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RESUMO

Introdução: Esse estudo busca a procura pelo aperfeiçoamento na qualidade da
assistência e eficácia na saúde, tendo como principal foco a Auriculoterapia e seu
benefício sobre a ansiedade, e os cuidados relacionados às políticas das práticas
integrativas  e  complementares,. Foi  possível  verificar  que  os  transtornos  de
ansiedade possuem alguns aspectos que variam no grau de intensidade e na forma
como ela se apresenta. O objetivo central do trabalho é abordar e analisar sobre o
tema colaborativo em saúde e discutir por meio de evidências científicas os efeitos-
benefícios das terapias complementares. Propõe-se assim que os profissionais se
habituem a essa política de humanização, apresentando reflexões analisadas nas
influências do cuidado ao indivíduo e no ambiente. Método: Trata-se de uma revisão
narrativa, baseada em conceitos, elaborada no período de Fevereiro a Setembro de
2021. A coleta de dados foi realizada nas plataformas MEDLINE via PubMed foram,
Literatura Latino - Americana (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO)
via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCOPUS, WEB OF SCIENCE a partir dos
descritores  DECS:  Ansiedade;  Auriculoterapia;  Enfermeiro;  Enfermagem.  via
CAPES.  Resultados e Discussão: Foram selecionados 12 artigos que relatam a
relação  da  auriculoterapia  na  redução  da  ansiedade  e  os  demais  tratamentos
encontrados que desencadeiam os sintomas gerados pela doença. Considerações
finais: Foi  possível  identificar  que  a  Auriculoterapia,  baseada  nos  princípios  da
Medicina  Tradicional  Chinesa,  é  uma  prática  milenar,  possui  o  raciocínio  em
diagnóstico próprio e com embasamento filosófico aderente aos preceitos de uma
assistência  de  forma  humanizada,  ampliando  os  conhecimentos  no  sentido  da
cultura  de  acesso,  onde  todos  podem  usufruir  dessa  prática,  complementando
principalmente na diminuição da ansiedade.

Descritores: Ansiedade; Auriculoterapia; Enfermeiro; Terapias Complementares.

     



ABSTRACT: 

Introduction: This study seeks to improve the quality of care and effectiveness in
health, with the main focus on Auriculotherapy and its benefit on anxiety, and care
related to the policies of integrative and complementary practices. It was possible to
verify that anxiety disorders have some aspects that vary in the degree of intensity
and in the way it presents itself. The main objective of the work is to approach and
analyze the collaborative theme in health and discuss, through scientific evidence,
the  effects-benefits  of  complementary  therapies.  Thus,  it  is  proposed  that
professionals get used to this humanization policy, presenting reflections analyzed on
the influences  of  care  for  the  individual  and the  environment.  Method:  This  is  a
narrative review, based on concepts, developed from February to September 2021.
Data collection was performed on MEDLINE platforms via PubMed, Latin American
Literature (LILACS),  Scientific  Electronic  Library Online (  SCIELO) via  the Virtual
Health  Library (BVS),  SCOPUS, WEB OF SCIENCE from the DECS descriptors:
Anxiety;  Auriculotherapy;  Nurse;  Nursing.  via  CAPES.  Results  and  Discussion:
Twelve  articles  were  selected  that  report  the  relationship  of  auriculotherapy  in
reducing anxiety and other treatments found that trigger the symptoms generated by
the disease. Final  considerations:  It  was possible  to identify  that Auriculotherapy,
based on the principles of Traditional Chinese Medicine, is an ancient practice, has
its own diagnostic reasoning and philosophical foundation adhering to the precepts of
humanized  care,  expanding  knowledge  in  the  sense  of  culture  access,  where
everyone can enjoy this practice, mainly complementing the reduction of anxiety.

Keywords: Anxiety; Auriculotherapy; Nurse; Complementary Therapies
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO PARA O TEMA

O  objeto  de  estudo  neste  presente  trabalho,  é  a  utilização  da

Auriculoterapia como uma Prática Integrativa e Complementar em Saúde (PICS), no

cuidado à saúde do paciente, promovendo alívio do transtorno de ansiedade, esta

terapia  é  ofertada  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  através  do  Serviço  de

Atenção Básica (SAB), que dentre os vários objetivos deste tratamento está o de

obter efetividade na redução dos transtornos de ansiedade melhorando o padrão da

saúde  em geral.  Para.  Kurebayashi  (2017)  a  saúde  mental  vem sendo  o  maior

desafio  do  século  XXI,  entre  os  problemas  mais  apontados  estão  a  ansiedade,

mudanças comportamentais e abusos de substâncias químicas.

