaram demais! (UR8. 1) Eu só gostaria que tivessem mais 
semanas para maior aprofundamento do tema. Além de aguardar 
ansiosamente poder fazer as aulas práticas! Só agradecimento :)” (E2M.19) 
 

`A este discurso poderíamos somar a fala de alguns estudantes que em 

resposta à mesma questão referem-se motivados a buscar mais conhecimento ao final 

do módulo, ou seja, sentem-se estimulados a aprofundar este aprendizado ao final do 

que lhes foi apresentado. Para esta análise nos debruçamos em duas vertentes 

distintas sobre o que foi abordado no módulo. Em primeiro lugar o ensino da 

Auriculoterapia após três semanas de atividades e discussões sobre saberes tão 

diversos da medicina convencional desperta nestes estudantes uma motivação para 

buscar um aprofundamento sobre um método de tratamento que ao mesmo tempo em 

que se mostra de fácil aplicabilidade, boa aceitação por parte dos pacientes e 

acessível a este futuro médico, também lhe apresenta embasamento científico 

significativo para aproximar-lhe ainda mais da especialidade médica ainda pouco 

abordada na graduação.59 



79 
 

Em segundo lugar podemos lembrar o que descreveu Gadotti em 2010 ao dizer 

que o ensino à distância necessita de um novo estudante, "[...] aquele que deve saber 

o quer e estar motivado para o curso escolhido [...]", ao mesmo tempo em que 

necessita de um novo perfil de tutor ou professor na condução destes alunos para que 

se mantenham focados e motivados na construção deste conhecimento. Para isso a 

utilização de recursos e novas metodologias de ensino e aprendizagem se fazem cada 

vez mais necessárias neste novo ambiente onde é possível fazer de qualquer espaço 

um ambiente educativo. Talvez a situação de pandemia vivenciada pelas Faculdades 

de Medicina possa ter aflorado este perfil do novo estudante até então mascarado 

pela farta oferta de material didático pronto, construído ao longo dos anos por grandes 

e renomados mestres, experientes e crentes de estarem oferecendo o que há de 

melhor ao seu aluno, mesmo nas instituições onde a metodologia ativa de ensino e 

aprendizagem é tida como uma bandeira a ser defendida e aprimorada. Será que 

nossos estudantes apesar de pertencerem a uma geração que recebe uma avalanche 

de informações diariamente, podem manter-se focados e motivados a construir 

conhecimento sólido e profundo com a mediação de um tutor que entenda esse novo 

paradigma?82 O uso das tecnologias para o ensino não é uma condição recente tão 

pouco uma novidade para a sociedade porém a evolução do espaço que tem ocupado 

nas salas de aula em todos os níveis, coloca os gestores educacionais em uma 

constante pressão para mudar a forma de propor e transmitir o conhecimento.  Esse 

avanço nos mostra que não só os recursos para o ensino mudam com a inserção 

desta tecnologia, mas a própria construção do ensino mudou.83  

 

Categoria 9 - Aulas um pouco cansativa. 

 
“Gostei muito dessa eletiva, porém (UR9. 1)achei algumas aulas um pouco 
cansativas. De resto achei perfeito” (E2M.7) 

 
Categoria 10 - Motivou para estudar mais e colocar em prática. 

 
“Gostei muito do módulo. Comecei a tentar aplicar os pontos na minha família 
e (UR10.) estou animada para tentar fazer novamente com todas as dicas 
e informações adquiridas nessa semana.” (E2M.11) 

 
Categoria 11 - Importância dos questionários para o aprendizado. 

“Gostei muito da eletiva, me interessei demais pelo assunto e gostei de poder 
aprender sobre uma Prática Complementar que eu já tinha ouvido falar 
bastante, mas não fazia ideia de como funcionava. Senti que aprendi muito e 
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já consegui colocar os ensinamentos em prática nos meus familiares. Fiquei 
triste que não conseguimos ter as aulas práticas presenciais, mas 
conseguimos fazer o possível de forma online, pela situação que estamos 
vivendo. (UR11. 1) Os questionários ajudaram bastante a testar nossos 
conhecimentos e revisar a matéria. Espero que essa eletiva continue para 
os próximos segundos anos que virão, para que todos continuem tendo essa 
oportunidade que tivemos. Parabéns e muito obrigada! (E2M.15) 
 

A utilização de casos clínicos, moldes do pavilhão auricular feito em silicone e 

a utilização de outras diferentes ferramentas para o ensino mostrou-se satisfatória 

neste módulo como forma de aproximação do estudante a situações reais e para sua 

motivação durante as atividades propostas. Ann-Kathrin Rahm et al em 2021 realizou 

uma pesquisa com 198 estudantes de medicina que receberam, muitos casos clínicos 

para resolução utilizando o e-learning, buscando-se uma compensação pedagógica 

em relação às discussões feitas à beira do leito interrompidas durante a pandemia e 

concluiu que esta ferramenta pode ter compensado o aprendizado após avaliação das 

respostas dos estudantes.84 

Porém o Blended-learning mostra-se como um método provavelmente mais 

adequado e deve ser considerado segundo as respostas dos estudantes que apesar 

de avaliarem positivamente o módulo, tendo-lhes motivado a estudar mais e a colocar 

em prática o que aprenderam também consideraram importante a introdução de 

atividades práticas e presenciais para garantir maior segurança ao aprendizado. E é 

sobre o blended-learning que foi realizada a pesquisa de Alexandre Vallée et al.85 em 

2020, uma revisão sistemática e meta análise que comparou este método ao ensino 

tradicional em saúde. Desta revisão concluiu-se que o ensino em saúde realizado de 

forma híbrida, combinando-se, ensino tradicional presencial e uso de plataformas 

virtuais de aprendizagem, mostrou-se efetivamente melhor em relação a aquisição de 

conhecimento e que mais estudos nesta área se fazem necessários para 

comprovação dos resultados. À conclusão semelhante chegou à pesquisadora Karen 

McCutcheon em 2018 ao comparar o ensino híbrido ao ensino totalmente remoto em 

um curso de graduação em enfermagem, onde a vantagem do ensino remoto para 

aquisição de conhecimento sobre a parte teórica dos temas não se sobrepõe ao valor 

da prática presencial supervisionada para a aquisição de habilidade clínica e garantia 

de segurança ao paciente e que podem apontar para uma nova tendência no ensino 

em saúde.85,86  

A análise deste campo aberto permitiu observar a necessidade de algumas 

mudanças que podem ser implementadas em modelos futuros de apresentação do 
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tema, como a inserção de maior número de docentes e a otimização de algumas aulas 

teóricas para que possam tornar-se mais dinâmicas. A  percepção da necessidade de 

um período prático presencial para finalização do mesmo também aparece no diálogo 

de alguns participantes, porém é notória a satisfação da maioria dos participantes ao 

final do módulo e a sensação de aquisição do aprendizado, tais declarações  

enaltecem a metodologia utilizada e fortalecem a validação da pesquisa para o público 

alvo a que se destinou, ressaltando a qualidade e a eficiência do material didático e 

da metodologia empregada para a execução do módulo eletivo. Ainda assim  a 

informática, os vídeos, os aplicativos, os termos síncronos/assíncronos, remoto, virtual 

nunca tiveram um lugar de tanto destaque para a transmissão do conhecimento como 

o que ocorreu diante do cenário desenhado à partir da instalação desta pandemia, 

principalmente em alguns cursos onde a tecnologia para o aprendizado estava 

relegada à um plano inferior ao das atividades presenciais como na graduação em 

medicina e  onde a avaliação dos alunos também se faz observando suas relações 

com os grupos em que convivem e com os próprios pacientes. A esta avaliação dá-se 

o nome de "formativa". 

Assim como colocou em espera a realização de planos e projetos pessoais e 

coletivos, a pandemia por COVID-19 desafiou e desafia o mundo para uma vivência 

de incerteza, dos questionamentos e que colocou grandes escolas médicas diante da 

necessidade de reinventar seus processos de ensino e práticas em benefício da 

continuidade do mesmo frente à tantas inovações necessárias.50 

O baixo índice de absenteísmo observado durante todo o módulo corrobora 

com as percepções positivas apresentadas nas respostas do questionário. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa descreveu a elaboração e aplicação de um Módulo Eletivo sobre 

Auriculoterapia Chinesa para estudantes do segundo ano da graduação em medicina 

da FCMS PUCSP. Os seguintes itens devem ser observados para esta conclusão. 

- A porcentagem de avaliações positivas em relação ao módulo 

- O baixo índice de absenteísmos dos alunos 

- O conteúdo do módulo. 

 - A avaliação do módulo dada pelos resultados apresentados pelos alunos na 

avaliação final somativa. 

- A introdução de uma prática integrativa ligada a uma especialidade médica 

pouco presente na graduação. 

Para um Módulo com três semanas de duração esta prática mostrou-se 

possível e observou-se grande interesse por parte dos alunos como pode ser 

observado nos relatos ao final do curso.  

Entendendo que o aprendizado destes métodos de diagnóstico e tratamento 

deva fazer parte do holl de conhecimento do futuro médico, inserir o assunto na matriz 

curricular da graduação em medicina pode auxiliar este profissional tanto para a 

prática da técnica quanto para orientar seu paciente sobre a possibilidade de usá-la 

concomitantemente ao tratamento alopático praticado pela biomedicina.  

Percebeu-se que o módulo eletivo ofereceu uma fundamentação teórica dos 

princípios da auriculoterapia, capacitou os estudantes a realizarem diagnostico, e 

sensibilizou-os para valorizarem a prática e buscarem mais conhecimentos. Dentre as 

limitações com os resultados desta pesquisa, apontamos o fato deste estudo não ter 

considerado nenhum estudo que avaliasse o ensino da Auriculoterapia na graduação 

em medicina de forma totalmente remota, pois não tínhamos dados de estudos 

similares realizados anteriormente, apontando possibilidades para outras 

experiências semelhantes no futuro.  

