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 AURICULOTERAPIA NA PRÁTICA CLÍNICA
Autor    António Almeida Ferreira 
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-972-757-859-7)  

O pavilhão auricular é um microssistema e um recetor de sinais específicos vindos do corpo humano. Na aurícu-
la projetam-se várias estruturas corporais, tais como o esqueleto, os aparelhos circulatório, digestivo e urinário, 
os músculos, o sistema endócrino, o sistema nervoso central, etc. A auriculoterapia é uma técnica terapêutica 
relativamente recente, tendo sido descoberta em França, nos anos 50 do passado século XX, pelo Dr. Nogier, 
e, posteriormente, aproveitada pela Medicina Chinesa, que a integrou na prática da acupunctura na categoria 
dos microssistemas. Por proposta da Organização Mundial da Saúde, foi definida, em 1987, uma cartografia 
auricular com 90 pontos. Além da descrição desses pontos, a cartografia estudada nesta obra foi aumentada 
com os pontos auriculares mais vulgarmente utilizados na prática da auriculoterapia clássica.
Recorrendo à sua experiência pessoal e ao resultado de anos de pesquisa, o autor faz uma divulgação da 
auriculoterapia como método de diagnóstico e de terapêutica reflexa que utiliza a estimulação dos 149 pontos 
do pavi lhão auricular para equilibrar o organismo. Também descreve de forma inequívoca o tratamento de 
diversas patologias – herpes zóster, urticária, asma, ciática, doença de Parkinson, depressão nervosa, entre 
outras –, com indicação exclusiva ou complementar, através desta técnica.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)

––  Sobre o Autor  ––
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 PERTURBAÇÕES DO NEURODESENVOLVIMENTO  
Coordenadora    Cláudia Bandeira Lima
Editor    Lidel (www.lidel.pt) (ISBN: 978-989-752-152-2)

As Perturbações do Neurodesenvolvimento (PND) são alterações neurobiológicas no desenvolvimento típi-
co da criança que podem estar presentes desde o nascimento ou manifestarem-se mais tarde, afetando a 
cognição, a comunicação, a linguagem, a  motricidade, a atenção, a socialização, o comportamento, a 
aprendizagem escolar, a autonomia, entre outras áreas. De entre as várias PND, as mais frequentes são: 
Perturbação do Desenvolvimento Intelectual, Perturbação do Espectro do Autismo, Perturbação da Lin-
guagem, Perturbação de Défice de Atenção e Hiperatividade e Perturbação da Aprendizagem. 
O diagnóstico atempado das PND é de extrema importância para que a intervenção seja o mais precoce 
possível de modo a ajudar a criança a ultrapassar as suas dificuldades e apoiar adequadamente a família 
e os educadores. A intervenção, que na maioria dos casos deve ser multimodal e de carácter multidisci-
plinar, tem por base modelos específicos para cada uma das perturbações com atividades práticas que 
podem ser implementadas por técnicos, professores, educadores e pais na intervenção com a criança.

(Informação Lidel, adaptada pela Redacção de “Anamnesis”)
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