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Prefácio

A Auriculoterapia é uma das formas de acupuntura de microssistemas 
mais difundida em todo o mundo.

É uma terapia muito fácil de ser aplicada com pouquíssimas ou nen-
huma contraindicações, de baixa invasividade e muito segura, pois não há 
perigo de lesão em nenhuma estrutura vital.

É muito prática, pois o cliente não precisa se despir para ser tratado 
por este método terapêutico, podendo ser administrado no paciente sentado 
ou mesmo deitado.

A Auriculoterapia método Enomóto possui vários recursos de estimu-
lação dos pontos de ação terapêutica na região do pavilhão auricular, como 
microesferas de silício; agulhas auriculares (descartáveis); magnetos auricu-
lares; agulhas sistêmicas; do-in auricular; laserpuntura auricular; moxatera-
pia etc.

É uma técnica versátil, pois um único ponto possui várias funções 
terapêuticas, e não se observam efeitos colaterais nocivos, muito pelo con-
trário!

Além disso, pode ser administrada em conjunto com outras formas 
de terapias e tratamentos convencionais sem interferência ou prejuízo aos 
resultados de quaisquer outras formas de tratamentos.

É também, o primeiro método de acupuntura do mundo reconhecido e 
indicado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
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Introdução

Ser um terapeuta é ultrapassar o limite de tratar sintomas, é buscar antes 
de tudo eliminar a origem do sofrimento.

Ser um terapeuta é poder trazer alívio ao sofrimento de outro ser huma-
no, seja ele de natureza física, psicológica ou emocional.

E, por vezes, se tornar um canal por onde uma Força Maior se manifesta, 
mas lembrando de que nunca será a Força Maior em si.

Ser um terapeuta é apenas ser um facilitador do processo de 
cura, sempre se lembrando das esperanças e expectativas que nele seu  
semelhante deposita para encontrar um alívio ou cura de seu problema.
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Capítulo 1

Origem da Acupuntura
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A acupuntura é um dos métodos 
de tratamentos da Medicina Tradicio-
nal Chinesa (MTC).

A palavra acupuntura se origi-
na do latim acus (agulha) e pungere 
(punção) de que na China ela é con-
hecida como Zhen Jiu Fá (Jen Jiu) e no 
Japão de Shin Kyu Hô.

Resumindo, a acupuntura é uma 
das técnicas terapêuticas da MTC que 
se utiliza da inserção de agulha em 
locais específicos no corpo humano 
para tratar doenças, corrigir distúrbios 
no corpo energético, problemas funci-
onais, orgânicos, musculoesquelético, 
emocionais e tratar sintomas.

Um de seus maiores benefícios 
está na profilaxia, por ter de apresentar um método seguro e econômico de 
diagnose energética, permitindo assim prevenir e tratar da doença antes que 
esta se manifeste no corpo físico.

“A acupuntura não visa tratar de um problema isoladamente (sintoma), 
mas leva em consideração o Ser humano como um todo (causa).”