Ter iniciado a abordagem sobre Auriculoterapia para os estudantes de medicina 

e necessitar alterá-la para um formato totalmente remoto, foi sem dúvidas, uma das 

grandes dificuldades encontradas pela pesquisadora para o desenvolvimento do 

módulo e que também foi citada por parte dos estudantes. Porém identificou-se uma 

nova oportunidade de aprendizado para professor e estudantes para realizar o ensino 

de um tema teórico e prático totalmente à distância, estimulando a inovação da prática 
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docente e fortalecendo a relação professor-estudante para que os objetivos de 

aprendizagem fossem alcançados. 

Os resultados nos mostram que a oferta de um módulo eletivo sobre 

auriculoterapia e MTC deve ser incentivada na graduação em medicina e que a oferta 

de forma híbrida seria o ideal para a atividade aos estudantes de medicina, porém 

diante das orientações para distanciamento social impostas pela pandemia por COVID 

19 foi imperativo a busca por recursos que mantivessem, ao mesmo tempo, qualidade 

do ensino e motivação dos estudantes. Esta adaptação ocorreu em todo sistema 

educacional tendo impactado de forma particular o ensino médico, principalmente em 

seus momentos de atividades práticas e isso não foi diferente com o módulo de 

auriculoterapia, como demonstrou a pesquisa e, que frente a essas adversidades a 

atuação do professor adquire maior importância como apoio aos estudantes e como 

fator incentivador e motivador.  Sua capacitação para o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) pode amenizar os impactos causados 

distanciamento físico com o uso de recursos como questionários online, discussão de 

casos e trabalho em equipe e qualificar o ensino por via remota como o que foi 

vivenciado pelo presente estudo.  

A continuidade do uso auriculoterapia pelos estudantes como recurso para 

diagnóstico e tratamento, a manutenção dos estudos e do interesse pelo assunto e os 

impactos do módulo realizado por via totalmente remota, merece criteriosa atenção 

em pesquisas futuras para descrever as mudanças alcançadas sobre a 

conscientização para o uso do método, auriculoterapia, na prática diária, o 

reconhecimento de uma especialidade médica e ajudar a aprimorar o ensino de 

assuntos iminentemente práticos feitos por via remota na educação médica.  

A necessidade da criação de momentos na graduação em medicina para que 

o estudante possa entrar em contato com essas práticas e a partir disso conseguir 

elementos sólidos para poder discutir seus benefícios na prática diária médico é uma 

reflexão que deve ser feita e que a pesquisa motivou. 

Assim, a realização desta pesquisa possibilitou algumas contribuições a saber: 

para a academia, sendo uma experiência inédita, ser um tema pouco 

pesquisado;  

para a instituição: agregou um diferencial para a formação dos estudantes, 

além de mostrar um potencial para efetivar e ampliar o ensino da auriculoterapia no 

ensino médico. A divulgação dos resultados obtidos com essa pesquisa para todos os 
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envolvidos no processo de formação, foi um disparador para discussões na direção 

de um alinhamento com a continuidade em outro momentos da formação, pois devido 

à divulgação sobre o módulo, houve interesse por parte da coordenação do internato 

na área de Saúde Coletiva em iniciar um pequeno ambulatório para tratamento dos 

pacientes com Auriculoterapia em uma das Unidades de Saúde. Este ambulatório está 

sendo conduzido pela pesquisadora junto aos alunos do 4º ano já em seu período de 

internato. 

para a pesquisadora houve a satisfação de poder contribuir com a formação 

dos estudantes ao perceber o comprometimento e adesão ao módulo demonstrado 

por todos.  Vê-los descrevendo a prática em amigos e familiares com entusiasmo 

diante dos resultados obtidos foi também uma experiência gratificante que permite a 

sensação de ter cumprido mais uma etapa de estudo e de qualificação profissional em 

educação nas profissões da saúde que certamente contribuirá imensamente para o 

crescimento e desenvolvimento de sua prática docente.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ESTUDANTES NO INÍCIO DO 

MÓDULO 

Eletivo Parte I – Identificação do estudante 

1) Qual sua idade? 
 
( ) 18 a 20 anos ( ) 21 a 25 anos       (   ) 26 a 30 anos   

(   ) 31- 35 anos ( ) mais de 35 anos 

2) Sexo/Gênero 
 
(  ) Feminino ( ) Masculino 

 
3) Religião/Crença 

 
( ) Católico ( ) Evangélico ( ) Espírita  ( ) Agnóstico  

( ) Ateu         ( ) Outro      

Parte II – Conhecimento e uso da auriculoterapia. 

 
1) Você já se submeteu a algum tratamento com auriculoterapia ou outra técnica 

em Medicina Tradicional Chinesa? ( ) Sim ( ) Não 

2) Se a resposta anterior foi afirmativa, conte-nos sua experiência 

 

 

3) Você já participou de algum curso ou capacitação em 

auriculoterapia?     (  ) Sim       ( ) Não 

4) Se a resposta anterior for afirmativa, conte-nos sobre sua formação. 
 

 

 

5) Você considera importante o aprendizado sobre tratamentos 

complementares não farmacológicos, em especial com Auriculoterapia na 

formação de um médico? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Indiferente
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6) Você já foi apresentado à Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares na Faculdade? 

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

7) Qual sua expectativa para com o módulo que irá iniciar. (Poderá apontar mais de 

uma alternativa) 

( ) Compreender a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares  

(    ) Aprender sobre a possibilidade de tratamentos não farmacológicos. 

( ) Iniciar meu aprendizado pois pretendo tornar-me um médico 

Acupunturiatra  

(    ) Poder iniciar a aplicação deste tratamento de imediato após o módulo. 

(    ) Curiosidade sobre o assunto, sem perspectivas futuras. 

  (   ) Outras   

8) Assinale para quais pacientes você considera indicado o tratamento com 

Auriculoterapia. (Poderá assinalar mais de uma alternativa). 

 

Hipertensos   Transtornos Ansiosos  

Diabéticos   Pacientes com 

quadros alérgicos 

crônicos 

 

Pacientes com quadros de 

Dores Crônicas 

  Todas as patologias 
referidas 

 

Pacientes com quadros de 

Dores Agudas 

  Nenhuma das 

patologias referidas 

 

 
9) A auriculoterapia é uma técnica de tratamento reconhecida pela 

OMS?  ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

10) A auriculoterapia tem contra indicação? 
 
( )  Sim ( ) Não (   ) Não sei 
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11) A auriculoterapia possui um mecanismo de ação bem 

definido?  

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

12) Quais os materiais utilizados para a aplicação da auriculoterapia? (Pode ser 

assinalado mais de uma alternativa) 

( ) Sementes de linhaça  

( ) Cristais 

( ) Laser 

( ) Massagem 

( ) Sementes de mostarda  

( ) Agulhas 

( ) Moxabustão 

( ) Outros    

13) Acupuntura e auriculoterapia são semelhantes em suas técnicas de 

aplicação?  

( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei 

14) Na sua opinião, do que trata a Teoria dos Cinco Elementos em MTC? 

15) Qual o seu conhecimento sobre a Teoria do Yin e Yang? 

16) Se tiver alguma informação que julgue importante descreva nesse espaço: 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS ESTUDANTES AO 

FINAL DO MÓDULO ELETIVO 

 

1)   Você já possuía conhecimentos prévios a respeito da Auriculoterapia?  

(     ) Sim                                     (  ) Não 

2)   Você considera que seus conhecimentos sobre Auriculoterapia e Medicina 

Tradicional Chinesa aumentaram após a capacitação? 

(    ) Sim      ( ) Não 

3)   Qual sua opinião sobre o Módulo Eletivo do qual acaba de participar? 

( ) Ruim    ( ) Regular ( ) Bom ( ) Excelente 

4)   Como sentiu-se durante as atividades práticas do módulo? 

( )Confiante ( )Inseguro ( )Indiferente 

5)   Você acha que a capacitação forneceu informações suficientes para o início da 

aplicação da Auriculoterapia? 

( )Sim ( )Não 

6)   A capacitação despertou-lhe o interesse em buscar mais informações para 

utilizar efetivamente a Auriculoterapia em seus futuros pacientes? 

( )Sim ( )Não 

7) Você considerou a metodologia utilizada para a capacitação suficiente para 

fornecer-lhe conhecimentos para o início da prática em Auriculoterapia? 

( )Sim ( )Não 

8) Aponte os pontos fortes/positivos dessa Capacitação. 

(     )Didática              (     )Material de Apoio                 (     )Módulo teórico à distância                                              

(     )Facilidade de Acesso          (     )Módulo Prático    

(  ) Outros____________________ 

9) Aponte os pontos fracos/negativos dessa Capacitação. 

(     )Didática              (     )Material de Apoio       (     )Módulo teórico à distância                                              

(   )Facilidade de Acesso          (     )Módulo Prático              

(     ) Outros____________________ 

10) Deixe sua opinião e sugestões para este Módulo Eletivo - Auriculoterapia e 

Medicina Tradicional Chinesa. 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - PLANO DE ENSINO 

 

I. Professor: Ana Lúcia Cabulon 

II. Disciplina/ Atividade Acadêmica Curso: Medicina 

Módulo: Estudos Eletivos 

Título: Auriculoterapia Chinesa na Graduação em Medicina 

Carga horária total: 50 h/r Graduação - 2º ano Semestre: 2/20 

Docentes atuantes: 

Profa. Ana Lúcia Cabulon 

Profa. Dra. Raquel Aparecida de Oliveira 

 

III. Ementa 

A atividade eletiva Auriculoterapia Chinesa na Graduação em Medicina tem por 

objetivo apresentar os conceitos fundamentais na área, fornecendo uma abordagem 

do contexto histórico da Medicina Tradicional Chinesa, fundamentos e princípios com 

enfoque em Auriculoterapia. Elaboração do diagnóstico clínico/energético através da 

anamnese convencional e direcionada, exame físico específicos, observação da 

língua fara o diagnóstico final. Elaboração de um plano terapêutico articulando os 

princípios da técnica para casos clínicos eleitos. Atividade prática envolvendo a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos e apresentação de evidências científicas 

como modalidade de prática médica complementar. 

