
TERAPIAS
INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES

CIÊNCIAS
DA SAÚDE



As Práticas Integrativas e Complementares são 
reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e se tornaram uma realidade na atenção à 
saúde no Brasil e no mundo. Esses recursos buscam 
estimular os mecanismos naturais de prevenção 
de agravos, recuperação da saúde e promoção do 
bem-estar físico, mental e social, como fatores 
determinantes e condicionantes da saúde.

As competências desenvolvidas durante o curso 
visam a aplicar métodos e técnicas holísticas na 
avaliação e no programa de intervenção terapêutica 
para atingir o equilíbrio físico, mental e emocional 
do indivíduo; elaborar programas de tratamento 
de medicina tradicional e complementar/
alternativa que permitam recuperar a saúde e 

a qualidade de vida; proporcionar habilidade 
para trabalhar junto à equipe multidisciplinar 
em serviços públicos ou privados de saúde, 
além de abordar temas como responsabilidade 
social, proatividade, empreendedorismo e ética 
profissional.

Nossa infraestrutura conta com clínica escola, 
laboratórios, portal educacional com materiais 
disponíveis e equipamentos de ponta.

Com um corpo docente especializado, a 
estrutura curricular é objetiva e em consonância 
com o conhecimento da especialidade.

OBJETIVOS
DO CURSO



https://drive.google.com/file/d/1mEEnsmgJ0djKpiF77rKAgW2_fOTBthpy/view?usp=sharing


INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS NATURAIS, LEGISLAÇÃO EM SAÚDE INTEGRAL - 15H

Histórico da Terapia Oriental e sua inserção nas políticas públicas de atenção à saúde, bem 
como, a legislação que regulamenta as práticas integrativas e complementares pelo Ministério 
da Saúde.

BASES DA MEDICINA ORIENTAL - 45H

Contextualização dos aspectos históricos culturais do Oriente no aspecto bioenergético. 
Dinâmica vital e morfofisiologia da terapêutica oriental. Noções e conceitos da teoria Yin e Yang, 
5 elementos teoria Zang-Fu - Shen, substâncias vitais e teoria dos meridianos. Fatores patógenos 
internos, externos, mistos e ciclos patológicos. Diagnóstico oriental (pulsologia, fisiognomia e 
pela língua).

REFLEXOLOGIA - 15H

Fundamentação teórica da reflexologia. Reflexoterapia: manobras e suas funções. Mapas 
reflexológicos, indicações, cuidados e contraindicações gerais. Aplicação prática de reflexologia.

AURICULOTERAPIA - 15H

Conceitos: Microssistemas. Abordagens da Acupuntura Auricular: Chinesa e Francesa. Os 
Pontos Auriculares. Anatomia do Pavilhão Auricular: correlação das zonas anatômicas e áreas 
correspondentes. Diagnóstico/Aurículodiagnóstico. Indicações e contraindicações. Pontos 
e localização (sensorial e elétrica). Técnicas para tratamento: agulhas, moxabustão, cristais 
radiônicos, sementes e magnetos.

PROGRAMA 
DO CURSO



VENTOSATERAPIA E MOXABUSTÃO - 15H

Estudo da história, dos efeitos fisiológicos, da Teoria Taoísta - Energia Vital - Yin e Yang, 
da fisiologia energética e os órgãos vitais; dos principais efeitos terapêuticos, segundo os 
conhecimentos dos meridianos chineses; dos tipos de ventosas e utilização. Contraindicações 
da moxa e da ventosa, diferentes tipos de moxa e de ventosa, aplicação prática da moxa e da 
ventosa.

TAI CHI CHUAN E LIAN GONG - 15H

Teoria e prática da sequência básica dos movimentos do Lian Gong. Bases do Tai Chi Chuan.

CROMOTERAPIA - 15H

Contexto histórico da cromoterapia. Componentes da luz. Mecanismo de ação fisiológica da 
luz. Ação terapêutica das cores. Uso das cores na prática naturológica. Efeito fotoelétrico na 
perspectiva da cromoterapia (Heinrich Hertz/Albert Einsten). Biofotônica na perspectiva da 
cromoterapia (Artur Compton/ Fritz Albert Popp). Técnicas e modalidades da cromoterapia.

REIKI - 15H

O Paradigma Holístico e Processo Saúde-Doença. Vida e filosofia de Mikao Usui - sansei fundador 
do método REIKI em meados do século XIX. Os princípios do Reiki. Os Corpos Sutis. Os Chackras 
e suas interações. Exercício meditativo, sintonização com os símbolos e a técnica de aplicação.

