
 
 

INSTITUTO CONFÚCIO DE MEDICINA CHINESA  
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 
 

EMENTA DOS CURSOS DE MEDICINA CHINESA 
 

 
Introdução à Medicina Tradicional Chinesa 

Ementa: Histórico e Base Filosófica da Medicina Tradicional Chinesa. Os pilares da 
Medicina Tradicional Chinesa. Os 5 elementos. O qi. Tipos de diagnóstico. Introdução 
a práticas da Medicina Chinesa: os chás e a dieta; acupuntura; tuiná, tai chi chuan; gua 
sha; moxibustão; ventosas; ervas medicinais; cosmetologia medicinal chinesa. Formas 
de se preservar a saúde. Ao final do curso, o estudante terá adquirido um conhecimento 
panorâmico sobre Medicina Tradicional Chinesa. 
Pré-Requisito: não há 

 
Acupuntura 1 

Ementa: O processo dos métodos de acupuntura: preparação, métodos de acupuntura, 
precauções de acupuntura e tratamento de acidentes. Os acupontos: conceito, 
classificação, indicações, método de posicionamento. Lei de caminho dos doze 
meridianos. Lei de intersecção. Lei de distribuição, relação interior exterior e ordem de 
fluxo. O papel dos pontos de acupuntura, indicações e métodos de posicionamento, 
indicações e funcionamento dos pontos de conhecimento. Aplicação clínica da 
moxaterapia. Utilização da auriculoterapia para posicionamento específico da 
acupuntura e operação clínica. A operação essencial da terapia de micro acupuntura. 
Através da aprendizagem, os alunos podem dominar as características do tratamento 
da acupuntura e moxabustão, de acordo com os meridianos e acupontos previamente 
aprendidos, acupuntura e moxabustão. Ao mesmo tempo, podem entender ainda mais 
seu significado clínico e cultivar a capacidade de combinar de perto a teoria com a 
prática. Usar a plataforma de ensino para cultivar o espírito de aprendizagem ativa, 
pensamento diligente e exploração contínua através do questionamento e interação 
professor-aluno. Através da organização de trabalhos de casa e orientação clínica, a 
capacidade prática dos alunos é cultivada. 
Pré-Requisito: Ter cursado Introdução à Medicina Tradicional Chinesa 

 
 

Acupuntura 3 
Ementa: Método de acupuntura. Aplicação clínica de meridianos: canal de fígado, 
baço, bexiga e vesícula. Tratamento de acupuntura para doenças comuns: dor. 
Tratamento de acupuntura para doenças difíceis: infertilidade masculina e feminina, 
dependentes químicos, drogados, alcoólatras e fumantes, doença de Alzheimer, doença 



de Parkinson e Câncer. Manipulação de massagem infantil. Aplicação clínica de 
auriculoterapia e acupuntura elétrica. 
Pré-Requisito: Ter cursado Acupuntura 1 ou 2 

 
 

Tai Chi Chuan 
Ementa: Origem histórica de Tai Chi Chuan. Formas do Tai Chi Chuan (sequências 
de movimentos), alongamentos e exercícios respiratórios. Os pontos-chave da prática 
de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan para relaxar a tensão e melhorar a atividade mental e 
estrutura emocional. Compreensão da chave de Tai Chi Chuan. Os pontos-chave e 
prática de Zhanzhuang. Prática de Tai Chi Chuan estilo Wu com 20 movimentos.  
Pré-Requisito: não há 

 
 

Acupuntura 1 – Teoria e Prática 
Ementa:  
Teoria: O processo dos métodos de acupuntura: preparação, métodos de acupuntura, 
precauções de acupuntura e tratamento de acidentes. Lei de caminho dos meridianos. 
O papel dos pontos de acupuntura, indicações e métodos de posicionamento, indicações 
e funcionamento dos pontos de conhecimento. E tratamento para doença comum. 
Aplicação clínica da moxaterapia. 
Prática: Preparação e métodos de acupuntura. Métodos de posicionamento dos 
acupontos dos meridianos. Aplicação clínica da moxaterapia. 
 
Através da aprendizagem, os alunos poderão dominar as características do tratamento 
da acupuntura e moxabustão, de acordo com os meridianos e acupontos previamente 
aprendidos, acupuntura e moxabustão. Ao mesmo tempo, poderão entender ainda mais 
seu significado clínico e cultivar a capacidade de combinar de perto a teoria com a 
prática. 
 
Pré-Requisito: Ter cursado Introdução à Medicina Tradicional Chinesa 

 
Acupuntura 2 – Teoria e Prática 

Ementa:  
Teoria: Aplicação clínica dos 12 meridianos. Tratamento de acupuntura para doenças 
comuns e difíceis: dor, doença esporte, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e 
Câncer, acupuntura elétrica. Manipulação de massagem infantil, diagnóstico da 
língua. 
Prática: Preparação e métodos de acupuntura. métodos de posicionamento dos 
acupontos dos 12 meridianos. Aplicação clínica da moxaterapia e ventosaterapia. 

 
Por meio de cursos práticos, combinados com o que os alunos aprenderam e 
aprenderão sobre métodos de acupuntura, posicionamento de pontos de acupuntura, 
tratamento de acupuntura e moxabustão etc., poderão melhorar a capacidade de uso 
clínico da acupuntura para tratar doenças. 
 
Pré-Requisito: Ter aprendido os 12 meridianos e os seus pontos. 

 