 

IV. Objetivos Gerais 

Ao final das atividades deste módulo de estudos eletivo o acadêmico de medicina 

deverá ser capaz de: 

- Identificar sinais e sintomas passíveis de tratamento com Auriculoterapia 

- Realizar anamnese direcionada a auriculoterapia. 

- Elaborar diagnóstico através do pavilhão auricular 

- Compreender os sinais significativos do pavilhão auricular 

- Tratar dores, transtorno ansioso, insônia e outras 

- Conhecer a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

SUS 

 

V. Objetivos específicos: 
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1. Conhecer a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no 

SUS 

2. Identificar dados históricos e princípios da Medicina Tradicional Chinesa 

3. Conceitos: Jing, Qi, Xue 

4. Dualidade Yin e Yang 

5. Princípio dos Movimentos dos Cinco Elementos/Movimentos 

 6. Teoria dos Meridianos 

7. Conhecer a história da Auriculoterapia 

8. Compreender princípios, fundamentos e mecanismo de ação da Auriculoterapia 

9. Rever anatomia, inervação e vascularização do pavilhão auricular 

10. Aplicar anamnese convencional e direcionada à aplicação de Auriculoterapia 

11. Realizar exame físico específico, através da observação, palpação e 

exploração elétrica do pavilhão auricular. 

12. Identificar sinais de alerta no pavilhão auricular 

13. Compreender sinais presentes na língua com finalidade diagnóstica 

14. Conhecer localização e função de todos os pontos do pavilhão auricular 

15. Compreender a elaboração de um plano de tratamento com Auriculoterapia 

16. Entender como a Auriculoterapia auxilia no tratamento de dores Agudas e 

Crônicas 

17. Praticar a montagem das placas com sementes para utilização durante 

Auriculoterapia 

18. Demonstrar a colocação de sementes nos pontos identificados do pavilhão 

auricular. 

 

VI. Conteúdo Programático e Cronograma Semanal  

Semana 1 

Data Horário atividade Assunto 

16/11 8:00-

12:00 

SA Apresentação da disciplina eletiva 

Introdução à MTC/ PNPIC/SUS 

17/11 8:00-9:00 ST TEORIA YIN/YANG 

 9:00-

12:00 

Tutoria Abertura do Problema 1 
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18/11 8:00-

12:00 

SA Cinco Elementos/Movimentos  

20/11 8:00-9:00 ST Teoria dos Meridianos 

 9:00-

12:00 

Tutoria Fechamento do Problema 1 

 15:30- 

16:30 

ST Anatomia, vascularização e 

Inervação 

Pavilhão Auricular 

 

Semana 2 

Data Horário Atividade Assunto 

23/11 8:00-12:00 SA Introdução à Auriculoterapia 

Chinesa/Mecanismo de ação da 

Auriculoterapia 

24/11 8:00-9:00 ST Mapa Auricular 

 9:00-12:00 Tutoria Abertura do Problema 2 

25/11 8:00-12:00 SA Diagnóstico em 

Auriculoterapia/Apresentação dos 

Materiais 

27/11 8:00-9:00 ST Princípios de tratamento com 

Auriculoterapia 

 9:00-12:00 Tutoria Fechamento do Problema 2 

 15:30-16:30 ST OS três pontos mestres Shen 

Men, Rim e Simpático 

  

Semana 3 

Data Horário Atividade Assunto 

30/11 8:00-12:00 SA Tratamento com Auriculoterapia 

01/12 8:00-12:00 SA Dor e Auriculoterapia – 

Protocolo de Tratamento 

02/12 8:00-12:00 SA Ansiedade e Auriculoterapia - 

Protocolo de Tratamento 
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04/12 8:00-12:00 SA Insônia e Auriculoterapia - 

Protocolos de Tratamento/ 

Avaliação Somativa 

 

Obs.: SA= Sustentação Aplicada, Tut. = Atividade de Tutoria e ST=Sustentação 

Teórica. 

VII. Metodologia Ativa: 

Mediante atividades de: 

Tutoria – Aprendizagem baseada em problemas; Sustentações Aplicadas – 

Aprendizagem baseada na prática 

Sustentações Teóricas – Aula dialogada; Aprendizagem baseada em equipes. 

VIII. Avaliação Formativa: Procedimentos para avaliação e recuperação (se 

necessário): Elaboração de portfólio, cuja entrega deverá ser realizada ao final da ST 

da sexta feira 04/12/2020. No portfólio constará o registro das atividades realizadas, 

o registro bibliográfico 

pertinente às lacunas de conhecimento, o registro crítico do desempenho global do 

aluno. 

E em modelos estruturados na avaliação da atividade tutorial. 

IX. Avaliação Somativa: Procedimentos para avaliação e recuperação (se 

necessário): 

Avaliação objetiva contemplando os objetivos do módulo durante atividade de SA ao 

final da terceira semana. 

Critérios de Aprovação: 

Será considerado suficiente o aluno que obtiver rendimento condizente com as 

normas instituídas pela PUCSP, através da avaliação das atividades registradas no 

portfólio. O aluno que obtiver conceito “I” em 2 ou mais das atividades previstas será 

submetido à avaliação de recuperação. 

A avaliação de recuperação será baseada na recuperação das atividades onde o 

aluno não apresentou o rendimento esperado. 

Será reprovado o aluno que não apresentar frequência mínima exigida para 

aprovação e/ou não recuperar 75% das atividades que realizar nas atividades de 

recuperação. 

Frequência mínima exigida para aprovação: 75% 

 IX. Recursos utilizados: Sala de tutoria; Sala de aula; Ambientes Moodle e 

Microsoft Teams. 

X. Bibliografia Básica 
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- FONSECA, W. P. D. Acupuntura Auricular Chinesa. 2ª. ed. [S.l.]: Andreoli, 

2013. 132 p. Acesso em: 23 out. 2018. 

- GARCIA, E. G. Auriculoterapia Escola Huang Li Chun. São Paulo: Roca, 1999 

- MACIOCIA, Giovanni. Diagnóstico pela Língua na Medicina Chinesa. Edição 

Revisada. ROCA, 2003 

- NOGIER, R.; BOUCINHAS, J. C. Prática Fácil de Auriculoterapia e 

Auriculomedicina. 5ª. ed. São Paulo: Ícone, 2014. 124 p. Acesso em: 25 jul. 2018. 

X. Bibliografia Complementar 

- SILVA, Paula Raquel da; SENNA, Vitor Silva; BERTAN, Hamilton. Acupuntura 

Auricular - São Paulo: Phorte, 2012, 208p 

- YAMAMURA, Ysao; YAMAMURA, Marcia Lika; Guia de Medicina Ambulatorial 

e Hospitalar da EPM-Unifesp - Acupuntura, 2015. Editora Manole 

- YAMAMURA, Ysao; A arte de Inserir – 2ª edição, Acupuntura, 2004. 980p, 

Editora Roca 
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APÊNDICE D - SLIDES UTILIZADOS PARA AS AULAS DO MÓDULO ELETIVO –

AURICULOTERAPIA CHINESA 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS. 

 

Prezado (a) estudante (a) 

Eu, Ana Lúcia Cabulon, venho convidá-lo(a) a participar da pesquisa sobre 

Auriculoterapia e Medicina Tradicional Chinesa na graduação em medicina sob o 

título, “Auriculoterapia para estudantes de medicina. Apresentando recurso 

não farmacológico para o cuidado ao paciente “que está sendo desenvolvida 

como projeto de Mestrado Profissional em Educação nas Profissões da Saúde da 

FCMS-PUCSP, sob a orientação da Prof(a). Dra. Raquel Aparecida de Oliveira. 

Os objetivos do estudo são: capacitar estudantes do segundo ano do curso de 

medicina em Auriculoterapia seguindo a técnica chinesa por meio de um Módulo 

Eletivo e apresentar as possibilidades de associação da auriculoterapia na rotina 

diária do trabalho médico. A finalidade deste trabalho é contribuir para a ampliação 

dos recursos médicos, não farmacológicos, no cuidado diário ao paciente. 

Sua colaboração será por meio de participação nas atividades de capacitação 

propostas pelo estudo, através de aulas que serão disponibilizadas, durante o 

Módulo Eletivo, sobre os conceitos da Auriculoterapia e Medicina Tradicional 

Chinesa, e do preenchimento de questionários, que serão aplicados antes e após 

a capacitação.  

Por tratar-se de um Módulo Eletivo incluso nas atividades curriculares do Projeto 

Pedagógico 2018 do curso de Medicina da FCMS-PUCSP, gostaria de esclarecer 

que sua  adesão à pesquisa, por meio do preenchimento dos questionários, não 

está vinculada, ou seja, não é quesito obrigatório,  para a  participação e aprovação 

no Módulo de Estudos Eletivos sobre Auriculoterapia, podendo você, inscrever-se 

e participar das atividades do Módulo mesmo sem o preenchimento dos 

questionários. 

Durante a parte prática da capacitação, podem ocorrer escoriações discretas no 

pavilhão auricular à colocação das sementes, porém o material utilizado (sementes) 

foi escolhido visando reduzir significativamente os riscos durante a aplicação da 

técnica. 