BASE DA YOGA - 15H

O Yoga como filosofia de vida. Enfatiza um estado de atenção plena, passando pela consciência 
respiratória, relaxamento muscular, ásanas, pranayamas, mantras e meditações. Conceitos 
básicos da filosofia yogue. Estuda os Yoga-Sutras de Patanjali, a teoria dos Klesas e Ashtanga 
Yoga. Discute Asanas, Pranayamas, técnicas de purificação como os Kriyas, treino da atenção, 
concentração e relaxamento.



FITOTERAPIA/ERVAS MEDICINAIS - 30H

Principais plantas tóxicas e seus efeitos na saúde humana. Tratamento e terapêutica dos 
distúrbios dos sistemas orgânicos com as plantas medicinais. Formulações terapêuticas segundo 
parâmetros tradicionais e científicos. Uso seguro de plantas medicinais no âmbito clínico. 
Identificação das plantas nutracêuticas e propriedades funcionais nos sistemas orgânicos.

FLORAIS DE BACH - 30H

Histórico, filosofia, mecanismo de ação e efeitos sutis. Métodos de preparação. Os sete grupos 
de florais de Bach. Florais no desenvolvimento humano: infância, adolescência, maturidade, 
velhice, família como sistema. Florais nas crises e fases terminais da vida: luto antecipatório, 
doenças terminais, doenças crônicas, morte, sofrimento psíquico. Aplicação dos florais: uso 
interno e tópico.

AROMATERAPIA - 15H

Histórico da aromaterapia, identificação de óleos essenciais quanto às características, 
composição química, perfil aromático, propriedades, indicações e contraindicações. Métodos 
de utilização, diluição e manipulação. Formas de tratamentos. Aromaterapia e o olfato, sistema 
respiratório e sistema nervoso central. Caminho fisiológico das moléculas aromáticas, o sistema 
límbico e as emoções.

MASSAGEM AYURVÉDICA - 15H

História da Massagem Ayurvédica ou Massagem Indiana. Prática e teoria da Massagem 
Ayurvédica. Posições de alongamentos passivos. Questionário para avaliar os Doshas. Descrição 
dos tratamentos, alimentos e sucos para reequilibrar cada Dosha. Indicações e contraindicações. 
As diferentes funções dos óleos utilizados na massagem.

MAGNETOTERAPIA - 15H

Conceito de Magnetismo, Magnetoterapia, Campo Magnético, Lei da Atração e Repulsão. 
Polaridade dos Magnetos e suas funções. Tipos de Magnetos usados na Clínica e sua indicação. 



Aplicações práticas da Magnetoterapia. Água Magnetizada. Magnetos de Neodímio. Tipos 
de aplicações (unipolares, bipolares e neutras). Associação com Essências Vibracionais 
(homeopatias e florais) e efeitos colaterais.

TÉCNICAS MEDITATIVAS - 15H

Aborda técnicas de atenção e concentração e práticas meditativas no contexto terapêutico 
e espiritual. Explora técnicas de atenção plena (Mindfulness) e suas tradições: yoga, danças 
circulares, labirinto, meditação transcendental, meditações ativas de Osho. Investiga formas 
de alteração de consciência e integra conhecimentos tradicionais e modernos.

MASSAGEM BIOENERGÉTICA - 15H

Definição sobre equilíbrio dos corpos físico, mental e espiritual por meio da massagem com 
ênfase no campo energético, utilizando noções de técnicas como a cromoterapia, o toque 
quântico, a massagem sobre os chacras. Definição de conceitos sobre prana, ki e chi (energia 
vital).

SHIATSU - 15H

Histórico da Massagem Shiatsu. Princípios e Características da Massagem Shiatsu. Massagem 
Shiatsu Aplicada.

OZONIOTERAPIA - 15H

Regulamentação da utilização do ozônio, histórico e características do ozônio, geradores de 
ozônio e seus acessórios; efeitos biológicos locais e sistêmicos, dosagens e efeitos; indicações 
e contraindicações; vias de aplicação.

PRÁTICA AMBULATORIAL - 30H

Ambulatório aberto à comunidade. Avaliação e tratamento com a utilização das técnicas das 
práticas integrativas e complementares.



METODOLOGIA

DOCENTES

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a prática 
precisa ser tão importante quanto a teoria. 
Por isso, os módulos enfatizam a prática, 
formando os alunos para a construção de 
soluções, utilizando a teoria corrente como 
base para a determinação das ações nos 
respectivos projetos.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1mEEnsmgJ0djKpiF77rKAgW2_fOTBthpy/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&g=MCJ5NL&_ga=2.177651941.1542592221.1627298093-851644789.1583773516
https://bit.ly/3kZGd17
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