Anamnese Morfológica Auricular
Dados Pessoais
Data : ___ /___ /______ Idade ______
Nome : _____________________________________________ Sexo : _________
Endereço : ___________________________________________ Data Nasc : ___ / ___ /_____
Bairro : _______________________ Cidade: ________________ CEP : ______________
Fones : Res:(___)________________Comercial:(___)______________ Profissão : __________
Etnia : _____________Est. Civil : _________________ E-mail : _________________________
Indicação : ____________________________________________________________________
Motivo da Visita : _______________________________________________________________
Em caso de emergência avisar: ___________________________________________________
Nome : _______________________ Telefone: ________________________________
Médico : _____________________ Telefone: ________________________________

Como marcar as alterações:
Assinale no mapa abaixo conforme a legenda a direita, colocando na localidade a
alteração correspondente a localidade reflexa na auricula, é aconselhavel usar
canetas de cores diferentes para diferenciar as alterações ou para diferenciar
a falta ou excesso.

Hipotensor

Shen men

(C) - As variações de cor
C1 - Cor vermelha:
- Tom claro: indicativo que a doença está no início ou que
a doença já foi
curada, mas está retornando;
- Tom médio: sintoma de doença crônica e/ou de dor;
- Tom escuro: sintoma de doença mais grave.
C2 - Cor branca ou brilho esbranquiçado;
- Formato irregular, com elevação:
doença crônica, tais como gastrite, doença reumática;
- Mancha branca circundada por borda vermelha sem
nitidez:
geralmente indicativo de doença cardíaca ou reumática;
- Mancha branca com ponto vermelho no centro:
indicativo de doença aguda, tal como gastrite.
C3 - Cor cinza:
- Indicativo de tumor (quando aparece e desaparece sob
pressão)
C4 - Cor marrom:
- Provocada por estagnação da energia e do sangue:
doença crônica em andamento ou seqüela de
enfermidade
que já foi curada, pois a cor marrom leva tempo a
desaparecer da superfície da orelha
(M) - As alterações morfológicas mais freqüentes
M1 Ressecamento da pele (secura, falta de energia)
indica enfermidade de natureza crónica, exigindo um
estímulo de tonificação.
M2 Exsudação sebácea (sindrome de calor umidade)
indica enfermidade de natureza sub-aguda: usa-se
estímulos de sedação.
M3 Sudorese (sindrome de calor) indica tendências à
doença degenerativa: tonificam-se os pontos onde houver
esse sinal.
M4 Quistos e tubérculos (excesso quando sintomas estão
presentes, sem sintomas falta) , são sinais indicativos de
patologias aguda que está ocorrendo ou irá ocorrer em
órgãos a que esses pontos se referem. No caso da
existência da enfermidade deve-se neste caso fazer
sedação nesses pontos. Não havendo sintomas, tonificamse os pontos.
M5 Pêlos e escamações, (secura-frio, falta de energia)
que indicam, o primeiro caso, degeneração senil e o
segundo, enfermidade crónica. A conduta é a tonificação
dos pontos existentes na área.
(S) - As modificações de sensibilidade são as
seguintes
S1 Hiperestesia, indicativa de enfermidade agudas ou sub
agudas. Conduta recomendada neste caso é sedação.
S2 Hipoestesia, que indica enfermidade crónica. Neste
caso a conduta é a tonificação.

Diagnostico : ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tratamento : ___________________________________________________________________
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