O interesse pelo tema vem desde o 5° período da graduação do curso de

Enfermagem  na  Universidade  Federal  Fluminense  onde  conheci  as  terapias

complementares  e  soube  que  a  Pró-reitoria  de  Assuntos  Estudantis  (PROAES)

oferecia tratamento para os alunos. Após receber alguns atendimentos e apresentar

melhora da ansiedade e da concentração, surgiu o interesse em estudar sobre a

temática, focar no meu aprendizado para acrescentar em minha atenção ao cuidar. 

Por conseguinte, após a devida formação, levar essa prática para que as

pessoas  possam  ter  mais  acesso  a  essa  técnica,  no  sentido  de  reduzir  a

polifarmácia para que sejam utilizadas as práticas que possuem menos intervenções

e assim utilizar as terapias naturais. A Auriculoterapia é uma técnica que avalia o

pavilhão auricular, sendo também parte da acupuntura que faz parte da Medicina

Tradicional  Chinesa  (MTC).  Destina-se  à  prevenção,  controle  e  tratamento,

complementar  ou  não,  de  várias  enfermidades,  através  de  estímulos  em pontos

específicos no pavilhão auricular. 
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Esse caminhar se deu pela busca por um tratamento não medicamentoso,

que  tivesse  eficácia  na  redução  dos  sintomas  da  ansiedade  e  na  procura  de

influências  que  tratam  sobre  a  desconstrução  e  reconstrução  do  conhecimento

adquirido no modelo biomédico. Desta forma, evitar a medicalização como rotina,

pois segundo dados da OMS, é estimado que mais da metade dos medicamentos

sejam inadequadamente prescritos, dispensados e/ou vendidos, e que metade dos

pacientes os utilizem incorretamente (WHO, 2002). Contudo, Vargens, Progianti e

Silveira  (2008),  ressaltam  que  desmedicalizar  não  significa  a  exclusão  do

profissional ou da assistência, mas sim eliminar o raciocínio clínico médico como

única alternativa.

Objetivando  não  restringir  o  conceito  de  saúde  apenas  à  vida  do

indivíduo,  mas vincular  às  trajetórias de vida  de uma população,  a  Organização

Mundial de Saúde (2021), o conceituou saúde como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. É

possível cogitar que a definição como “estado de completo bem” é um enunciado

utópico, mas há um novo referencial teórico que parece atender melhor a atenção

básica.  É  a  Teoria  Salutogênica,  que  foi  proposta  por  Aaron  Antonovsky,  é

referenciada na literatura da área da saúde como uma abordagem para a promoção

da saúde. Busca compreender o que gera a saúde das pessoas, tendo em vista que

há  pessoas que permanecem bem e conseguem administrar sua vida apesar de

condições adversas (MARÇAL et al, 2018).

Mesmo que os profissionais busquem novas estratégias para promoção

da saúde é possível observar que os usuários, na gestão de sua vida, terminam

incorporando pouco as contribuições dos saberes técnicos. E aí entra a necessidade

de articular diferentes saberes na produção de projetos terapêuticos em defesa da

vida.

Dentre os diferentes saberes na Medicina Tradicional Chinesa temos a

dietoterapia  chinesa,  os  microssistemas, o  QiGong,  a  acupuntura,  a  fitoterapia
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chinesa e  o do-in.  Há diversos níveis  de  formação para que um profissional  ou

trabalhador possa atuar com essas estratégias de tratamento.

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconhece que as terapias

complementares atuam na promoção da saúde e do autocuidado, e na prevenção e

tratamento  de  agravos,  podendo  inclusive  complementar  tratamentos

medicamentosos, aliviando sintomas. 

Devido  a  necessidade  de  normatizar  as  experiências  terapêuticas,  o

Ministério  da  Saúde  formulou  a  Políticas  Nacional  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares  em  Saúde,  que  foram  aprovadas  29  práticas.  A  Medicina

Tradicional  Chinesa que é composta, dentre outras, pela auriculoterapia, salienta

que não cabe somente a prevenção de agravos e recuperação da saúde, tendo um

olhar de aspecto global no cuidado ao ser humano.