Esclareço que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, bem como, os participantes não terão 

custos nem vantagens financeiras e acadêmicas ao colaborarem com o estudo. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, 

congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua 

participação serão confidenciais e sigilosos. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo 
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que uma será arquivada por mim (pesquisador) e a outra será fornecida a você. 

Arquivarei os dados coletados na pesquisa por um período de 5 (cinco) anos. 

Decorrido este tempo, avaliarei os documentos para a sua destinação final, de 

acordo com a legislação vigente. Tratarei a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 

acadêmicos e científicos. 

Estou à sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 

qualquer etapa    da    pesquisa,    através    de:    Ana   Lúcia   Cabulon

 (015) 99617-

7560 anacabulon@terra.com.br 

Ou, Comitê de Ética em Pesquisa da PUC SP - Campus Sorocaba, no 5º andar 

do Prédio da Faculdade, na sala 506, na Rua Joubert Wey, 290 – Vergueiro – 

Sorocaba – SP – CEP: 18030-070 Horário: Segunda a sexta-feira 8:00 – 17:00h 

Fone: (15) 3212-9896 – e-mail: cepfcms@pucsp.br 
  

Ana Lúcia Cabulon 

Nome do(a) pesquisador(a) 

   

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo 

proposto, de como será minha participação, dos procedimentos e riscos 

decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, 

como também concordo que os dados obtidos na investigação sejam utilizados 

para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente de que 

receberei uma via desse documento. 

Sorocaba ,  de  de    
 
 
 
 

Nome do participante ou responsável legal 
 
 
 
 

Assinatura do participante ou responsável legal 

 

  

mailto:anacabulon@terra.com.br
mailto:cepfcms@pucsp.br
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APÊNDICE F - PROBLEMA 1 DE TUTORIA - MARIA DAS DORES CRÔNICAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No ambulatório do CHS de Sorocaba, Celina, 45 anos, casada, procedente de Capela 

do Alto, veio para uma consulta de retorno com a Dra Mayra, reumatologista. Celina 

tem dois filhos e é professora primária há 20 anos, gosta muito do que faz, porém está 

insatisfeita com o salário, com a desmotivação dos alunos durante as aulas remotas 

além da preocupação com as contas depois que o marido perdeu o emprego no 

começo da pandemia. Trabalha em duas escolas públicas. 

Há mais ou menos seis meses começou com uma dor em região cervical posterior 

que irradiava para o dorso do tórax principalmente no final da tarde e em momentos 

de maior tensão.  Dores nos ombros começaram há três meses irradiando para face 

lateral dos braços e, nas últimas semanas Celina tem referido dores generalizadas de 

moderada a forte intensidade. Atualmente não há qualquer lugar que não doa. 

A jovem senhora queixa-se de uma fadiga constante que domina seu dia e acaba 

desabando em crises de  irritabilidade e  choro. Apesar da sensação de cansaço, a 

insônia é frequente, rola na cama a madrugada toda.   

Já usou anti-inflamatórios não esteroidais, miorrelaxantes, mas parou devido às dores 

no estômago e inchaço no corpo.  Fez de sessões de fisioterapia, com melhora 

discreta.   

Dra Mayra ouve Celina atentamente e após avaliar os exames disse-lhe que 

suspeitava de Fibromialgia.  

- Nossa Dra. e isso é grave? O tratamento é demorado? E minha família? Posso 

passar essa doença para os meus filhos? 

A médica, entendeu a angústia da paciente e calmamente explicou do que se tratava, 

tranquilizou-a e receitou-lhe uma medicação para inibir a  recaptação de serotonina 

na fenda sináptica.  

- Celina, fibromialgia não é uma doença grave, mas requer alguns cuidados 

importantes para o controle das dores. Um desses cuidados é manter uma rotina de 
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atividade física diária, isso ajudará bastante. Outra coisa, continuou a médica que 

além de reumatologista também é acupunturiatra, são as sessões de Acupuntura e 

Auriculoterapia, os resultados dessas técnicas são muito bons para o controle de 

dores, além disso pode melhorar bastante sua disposição. Eu diria que, pela teoria 

dos 5 Movimentos, você desarmonizou seu fígado e a causa pode ter sido o estresse. 

- Será? Mas eu não como nada de gordura e nem bebo doutora. Questionou a 

paciente. 

- A médica sorriu e disse que se tratava de uma teoria da Medicina Chinesa com um 

raciocínio diferente da medicina tradicional ocidental.  

- E não se preocupe, os efeitos da Acupuntura para o tratamento da dor  já estão muito 

bem estabelecidos. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

1. Compreender o quadro Clínico de Fibromialgia e sua frequente associação com 

transtorno depressivo. 

2. Entender a relação da dor inicial com as e atividades realizadas e com a 

profissão. 

3. Reconhecer a existência de modalidades não farmacológicas para o tratamento 

de dor. 

4. Reconhecer a Acupuntura e Auriculoterapia como uma possibilidade não 

farmacológica para o tratamento da dor 

5. Explicar o mecanismo de ação da Acupuntura no alívio das dores segundo a 

neurofisiologia. 

6. Justificar a introdução do IRS. 

7. Explicar a teoria dos 5 Elementos/Movimento 

8. Compreender quais os dados da estória que levaram o médico a pensar em 

uma desarmonia de fígado dentro da Teoria dos Cinco Elementos/Movimentos 

9. Explicar o que é auriculoterapia e suas indicações 

10. Reconhecer acupunturiatria como especialidade médica. 

 

SUPORTE AO TUTOR 

Fibromialgia; https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-dos-

tecidos-conjuntivo-e-musculoesquel%C3%A9tico/bursite,-tendinite-e-

fibromialgia/fibromialgia?query=fibromialgia 

Mecanismo de Ação da Acupuntura https://cmba.org.br/mecanismo-de-acao-da-

acupuntura/ 
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Efeitos da Acupuntura no Desempenho motor e Atletas 

file:///C:/Users/alcab/Downloads/8637610-Texto%20do%20artigo-7661-1-10-

20150703.pdf  

Yamamura, Y. Yamamura, ML. Acupuntura. Manole 2014 (Biblioteca da Faculdade) 
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APÊNDICE G - PROBLEMA 2 DE TUTORIA - A VIDA E OS 5 MOVIMENTOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joel, 68 anos é um homem forte e que sempre trabalhou para sustentar sua família. 

Desde a adolescência ajudava o pai no pequeno mercado que tinham em Votorantin-

SP. Era o caçula dos 10 filhos que D. Santina teve, e era o que mais ajudava os pais 

também. 

Hoje procurou o PA devido a uma dor lombar que iniciou há 4 dias.  

- Ele é teimoso Dr., nosso filho mudou-se para Sorocaba e o Joel insistiu em participar 

da mudança, quando foi ajudar a carregar o sofá pronto, travou as costas. Eu falei que 

ele estava muito velho e gordo pra essas loucuras.  Assim resmungava Adélia, durante 

a consulta. 

- Muito bem Joel, me explique como é essa dor. 

- Ah, é uma dor queimada, começa aqui nas costas, pouco pra baixo da cintura. E o 

pior é que ela desce até a panturrilha, corre por trás da minha perna D. Não tem 

posição que alivie, já não consigo dormir por causa da dor. 

 - Entendo. E além da dor sente algum formigamento na perna? 

 - Não senhor, só a dor mesmo. 

- O senhor já teve dores nas costas antes? 

- Nos últimos seis meses, sempre tenho uma dorzinha ou outra, mas passa logo. Essa 

daqui tá teimosa.  
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 - E o senhor tem alguma outra doença, faz tratamento pra alguma coisa?  

- Eu já tive pedra nos rins há muitos anos, fiz tratamento e até aquela tal de litotripsia. 

Tenho muita dor de estômago, já passei pelo especialista e estou tomando 

Pantoprazol todo dia de manhã. 

Após resultado  de CT de Coluna Lombar, que evidenciou alguns osteofitos e exames 

laboratoriais normais. O médico propôs a Joel um tratamento com auriculoterapia, que 

poderia aliviar suas dores de imediato e evitaria problemas gástricos com o uso de 

antinflamatórios. 

- O que é isso Doutor? 

O médico explicou o procedimento e quais órgãos, que chamou de elementos, seriam 

tratados. 

- Adélia, não entendi nada do que o Doutor falou, mas ele me passou confiança, 

parece que se interessou pelo meu caso, foi muito atencioso. Só estou com medo 

porque ele falou que vai precisar tirar  umas gotas de sangue da minha orelha e vai 

mexer na minha bexiga. Nunca vi isso. 

 

Objetivos de Aprendizagem 

 

1)  Compreender dentro do raciocínio da MTC a possibilidade de baixo nível de Jing 

ancestral recebido pelo paciente. 

2)  Reconhecer o caso como uma Def. energética dos Rins e Baço/Pâncreas utilizando 

a teoria dos Cinco Movimentos. 

3)  Compreender a utilização do ponto da Bexiga devido à irradiação da dor referida 

pelo paciente. 

4)  Entender a utilização da Sangria de Ápice e zona correspondente (Região Lombar 

e/ou ponto ciático) para alívio da dor aguda. 

 5) Identificar região lombar e ponto ciático na Anti-hélice do pavilhão auricular, assim 

como pontos do Rim, BP e Estômago para o  tratamento da dor do paciente. 

6) Explicar o que é o procedimento de litotripsia. 

7) Identificar no caso a importância da relação médico paciente. 

Suporte ao tutor 

Essência congênita - Jing 

O Jing é uma substância extremamente valiosa que forma a base de todo o 

desenvolvimento físico e mental. Ele é armazenado nos rins.  

