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Apresentação e justificativa
A auriculoterapia é um sistema independente da acupuntura e apresenta-se como especialidade dentro da Medicina Chinesa. A
aplicação atual da auriculoterapia não se restringe apenas ao tratamento das enfermidades através dos pontos auriculares, este
sistema tem-se desenvolvido em relação ao diagnóstico em muitas patologias. Através da auriculoterapia podem ser tratadas
diversas enfermidades. Essa técnica revela-se também como coadjuvante em diferentes processos de adoecimento físico e
mental. A auriculoterapia é provavelmente um dos mais antigos métodos terapêuticos praticados na china. Este microsistema já
era referido nos textos antigos como o Huang Ti Nei Jing, onde se relata a estreita relação do pavilhão auricular com o resto do
corpo. Sua aplicabilidade é de fácil manuseio e baixo custo, porém com resultados promissores.
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Objetivos gerais
Ensinar a graduandos de Fisioterapia à partir do 4º período a utilizarem a auriculoterapia como coadjuvante no processo de
reabilitação fisioterapêutica.
Objetivos específicos
 -
Metodologia
O curso será ministrado em 8 horas, para no máximo 20 participantes.
O público alvo será constituído por acadêmicos da UFES cursando à partir do 4º período;

A data da realização será em 7 de maio, de 8h as 12h e de 14h as 18h. Na sala 1 do Departamento de Educação Integrada em
Saúde.
As inscrições serão realizadas na secretaria do colegiado de Fisioterapia, de 13/04 a  29-04-2016;

A Professora Msc Marina Medici Loureiro Subtil ministrará o conteúdo de forma teórica e prática.

As atividades dos discentes envolvidos com a organização do curso totalizarão 20 horas.

A carga horária da coordenação e co-coordenação do projeto será de 10 horas em dedicação às atividades de  elaboração
teórica e organização da infra-estrutura e logística do curso.

A carga horária de aulas ministradas pela Prof. Marina Subtil totalizará 8 horas.
Forma de avaliação da ação de Extensão
Os alunos receberão ao final do Curso um formulário para preenchimento sobre a satisfação e qualidade do Curso.
Site
 -
Origem do público-alvo
Interno
Caracterização do público-alvo
Graduandos do Curso de Fisioterapia à partir do 4º período.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
Os alunos que participarão da comissão organizadora deverão realizar as seguintes atividades:

- Prepara a sala para realização do Curso;
- Recepcionar os participantes e informá-los sobre o curso;
- Realizar controle de frequência dos participantes;
- Dar suporte a professora no que tange a infra-estrutura e equipamentos didáticos;

As atividades dos discentes envolvidos com a organização do curso totalizarão 20 horas.
Plano de acompanhamento e orientação
Os alunos serão orientados e acompanhados pela coordenadora do curso e a professora ministrante;
Processo de avaliação
Serão avaliados conforme a adequação às tarefas solicitadas e realizadas;
Estrutura curricular
O curso apresenta carga horária total de 8 horas.

Tópicos abordados:
	Anatomia do pavilhão auricular;
	Epidemiologia auricular;
	Avaliação auricular;
	Relação das disfunções orgânicas e as alterações do pavilhão;
	Protocolos de tratamento das principais desarmonias sistêmicas e locais;
	Sangria e agulhamento do pavilhão auricular;
	Resolução de casos clínicos.

Docente: Marina Medici Loureiro Subtil

Referências Bibliográficas:
Garcia, Ernesto. (1999). Auriculoterapia. São Paulo: Roca.
Guimarães, Raul.; Boucinhas, Jorge. (2001). Auriculoterapia: visão oriental visão ocidental. Recife: Nova Livraria.
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Infra-estrutura física
Será utilizada a sala 1 do Departamento de Educação Integrada em Saúde, bem como seus recursos audio-visuais.
Forma de avaliação do aluno do curso
Os alunos farão uma avaliação prática ao final do curso.
Início da inscrição
13/04/2016
Término
29/04/2016
Local de inscrição
Secretaria do Colegiado de Fisioterapia
Gratuito para o público
Sim
Carga horária
8
Público estimado
20
Informações adicionais
 -

EQUIPE
Participação Nome Telefone E-mail Unidade Departamento/Curso/S

etor
Coordenador Fernanda Moura Vargas

Dias
27 3315 5597 fernanda.dias@ufes.br

fernanda.dias@ufes.br
 - Grupo de Servidores do

D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

Co-coordenador Marina Medici Loureiro
Subtil

3063 4147 marina.subtil@ufes.br  - Grupo de Servidores do
D e p a r t a m e n t o  d e
Educação Integrada em
Saúde (dis)

PARCERIAS
CNPJ Nome Caracterização Tipo

UFES  Universidade Pública  Apoio Logístico
UFES  Universidade Pública  Recursos Humanos
UFES  Universidade Pública  Equipamentos e/ou

recursos mater ia is

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome Estado Município CEP Detalhes

UFES Espírito Santo Vitória
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