A  Auriculoterapia  é  um  procedimento  que  faz  parte  da  Medicina

Tradicional  Chinesa  (MTC),  destinado  à  prevenção,  controle  e  tratamento,

complementar ou não, de várias enfermidades, por meio de estímulos de pontos

selecionados no pavilhão auricular. 

O  pavilhão  auricular  é  considerado  uma  parte  muito
importante  do  corpo  humano  por  constituir  um
microssistema,  podendo  refletir  todas  as  mudanças
fisiopatológicas dos órgãos e vísceras, dos membros, tronco
e dos tecidos e órgãos do sentido. (SOARES, 2020.). 

Nesse contexto, é relevante que os profissionais da saúde tenham muitas

estratégias para tratar cada indivíduo conforme suas necessidades. 

1.2 PROBLEMA

Durante a leitura, inquietudes que foram se manifestando e se tornam

oportunas para esta pesquisa. Foi possível verificar que transtornos de ansiedade

possuem alguns aspectos que variam no grau de intensidade e na forma como ela
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se apresenta.  Depois de instalados,  estes  sintomas podem trazer  prejuízos bem

significativos na vida familiar, social, acadêmica dos indivíduos. 

Vale  destacar  que  as  pessoas  podem  ter  respostas  adaptativas  ou

normais  aos  estímulos  e  outros  respondem  tendo  sensações  desajustadas  e

patológicas e geralmente precisarão de fazer uso de fármacos.  Segundo Silva e

Veronez  (2021)  apesar  da  introdução  de  diversas  formas  terapêuticas  para  o

Transtorno  de  Ansiedade  à  Atenção  Básica,  a  mais  utilizada  ainda  é  a

medicamentosa.

O paciente com transtorno de ansiedade pode referir  um ou mais dos

seguintes sintomas: inquietação, incertezas, vulnerabilidade, se sente encurralado,

com  falta  de  ar,  sufocado,  amedrontado,  preocupado,  adoecido  e  até  mesmo

sensação de culpa. Pode apresentar, também, sinais como por exemplo: diarreia,

hiperidrose,  dilatação  da  pupila,  síncope,  taquicardia,  tremores,  entre  outros

sintomas (KAPLAN, 2017; OYEBODE, 2017).

O destaque fica para a pouca atenção que as pessoas que sofrem com

esse  transtorno  recebem.  “O  reconhecimento  de  transtornos  de  ansiedade  na

atenção primária é pobre, e apenas uma minoria das pessoas com transtornos de

ansiedade recebem algum tratamento” (SANTA CATARINA, 2015).

A valorização do paciente como sujeito deve se iniciar por uma escuta

terapêutica  e  identificação  de  suas  demandas.  Os  profissionais  precisam  ter

estratégias, preferencialmente, não medicamentosas para condução das demandas,

o  que é  fortalecido  pela  Política  Nacional  de  Práticas  Integrativas  e

Complementares.

Nesse  contexto,  uma questão  se  apresenta:  Qual  a  relação  da

auriculoterapia com a diminuição das queixas/sintomas do transtorno de ansiedade?

O  objeto  de  estudo: relação  da  auriculoterapia  com  a  diminuição  das

queixas/sintomas do transtorno de ansiedade.

1.3 OBJETIVO
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- Analisar as evidências do benefício da auriculoterapia nos indivíduos que

apresentam queixa/sinais de ansiedade.

        

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

A discussão sobre as evidências científicas de uma terapia complementar

no tratamento dos transtornos da ansiedade irá colaborar para despertar a reflexão

de um maior número de profissionais da equipe de saúde.

O transtorno de ansiedade tem aumentado por inúmeras razões, dentre

as quais é possível citar a situação econômica mundial  pós-pandemia. O uso de

fármacos têm sido a preferência na escolha para o tratamento e esse trabalho irá

trazer um levantamento que irá colaborar com um referencial que permitirá a escolha

de outra terapia. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se  de  um  estudo  de  revisão  narrativa,  com  abordagem  em

conceitos  que  busca  estabelecer  possíveis  respostas  a  partir  de  questões  mais

amplas, identificadas através de uma pesquisa teórica podendo assumir um viés de

pesquisa na coleta e análise de dados.