 O Jing Ancestral depende da saúde dos pais na hora da concepção e durante a 

gestação. A mãe também tem seu Jing que a cada gestação passa para seus filhos. 
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O paciente em questão é o 10º filho em sua família. Isso pode caracterizar um baixo 

nível de Jing herdado da mãe durante a gestação.   

Função 

A quantidade de Jing determina a qualidade e a expectativa da vida. O Jing funciona 

como um relógio de energia interior que determina nosso tempo de vida e quando a 

energia do relógio se esgota, a pessoa morre. 

Muitas são as estratégias para a preservação do Jing, como a terapia nutricional, a 

prática de práticas corporais (Qi Gong) e as práticas espirituais. 

A qualidade do Jing é a base para o desenvolvimento pré-natal do corpo. No pós-

parto, o Jing influencia o crescimento físico e mental e é responsável pela força 

reprodutiva do corpo. 

Disfunção 

Características: Má constituição, envelhecimento prematuro, deformidades, distúrbios 

sexuais como esterilidade e infertilidade. 

 

Pela MTC o Rim é um dos órgãos mais importante, pois é ele que carrega nossa 

essência vital (Jing), responsável pelo nosso desenvolvimento, reprodução e 

fertilidade. São eles que também filtram todos os nossos líquidos corporais para todos 

os órgãos. 

O medo e o estresse atuam diretamente nos nossos rins, levando-os ao desequilíbrio. 

Eles são a fonte de Qi Pré natal que herdamos dos nossos pais, é a constituição inata 

da pessoa. Temos a essência pós natal, que é aquela que controlamos através da 

alimentação e respiração, junto com tudo isso ele ainda produz a medula. 

Então, quando em deficiência tendemos a ter um organismo mais fraco, baixa 

imunidade, consequentemente afetando os outros órgãos. 

Pela lei dos 5 elementos da MTC o Rim é filho de Pulmão, quando o mesmo entra em 

deficiência de Qi irá consumir primeiramente a energia de Pulmão, acarretando assim 

a deficiência do mesmo, acarretando maior facilidade desenvolvimento de doenças 

respiratórias. 

Por isso o medo pode vir a afetar o sistema imunológico, pois nosso corpo é um 

conjunto. 

Deficiência de Yin do Rim:  

Apresentam-se: dor e fraqueza da região lombar e joelhos, tonturas, zumbido nos 

ouvidos, problemas de audição, boca e garganta seca, sensação de calor nas palmas 

das mãos, solas dos pés e peito, sudorese espontânea, constipação e emissão 

seminal. 

Deficiência de Yang Qi:  
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A deficiência de Yang diminui a atividade energética do Rim, portanto, esse processo 

diminui a força energética do Rim para promover a ascensão da energia, levando ao 

acúmulo e à eliminação por meio da abertura dos esfíncteres, causando enurese 

noturna e edemas. 

Com a eliminação excessiva de líquidos provocada pelo desequilíbrio, aumenta a 

necessidade por alimentos de sabor e conteúdo salgados. Essa condição pode ser o 

início da deficiência de Yin Qi. 
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APÊNDICE H - CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ESTUDANTES SOBRE A TEORIA 

DOS 5 ELEMENTOS. 

 

Quadro 3 - A questão:  Na sua opinião, do que trata a Teoria dos Cinco Elementos em MTC? 

Sujeito Unidade de Contexto Unidade de Registro Categoria 

E2M.1 "Ainda é uma teoria muito 

confusa para mim e 

pretendo aprender mais 

com o curso." 

Ainda é uma  (UR5.1) teoria 

muito confusa para mim e 

pretendo aprender mais 

com o curso. 

5 - Teoria confusa 

E2M.2 "A teoria dos 5 elementos 

associa o fluxo de energia 

com os órgãos, ela ajuda 

na compreensão de qual 

deles está doente com a 

sintomatologia." 

A teoria dos 5 elementos 

associa o (UR2.1) fluxo de 

energia com os (UR4.1) 

órgãos, ela ajuda na 

compreensão de qual deles 

está (UR3.1) doente com a 

sintomatologia. 

2 – Relação entre a 

teoria dos Cinco 

Movimentos e o 

fluxo de Energia 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 
 

E2M.3 "Refere-se a integração 

entre os 5 elementos com 

o corpo, sendo que cada 

órgão pertence a um 

desses elementos." 

Refere-se a integração 

entre os 5 elementos com 

o corpo, sendo que 

(UR4.2) cada órgão 

pertence a um desses 

elementos. 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 

E2M.4 "Os 5 elementos da 

natureza e os fenômenos 

da natureza se 

relacionam com o 

organismo, órgãos 

vísceras e seus 

desequilíbrios se 

Os 5 elementos da 

natureza e os (UR1.1) 

fenômenos da natureza 

se relacionam com o 

organismo, (UR4.3) 

órgãos vísceras e seus 

desequilíbrios se 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 
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manifestam em 

alterações nos 

respectivos órgãos." 

manifestam em alterações 

nos respectivos órgãos. 

com órgãos e 

vísceras 

 

E2M.5 "Uma teoria que traz a 

ideia de que nosso corpo 

é composto pelos 5 

elementos, assim como 

na natureza, e que eles 

se influenciam causando 

alterações no corpo 

humano." 

Uma teoria que traz a ideia 

de que nosso corpo é 

composto pelos 5 

elementos, assim  (UR1.2) 

como na natureza, e que 

eles se influenciam 

causando alterações no 

corpo humano 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

 

E2M.6 "relação dos elementos 

da natureza e suas 

alterações com os 

desequilíbrios 

energéticos que resultam 

na doença." 

relação dos elementos  

(UR1.3) da natureza e 

suas alterações com os 

desequilíbrios energéticos 

que resultam na doença 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

 

E2M.7 "Teoria que diz que a 

natureza e o ser humano 

são regidos por cinco 

forças energéticas: água, 

madeira, fogo, metal e 

terra. Sendo que cada 

uma delas tem uma 

abertura para uma parte 

do corpo e determina 

sentimentos específicos. 

Quando em desequilíbrio, 

pode trazer sinais e 

sintomas típicos." 

Teoria que diz que a 

(UR1.4) natureza e o ser 

humano são regidos por 

cinco (UR2.2) forças 

energéticas: água, 

madeira, fogo, metal e 

terra. Sendo que cada uma 

delas tem uma abertura 

para uma parte do corpo e 

determina sentimentos 

específicos. Quando em 

desequilíbrio, pode trazer 

(UR3.2) sinais e sintomas 

típicos 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

2 – Relação entre a 

teoria dos Cinco 

Movimentos e o 

fluxo de Energia 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 

E2M.8 "Se trata da relação do 

nosso corpo com a 

natureza e como isso 

influencia nosso 

Se trata da relação do 

nosso corpo com a (UR1.5) 

natureza e como isso 

influencia nosso processo 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 
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processo de saúde e 

doença." 

de (UR3.3) saúde e 

doença 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 

E2M.9 "A Teoria dos Cinco 

Movimentos correlaciona 

determinados elementos 

da natureza com órgãos e 

vísceras do nosso corpo, 

uma vez que o que ocorre 

na natureza tem 

influência sobre nosso 

corpo." 

A Teoria dos Cinco 

Movimentos correlaciona 

determinados (UR1.6) 

elementos da natureza 

com (UR4.4) órgãos e 

vísceras do nosso corpo, 

uma vez que o que ocorre 

na natureza tem influência 

sobre nosso corpo. 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 

 

E2M.10 "Os fenômenos naturais 

têm relação com o 

corpo". 

Os fenômenos (UR1.7) 

naturais têm relação com 

o corpo. 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

 

E2M.11 "A teoria dos 5 elementos 

é um paralelismo entre o 

corpo humano e 

elementos da natureza 

como água, fogo, terra, 

metal e Madeira. Esses 

elementos trabalham em 

harmonia, sendo cada um 

deles capaz de anular ou 

gerar seu subsequente. 

Os elementos estão 

associados a órgãos 

específicos do nosso 

corpo e cada um deles é 

A teoria dos 5 elementos é 

um paralelismo entre o 

corpo humano e (UR1.8) 

elementos da natureza 

como água, fogo, terra, 

metal e Madeira. Esses 

elementos trabalham em 

harmonia, sendo cada um 

deles capaz de anular ou 

gerar seu subsequente. Os 

elementos estão (UR4.5) 

associados a órgãos 

específicos do nosso 

corpo e cada um deles é 

associado a uma emoção. 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 
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associado a uma 

emoção." 

E2M.12 "A teoria dos 5 elementos 

divide o organismo em 

sistemas governados 

pelos elementos água, 

madeira, fogo, metal e 

terra. Existe uma 

interdependência entre 

estes, e a exacerbação 

de um elemento ou sua 

deficiência ocasiona 

mudanças fisiológicas, 

que podem determinar 

processos de 

adoecimento." 

A teoria dos 5 elementos 

divide o organismo em 

sistemas governados pelos 

elementos água, madeira, 

fogo, metal e terra. Existe 

uma interdependência 

entre estes, e a 

exacerbação de um 

elemento ou sua 

deficiência ocasiona 

mudanças fisiológicas, que 

podem (UR3.4) 

determinar processos de 

adoecimento. 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 

E2M.13 "Das forças energéticas 

que regem o nosso corpo 

e como o desbalanço em 

determinados órgãos 

pode influenciar 

diretamente em outros." 

Das (UR2.3)forças 

energéticas que regem o 

nosso corpo e como o 

desbalanço em (UR4.6) 

determinados órgãos 

pode influenciar 

diretamente em outros. 

