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Os benefícios da Auriculoterapia:
- Melhora estados depressivos; ansiedade;
- Angustia, nervosismo, stress; insônia;
- Aumenta a energia vital e reduz o cansaço físico ou psicológico;
- Alivio da dor, problemas menstruais, TPM;
- Ajuda nos tratamentos alérgicos e de emagrecimento; 
- Melhora enxaqueca, cólica menstrual, cefaleias, aftas, herpes labial;
- Transtornos mamários, problemas digestivos, constipação; 
- Gastrites, indigestão, diarreias, vômitos, hemorroidas; Dores nas articulações, 

diabetes mellitus; 
- Harmoniza a energia do organismo e restabelece o circuito energético nos 

meridianos. 
- Esta técnica possibilita também a desintoxicação causadas por drogas, álcool 

e nicotina.

Indicação
Pode ser usado em todos os problemas físicos e psíquicos, abrangendo uma
vasta relação de tratamento, como analgesia, anti-inflamatório, sistema nervoso,
imunológico, endócrino, psicológico, alérgico, prevenção e manutenção de
saúde. Não se deve abandonar e ou substituir o tratamento alopático pela
auriculoterapia, essa é uma técnica complementar, para obter um resultado
satisfatório em alguns casos é necessário que o tratamento seja associado a
outros métodos. Como já mencionado, é uma terapia reflexa, seu uso deve ser
exercido de forma cautelosa e cuidadosa, pois, qualquer interpretação errônea
de seu uso, avaliação e escolha de pontos pode levar a uma terapêutica errada.

Contra Indicação
Não devem ser usadas em gestantes entre segundo e sétimo mês. Após esse
período não devem ser pontuados útero, ovário, abdome, secreção glandular,
sistema endócrino, subcortex. Em gestantes com histórico de aborto espontâneo
é contra indicado o uso da auriculoterapia em todo o período gestacional.
Quando estiver lesões, ulcerações, eczemas e similares. Se houver reações
pronunciadas de mal-estar, tontura, fraqueza, desmaios, hipotensão, conforme o
caso, deve-se evitar estimulação enquanto perdurar condições de extrema
fraqueza. Em cardiopatas de medicamentos anticoagulantes, diabéticos,
portadores de anemia e condições muito debilitantes de saúde, não é apropriado
o uso de sangria e estimulações forte por tempo prolongado com agulhas
sistêmicas e similares.