2 – Relação entre a 

teoria dos Cinco 

Movimentos e o 

fluxo de Energia 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 

E2M.14 "Se trata de uma das 

bases da medicina 

tradicional chinesa, que 

diz que cada um dos 

elementos tem ligações 

com órgãos e vísceras no 

nosso corpo, e os 

desequilíbrios que 

acontecem em nosso 

corpo devem ser 

corrigidos 

Se trata de uma das bases 

da medicina tradicional 

chinesa, que diz que cada 

um dos elementos tem 

ligações com (UR4.7) 

órgãos e vísceras no 

nosso corpo, e os 

desequilíbrios que 

acontecem em nosso 

corpo devem ser corrigidos 

potencializando ou 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 
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potencializando ou 

enfraquecendo o 

elemento 

correspondente." 

enfraquecendo o elemento 

correspondente. 

E2M.15 "Se baseia na relação 

entre órgãos e vísceras 

com elementos naturais 

como água, fogo, terra, 

metal e madeira, que 

refletem em estados 

emocionais, alterações 

orgânicas e de fluxo de 

energia, entre outros 

aspectos." 

Se baseia na relação entre 

(UR4.8) órgãos e vísceras 

com (UR1.9) elementos 

naturais como água, fogo, 

terra, metal e madeira, que 

refletem em estados 

emocionais, alterações 

orgânicas e de fluxo de 

energia, entre outros 

aspectos. 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 

E2M.16 "A teoria dos cinco 

elementos relaciona 

situações da natureza 

com órgãos, vísceras, 

emoções e 

manifestações no 

organismo. Desta forma, 

dependendo de como o 

adoecimento se 

apresenta, é possível 

identificar o qual 

elemento precisa ser 

fortalecido." 

A teoria dos cinco 

elementos relaciona 

(UR1.10) situações da 

natureza com (UR4.9) 

órgãos, vísceras, 

emoções e manifestações 

no organismo. Desta 

forma, dependendo de 

como o 

(UR3.5)adoecimento se 

apresenta, é possível 

identificar o qual elemento 

precisa ser fortalecido. 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 

E2M.17 "Ela representa os 

seguintes elementos: 

órgãos zang, órgãos fu, 

órgãos dos sentidos, 

corpo, emoções. Esses 

elementos são 

influenciados pelo Yin e 

pelo Yang." 

Ela representa os 

seguintes elementos: 

(UR4.10)órgãos zang, 

órgãos fu, órgãos dos 

sentidos, corpo, emoções. 

Esses elementos são 

influenciados pelo Yin e 

pelo Yang 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 
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E2M.18 "Trata-se de uma visão 

integrada do homem, que 

privilegia as relações 

entre elementos - em 

detrimento de uma visão 

isolada/reducionista - no 

estudo do processo de 

saúde-doença." 

Trata-se de uma visão 

integrada do homem, que 

privilegia as relações entre 

elementos - em detrimento 

de uma visão 

isolada/reducionista - no 

estudo do 

(UR3.6)processo de 

saúde-doença 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 

E2M.19 "O entendimento de que 

há um fluxo de energia 

que deve fluir 

adequadamente e a 

existência de 5 

elementos interligados 

com órgãos do nosso 

organismo e 

representando uma 

emoção." 

O entendimento de que há 

um (UR2.4)fluxo de 

energia que deve fluir 

adequadamente e a 

existência de 5 elementos 

interligados com (UR4.11) 

órgãos do nosso 

organismo e 

representando uma 

emoção. 

2 – Relação entre a 

teoria dos Cinco 

Movimentos e o 

fluxo de Energia 

 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 

E2M.20 "É uma teoria que 

relaciona os 5 elementos 

aos diferentes órgãos e 

vísceras. Cada um deles 

é associado a diferentes 

sinais e sintomas, e 

dependendo do que o 

paciente estiver 

apresentando, 

determinado meridiano 

de certo órgão/víscera 

deve ser estimulado na 

terapia, para assim, 

trazer novamente o 

equilíbrio por meio do 

livre fluxo de energia." 

É uma teoria que relaciona 

os 5 elementos aos 

diferentes (UR4.12) 

órgãos e vísceras. Cada 

um deles é associado a 

diferentes sinais e 

sintomas, e dependendo 

do que o paciente estiver 

apresentando, 

determinado meridiano de 

certo órgão/víscera deve 

ser estimulado na terapia, 

para assim, trazer 

novamente o equilíbrio por 

meio do (UR2.5) livre 

fluxo de energia. 

2 – Relação entre a 

teoria dos Cinco 

Movimentos e o 

fluxo de Energia 

 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 
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E2M.21 "O homem muito 

interligado à natureza 

passa a ter suas 

manifestações corporais/ 

saúde/ doenças 

associadas aos 5 

elementos da natureza 

(metal, madeira, fogo, 

água e terra)." 

O homem muito (UR1.11) 

interligado à natureza 

passa a ter suas (UR3.7) 

manifestações corporais/ 

saúde/ doenças 

associadas aos 5 

elementos da natureza 

(metal, madeira, fogo, 

água e terra) 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 

 

E2M.22 “Teoria em que os 

elementos se 

complementam, podendo 

se fortalecer ou se inibir, 

conforme a aplicação” 

(UR6.1) teoria em que os 

elementos se 

complementam, podendo 

se fortalecer ou se inibir, 

conforme a aplicação 

6 - Interrelação entre 

os 5 elementos. 

Complementaridade/ 

Fortalecimento e 

Inibição 

E2M.23 "A natureza se relaciona 

com os órgãos e vísceras 

e, por isso, é necessário 

analisar eles por uma 

perspectiva natural. Os 5 

elementos são: fogo, 

madeira, terra, água e 

metal." 

A (UR1.12) natureza se 

relaciona com os (UR4.13) 

órgãos e vísceras e, por 

isso, é necessário analisar 

eles por uma perspectiva 

natural. Os 5 elementos 

são: fogo, madeira, terra, 

água e metal. 

1 – Relação entre a 

Teoria dos Cinco 

Movimentos com a 

unidade Homem-

Natureza. 

 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 

E2M.24 "Se trata da ligação entre 

os 5 elementos (água, 

fogo, madeira, metal e 

terra) com diferentes 

órgãos do corpo e seus 

respectivos sentimentos. 

O desequilíbrio desses 

sentimentos gera 

doenças." 

Se trata da ligação entre os 

5 elementos (água, fogo, 

madeira, metal e terra) com 

(UR4.14) diferentes 

órgãos do corpo e seus 

respectivos sentimentos. O 

desequilíbrio desses 

sentimentos (UR3.8) gera 

doenças. 

4 – Relação entre os 

Cinco Elementos 

com órgãos e 

vísceras 

 

3 – Relação entre os 

Cinco Elementos na 

compreensão do 

adoecimento 
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APÊNDICE I - CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ESTUDANTES SOBRE A TEORIA 

DO YIN/YANG. 

Quadro 4  - A questão: Qual o seu conhecimento sobre a Teoria do Yin e Yang?  

ESTUDANTE UNIDADE DE 

CONTEÚDO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

CATEGORIA 

EM2.1 “Ainda é uma teoria 

muito confusa para mim 

e pretendo aprender 

mais com o curso.” 

(UR5.1) Ainda é uma 

teoria muito confusa 

para mim e pretendo 

aprender mais com o 

curso. 

5 – Teoria confusa 

EM2.2 "E a teoria dos 

opostos 

complementares, 

presente em tudo na 

natureza, um e o 

oposto do outro, mas 

ao mesmo tempo um 

tem um pouco do 

outro." 

E a (UR1.1) teoria dos 

opostos 

complementares, 

(UR3.1) presente em 

tudo na natureza, um e 

o oposto do outro, mas 

ao mesmo tempo um 

tem um pouco do outro. 

1 – Equilíbrio de 

forças/energias,  

opostas/complement

ares 

3 – Relação da Teoria 

com integração 

homem-natureza 

 

EM2.3 “Não sei” Não sei  

EM2.4 “o yin e yang se 
referem aos opostos, 
ao equilíbrio 
energético. todos nós 
temos um pouco de yin 
e um pouco de Yang, e 
temos que manter 
essas forças em 
equilíbrio harmonioso 
para que possamos 
viver uma vida 
saudável, plena e feliz, 
alcançando nosso 
completo bem-estar. 
nossa energia yin ou 
Yang, quando em 
desequilíbrio, pode ser 
reestabilizada por meio 
de alimentos ou 
práticas, para que a 
gente reconquiste o 
equilíbrio.” 
 

“o yin e yang se referem 
(UR1.2) aos opostos, 
ao equilíbrio 
energético. todos nós 
temos um pouco de yin e 
um pouco de Yang, e 
temos que manter essas 
forças em equilíbrio 
harmonioso para que 
possamos viver uma 
(UR.2.1) vida saudável, 
plena e feliz, alcançando 
nosso completo bem-
estar. nossa energia yin 
ou Yang, quando em 
desequilíbrio, pode ser 
reestabilizada por meio 
de alimentos ou práticas, 
para que a gente 
reconquiste o equilíbrio.” 
 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

2 – Relação com 

processo 

saúde/doença 
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EM2.5 “É um conceito de 
dualidade taoísta, duas 
forças opostas e 
complementares.” 
 

“É um conceito de 
dualidade taoísta, duas 
(UR1.3) forças opostas 
e complementares.” 
 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.6 "são forças opostas 
que quando em 
desequilíbrio podem 
gerar desequilíbrio 
energético e levar à 
doença." 

são (UR1.4) forças 
opostas que quando em 
desequilíbrio podem 
gerar desequilíbrio 
energético (UR2.2) e 
levar à doença. 

1 – Equilíbrio de 

forças/energias,  

opostas/complement

ares 

2 – Relação com 

processo 

saúde/doença 

 

EM2.7 “Que a natureza é 
regida por duas forças 
contrárias, 
complementares e que 
precisam estar sempre 
em equilíbrio: luz e 
escuridão” 
 

“Que a (UR3.2) natureza 
é regida por (UR1.5) 
duas forças contrárias, 
complementares e que 
precisam estar sempre 
em equilíbrio: luz e 
escuridão” 
 

3 – Relação da Teoria 

com integração 

homem-natureza 

 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.8 “A teoria Yin Yang 
apresenta uma 
dualidade e para que 
exista um  equilíbrio é 
necessário que essa 
dualidade esteja em 
equilíbrio” 

A teoria Yin Yang 
apresenta uma dualidade 
e para que exista um  
(UR1. 6) equilíbrio é 
necessário que essa 
dualidade esteja em 
equilíbrio 

1 – Equilíbrio de 

forças/energias,  

opostas/complement

ares 

 

EM2.9 "São duas energias 
opostas que precisam 
se manter em 
equilíbrio no indivíduo. 
Caso contrário, pode 
levar a manifestações 
de doenças." 

(UR1.7) São duas 
energias opostas que 
precisam se manter 
em equilíbrio no 
indivíduo. Caso 
contrário, pode levar a 
manifestações de 
doenças. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.10 "Essas duas forças 
estão em constante 
movimento e devem 
manter-se em 
equilíbrio para que 

Essas (UR1.8) duas 
forças estão em 
constante movimento 
e devem manter-se em 
equilíbrio para que 

1 – Equilíbrio de 

forças/energias, 

opostas/complement

ares 



131 
 

haja harmonia e 
saúde." 

(UR2.3) haja harmonia 
e saúde. 

 

2 – Relação com 

processo 

saúde/doença 

 

EM2.11 "Yin e yang são duas 
energias opostas e 
complementares." 

Yin e yang (UR1.9) são 
duas energias opostas 
e complementares. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.12 “Yin Yang representam 
naturezas opostos, 
complementares e 
interdependentes do 
QI, essas naturezas 
estão presentes em 
todos os aspectos da 
nossa vida e da 
natureza, sendo seu 
equilíbrio fundamental 
para a saúde, para a 
plenitude.” 
 

(UR1.10) Yin Yang 
representam naturezas 
opostos, 
complementares e 
interdependentes do QI, 
essas naturezas estão 
presentes em todos 
(UR3.3) os aspectos da 
nossa vida e da 
natureza, sendo seu 
equilíbrio (UR.2.4) 
fundamental para a 
saúde, para a plenitude.” 
 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

2 – Relação com 

processo 

saúde/doença 

3 – Relação da Teoria 

com integração 

homem-natureza 

EM2.13 "pouca. sei apenas 
que existem os órgãos 
yin e yang, também 
chamados de zang e 
fu" 

pouca. sei apenas que 
existem os  (UR4.1 
)órgãos yin e yang, 
também chamados de 
zang e fu 

4 -Associação com 

órgãos 

EM2.14 "Que são opostos 
complementares." 

Que (UR1.11) são 
opostos 
complementares. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.15 “Essa teoria descreve 
dois tipos de energia 
que devem estar em 
equilíbrio no corpo 
humano, alterações 
desse equilíbrio 
podem ser observadas 
em alterações da 
emoção, ou 
realinhadas com uma 
alimentação mais Yin 
ou mais Yang.”  

Essa teoria descreve 
(UR1.12) dois tipos de 
energia que devem 
estar em equilíbrio no 
corpo humano, 
alterações desse 
equilíbrio podem ser 
observadas em 
alterações da emoção, 
ou realinhadas com uma 
alimentação mais Yin ou 
mais Yang. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 
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EM2.16 "Yin e Yang são 
energias 
complementares que 
devem estar em 
equilíbrio no 
organismo. O 
desequilíbrio causa 
adoecimento e, 
dependendo das 
manifestações, é 
possível identificar 
qual das duas 
energias precisaria ser 
fortalecida ou 
diminuída para 
retomar o equilíbrio." 

Yin e Yang (UR1.13) 
são energias 
complementares que 
devem estar em 
equilíbrio no organismo. 
(UR2.5) O 
desequilíbrio causa 
adoecimento e, 
dependendo das 
manifestações, é 
possível identificar qual 
das duas energias 
precisaria ser fortalecida 
ou diminuída para 
retomar o equilíbrio. 

1 – Equilíbrio de 

forças/energias,  

opostas/complement

ares 

2 – Relação com 

processo 

saúde/doença 

 

EM2.17 "A Teoria do Yin e 
Yang estabelece que o 
equilíbrio do Universo 
depende da existência 
e convivência 
dinâmica do Yin e do 
Yang. Eles não são 
absolutos e podem se 
transformar." 

A Teoria do Yin e Yang 
estabelece que o 
(UR1.14) equilíbrio do 
Universo depende da 
existência e 
convivência dinâmica 
do Yin e do Yang. Eles 
não são absolutos e 
podem se transformar. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.18 "Básico. É uma teoria 
sobre o equilíbrio 
entre fenômenos 
opostos, tanto no 
homem quanto na 
natureza." 

Básico. (UR1.15) É uma 
teoria sobre o 
equilíbrio entre 
fenômenos opostos, 
tanto no homem quanto 
na natureza. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.19 “Equilíbrio, duas forças 
contrarias (frio e calor) 
interdependentes que 
devem estar 
equilibradas, caso 
excesso de uma ou 
diminuição da outra 
percebe-se o 
desequilíbrio evidente.” 
 

“(UR1.16) Equilíbrio, 
duas forças contrarias 
(frio e calor) 
interdependentes que 
devem estar 
equilibradas, caso 
excesso de uma ou 
diminuição da outra 
percebe-se o 
desequilíbrio evidente.” 
 

1 – Equilíbrio de 

forças opostas / 

complementares 

 

EM2.20 “A Teoria do Yin Yang 
diz respeito a uma 
dualidade energética 
que está presente na 
composição do 
universo. São energias 
opostas, que se 
complementam, e é o 
equilíbrio entre ambas 
que garante a saúde ou 
ausência de doença.” 

“A Teoria do Yin Yang diz 
respeito a uma (UR1.17) 
dualidade energética 
que está presente na 
composição do universo. 
São energias opostas, 
que se complementam, 
e é o equilíbrio entre 
ambas que (UR2.6) 
garante a saúde ou 
ausência de doença.” 

1 – Equilíbrio de 

forças opostas / 

complementares 
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  2 – Relação com 

processo 

saúde/doença 

 

EM2.21 "Sei que as energias 
yin e yang 
representam opostos 
Yin introspecção, frio, 
calma etc. Yang 
expansão, calor, 
agitação etc Eles 
juntos formam o TAO 
símbolo do equilíbrio, 
que é uma dualidade 
que se 
interdependem, mas é 
antagonista." 

(UR1.18) Sei que as 
energias yin e yang 
representam opostos 
Yin introspecção, frio, 
calma, etc. Yang 
expansão, calor, 
agitação etc. Eles juntos 
formam o TAO símbolo 
do equilíbrio, que é uma 
dualidade que se 
interdependem, mas é 
antagonista. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.22 "yin, energia mais 
feminina e yang, 
energia mais 
masculina. que 
precisa estar em 
equilíbrio no ser 
humano." 

yin, energia mais 
feminina e yang, energia 
mais masculina. que 
(UR.19) precisa estar 
em equilíbrio no ser 
humano. 

1 – Equilíbrio de 

forças/energias,  

opostas/complement

ares 

 

EM2.23 “O universo é feito de 
dualidades e Yin e 
Yang são opostos 
complementares que 
se manifestam de 
formas diferentes - por 
exemplo o Yang 
corresponde a agitação 
e o Yin a introspecção.” 
 

“O universo é feito de 
(UR1.20) dualidades e 
Yin e Yang são opostos 
complementares que se 
manifestam de formas 
diferentes - por exemplo 
o Yang corresponde a 
agitação e o Yin a 
introspecção.” 
 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 

 

EM2.24 "São duas forças 
opostas que se 
complementam, o Yin 
e o Yang, presentes 
em tudo que existe, 
formando um 
equilíbrio." 

São (UR1.21) duas 
forças opostas que se 
complementam, o Yin 
e o Yang, presentes em 
tudo que existe, 
formando um equilíbrio. 

1 – Equilíbrio de 

forças 

opostas/complement

ares 
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APÊNDICE J - OPINIÕES E SUGESTÕES DOS ESTUDANTES SOBRE O 

MÓDULO ELETIVO EM AURICULOTERAPIA. 

 

Quadro 5 – A questão: Deixe sua opinião e sugestões para este Módulo Eletivo - 

Auriculoterapia e Medicina Tradicional Chinesa. 

Estudante Unidade de 

Contexto 

Unidade de Registro Categoria 

E2M.3 "Gostei muito do 

módulo. Parabéns”  

“(UR3.2) Gostei 

muito do módulo. 

Parabéns. 

3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

E2M.5 “Foi excelente! A 

professora nos deu 

boas aulas teóricas, 

muita didática, nos 

forneceu material e 

muita confiança para 

colocarmos tudo em 

prática. Foi ótimo” 

(UR3.3) Foi 

excelente!  (UR7. 1) 

A professora nos 

deu boas aulas 

teóricas, muita 

didática, (UR6.2) 

nos forneceu 

material e muita 

confiança para 

colocarmos tudo 

em prática. Foi 

ótimo 

3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

7 – Abordagem da  

professora  

 

6 – Avaliação 

positiva sobre o 

material fornecido 

para atividade 

prática via remota 

 

E2M.6 “O módulo foi 

sensacional. Poder 

aprender mais de 

perto sobre a prática, 

tirar dúvidas com a 

professora, ter as 

orelhas de silicone, a 

didática e a força de 

vontade da 

professora foram 

diferenciais que 

acredito que poucas 

eletivas tiveram. 

Feliz em ter 

“O (UR3.4) módulo 

foi sensacional. 

Poder aprender mais 

de perto sobre a 

prática, tirar dúvidas 

com a professora,        

(UR6.1) ter as 

orelhas de silicone, 

(UR7.2) a didática e 

a força de vontade 

da professora 

foram diferenciais 

que acredito que 

poucas eletivas 

3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

6 – Importância do  

material fornecido 

para a realização 

das atividades 

práticas por  via 

remota 

 

7 - Abordagem da 

professora 
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terminado um ano 

tão conturbado 

assim!” 

 

tiveram. Feliz em ter 

terminado um ano 

tão conturbado 

assim!”  

E2M.7 "Gostei muito dessa 

eletiva, porém achei 

algumas aulas um 

pouco cansativas. 

De resto achei 

perfeito!" 

UR3.5) Gostei 

muito dessa 

eletiva, porém 

(UR9. 1)achei 

algumas aulas um 

pouco cansativas. 

De resto achei 

perfeito  

3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

9 – Aulas um pouco 

cansativa 

E2M.10 "A prática à 

distância me gerou 

uma certa 

insegurança em 

relação a minha 

capacidade, pois a 

imagem dos pontos 

em ilustração difere 

do real, e isso só a 

experiência prática 

ensina. Mas, sei que 

o melhor foi feito, e 

estrutura para tentar 

suprir essas 

atividades 

presenciais. Enfim, 

muito bom o 

módulo, me instigou 

ainda mais a estudar 

o assunto!" 

(UR1.2) A prática à 

distância me gerou 

uma certa 

insegurança em 

relação a minha 

capacidade, pois a 

imagem dos pontos 

em ilustração difere 

do real, e isso só a 

experiência prática 

ensina. Mas, sei que 

o melhor foi feito, e 

estrutura para tentar 

suprir essas 

atividades 

presenciais. (UR3.6) 

Enfim, muito bom 

o módulo, (UR10. 

1) me instigou 

ainda mais a 

estudar o assunto! 

1 – Falta das aulas 

prático -  presenciais 

 

3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

10 -  Motivou a fazer 

mais e/ou colocar 

em prática   

E2M.11 "Gostei muito do 

módulo. Comecei a 

tentar aplicar os 

(UR3.8) Gostei 

muito do módulo. 

(UR5.1) Comecei a 

 3 – Avaliação 

positiva do módulo 
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pontos na minha 

família e estou 

animada para tentar 

fazer novamente 

com todas as dicas e 

informações 

adquiridas nessa 

semana." 

tentar aplicar os 

pontos na minha 

família e (UR10.2) 

estou animada 

para tentar fazer 

novamente com 

todas as dicas e 

informações 

adquiridas nessa 

semana. 

5 – Sensação de 

ganho de 

conhecimento  

 

 10 – Motivou a fazer 

mais e/ou colocar 

em prática   

E2M.13 “Adorei fazer! Não 

me arrependo” 

 

UR3.1) “Adorei 

fazer! Não me 

arrependo  

 

3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

 

E2M.15 "Gostei muito da 

eletiva, me 

interessei demais 

pelo assunto e 

gostei de poder 

aprender sobre uma 

Prática 

Complementar que 

eu já tinha ouvido 

falar bastante, mas 

não fazia ideia de 

como funcionava. 

Senti que aprendi 

muito e já consegui 

colocar os 

ensinamentos em 

prática nos meus 

familiares. Fiquei 

triste que não 

conseguimos ter as 

aulas práticas 

presenciais, mas 

(UR3.9) Gostei 

muito da eletiva, 

me interessei 

demais pelo assunto 

e gostei de poder 

aprender sobre uma 

Prática 

Complementar que 

eu já tinha ouvido 

falar bastante, mas 

não fazia ideia de 

como funcionava. 

(UR5.2) Senti que 

aprendi muito e já 

(UR10.3) consegui 

colocar os 

ensinamentos em 

prática nos meus 

familiares.  (UR1.3)  

Fiquei triste que 

não conseguimos 

ter as aulas 

1 – Falta das aulas 

prático -  presenciais 

 

3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

5 – Sensação de 

ganho de 

conhecimento 

 

10 – Motivou a fazer 

mais e/ou colocar 

em prática   

 

11 – Importância dos 

questionários para o 

aprendizado 

 

 



137 
 

conseguimos fazer o 

possível de forma 

online, pela situação 

que estamos 

vivendo. Os 

questionários 

ajudaram bastante a 

testar nossos 

conhecimentos e 

revisar a matéria. 

Espero que essa 

eletiva continue para 

os próximos 

segundos anos que 

virão, para que 

todos continuem 

tendo essa 

oportunidade que 

tivemos. Parabéns e 

muito obrigada!" 

práticas 

presenciais, mas 

conseguimos fazer o 

possível de forma 

online, pela situação 

que estamos 

vivendo. (UR11. 1) 

Os questionários 

ajudaram bastante 

a testar nossos 

conhecimentos e 

revisar a matéria. 

Espero que essa 

eletiva continue para 

os próximos 

segundos anos que 

virão, para que 

todos continuem 

tendo essa 

oportunidade que 

tivemos. Parabéns e 

muito obrigada! 

E2M.16 “a única ressalva que 

tenho eh que senti 

que faltou lugares 

para acharmos 

informações mais 

concretas, que fosse 

além das aulas. senti 

que quase todo o 

conhecimento que 

tive foi das aulas 

teóricas em si.” 

 

 

“a única ressalva que 

tenho eh que senti 

(UR2.1) que faltou 

lugares para 

acharmos 

informações mais 

concretas, que 

fosse além das 

aulas. senti que 

quase todo o 

conhecimento que 

tive foi das aulas 

teóricas em si.” 

2 – Necessidade de  

material didático 

complementar 

 

E2M.17 "Gostei muito de (UR3.10) Gostei 3 – Avaliação 
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aprender sobre a 

medicina tradicional 

chinesa, acho muito 

importante a visão 

holística na área da 

saúde. Além disso, 

achei que a 

professora foi muito 

atenciosa com os 

alunos e isso fez 

toda a diferença. 

Sinto que aprendi 

muito e que o 

conteúdo todo pode 

me ajudar no 

cuidado daqui pra 

frente. Muito 

obrigada" 

muito (UR5.3)de 

aprender sobre a 

medicina 

tradicional 

chinesa, acho muito 

importante a visão 

holística na área da 

saúde. ( UR7.3 )  

Além disso, achei 

que a professora 

foi muito atenciosa 

com os alunos e 

isso fez toda a 

diferença. (UR5.3) 

Sinto que aprendi 

muito e que o 

conteúdo todo pode 

me ajudar no 

cuidado daqui pra 

frente. Muito 

obrigada 

positiva do módulo 

 

5 – Sensação de 

ganho de 

conhecimento 

 

7 – Abordagem da 

professora  

E2M.19 “A eletiva foi incrível!! 

Além da professora 

ter sido muito 

atenciosa, suas 

aulas agregaram 

demais! Eu só 

gostaria que 

tivessem mais 

semanas para maior 

aprofundamento do 

tema.” Além de 

aguardar 

ansiosamente poder 

fazer as aulas 

práticas! Só 

(UR3.11) “A eletiva 

foi incrível!! (UR7.4) 

Além da professora 

ter sido muito 

atenciosa, suas 

(UR5.4) aulas 

agregaram demais! 

(UR8. 1) Eu só 

gostaria que 

tivessem mais 

semanas para 

maior 

aprofundamento do 

tema.” (UR1.1) Além 

de aguardar 

1 – Falta das aulas 

prático -  presenciais 

 

3 – Avaliação 

positiva do módulo  

5 – Sensação de 

ganho de 

conhecimento 

 

7 - Abordagem da 

professora  

 

8 – Gostaria de mais  

tempo para maior 

aprofundamento  
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agradecimento :)" 

 

ansiosamente 

poder fazer as 

aulas práticas! Só 

agradecimento :) 

 

 

E2M.21 "Gostei muito da 

eletiva, foi um curso 

para mim, aprendi 

muito e despertou 

meu interesse em 

continuar 

aprendendo mais 

sobre o tema já que 

penso em incluir na 

prática médica no 

futuro e ajudar 

quem precisar ainda 

durante a 

graduação. Sou 

muito grata por 

terem trazido com 

tanto carinho e 

amor esse tema!" 

(UR3.12) Gostei 

muito da eletiva, 

foi um curso para 

mim, (UR5.5) 

aprendi muito e 

despertou meu 

interesse em 

continuar 

aprendendo mais 

sobre o tema já 

(UR10.4) que 

penso em incluir 

na prática médica 

no futuro e ajudar 

quem precisar 

ainda durante a 

graduação. (UR7.5) 

Sou muito grata 

por terem trazido 

com tanto carinho 

e amor esse tema! 

 3 – Avaliação 

positiva do módulo 

 

5 – Sensação de 

ganho de 

conhecimento 

 

7 – Abordagem da 

professora 

 

10 – Motivou a fazer 

mais e/ou colocar 

em prática   

E2M.22 “Acho que poderiam 

ter outros 

professores juntos 

na eletiva.” 

 

Acho que poderiam 

ter (UR4.1) outros 

professores juntos 

na eletiva.” 

 

 4 – Necessidade de 

maior número de 

professores  

 

 

 

  



140 
 

  



141 
 

ANEXO A - CARTA DE AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

MEDICINA DA FCMS-PUC SP 
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ANEXO B - CARTA DE AUTORIZAÇÃO COORDENADORA DO SEGUNDO ANO 

DA GRADUAÇÃO EM MEDICINA FCMS-PUC SP 
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ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO APROVADO 
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