Neste apartado, a coleta de dados foi realizada meio de buscas de artigos

científicos que permitem a reprodução de dados e resposta quantitativas para essa

questão específica,  “pesquisa  publicações amplas,  apropriadas para  descrever  e

discutir o desenvolvimento de um determinado assunto, sob ponto de vista e teórico

ou contextual.” (ROTHER; CORDEIRO; OLIVEIRA, 2007)

Não utiliza critérios explícitos e sistemáticos para a busca e análise crítica

da literatura, a busca pelos estudos não esgota fontes de informações. A seleção

dos estudos e a interpretação das informações podem estar sujeitas à subjetividade
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de alguns autores, de forma arbitrária a prover informações com grande interferência

no viés de seleção.

O aprofundamento da análise pode se constituir em estudo do tipo estado
da arte (PICHETH, 2007; ROMANOWSKI; ENS, 2006), denominação comumente utilizada no campo
educacional,  ou como denominado na área da saúde, Revisão Narrativa (ELIAS et al.  2012), por
permitir  estabelecer  relações  com  produções  anteriores,  identificando  temáticas  recorrentes,
apontando  novas  perspectivas,  consolidando  uma  área  de  conhecimento  e  constituindo-se
orientações de práticas pedagógicas para a definição dos parâmetros de formação de profissionais
para atuarem na área, segundo Rocha (1999). Nesse tipo de estudo, são analisadas as produções
bibliográficas em “determinada área [...]  fornecendo o estado da arte sobre um tópico específico,
evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura
selecionada” (NORONHA; FERREIRA, 2000, p. 191). 

A  escolha  dos  estudos  foi  realizada  por  meio  da  busca  por  artigos

publicados na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),  

Foram utilizados os seguintes critérios para a escolha das publicações:

artigos  originais  selecionados  na  BVS,  nas  bases  de  dados:  Literatura  Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),  Medical  Literature and

Retrieval  System onLine (MEDLINE),  Base de Dados de Enfermagem (BDENF).

Também  foram  selecionados  artigos  através  da  plataforma  Scientific  Electronic

Library  Online  (SciELO)  e,  com  o  objetivo  de  expandir  a  busca,  foi  utilizada  a

literatura cinzenta por meio da plataforma Google Scholar. Os principais assuntos

envolvem:  Ansiedade,  Saúde  do  profissional,  Eficácia  das  PICS  no  período  de

Fevereiro  a  Setembro  de  2021.  Para  busca  dos  artigos  foram  utilizados  os

``Descritores em Ciências da Saúde” (DeCS): Ansiedade; Enfermeiro; Enfermagem;

Auriculoterapia;  terapias  complementares;  com  seus  respectivos  sinônimos,

utilizando o operador booleano AND e OR.

Para o desenvolvimento da pesquisa inicialmente foi definida a questão

norteadora em seguida como critérios de elegibilidade foi determinado que seriam

artigos na íntegra nos idiomas em Inglês e Português entre os anos de 2011 a
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2020. Os artigos excluídos foram de revisões bibliográficas, tese de mestrado ou

doutorado.

Após a identificação dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão e

aos  objetivos  deste  estudo,  foi  realizada  uma leitura  prévia  de  todos  os  títulos,

resumos e abstract, para seleção inicial da produção pertinente. Posteriormente, foi

realizada a leitura na íntegra, para selecionar as informações mais relevantes. 

A seleção dos dados é apresentada nos resultados, com a elaboração do

fluxograma de busca e do quadro 1, com destaque para título, autores, periódico,

país,  idioma,  ano  de  publicação,  objetivos,  metodologia,  nível  de  evidência  e

resultados da pesquisa.

Após o primeiro levantamento de 911 artigos que reconhecia o termo em

inglês com a palavra “ Auriculotherapy“, pesquisado nas plataformas MEDLINE via

PubMed foram, Literatura Latino - Americana (LILACS), Scientific Electronic Library

Online  (SCIELO)  via  Biblioteca  Virtual  em  Saúde  (BVS),  SCOPUS,  WEB  OF

SCIENCE via CAPES. entre eles, 12 foram selecionados para compor a tabela de

artigos  que  demonstram  sobre  a  eficácia  da  auriculoterapia  relacionados  a

ansiedade,  excluindo  por  critérios  que  não  se  encaixavam nas  palavras  chaves

solicitadas na pesquisa, assim então, foram organizados em uma tabela para facilitar

a  análise.  Para  a  representação  visual,  foi  construído  um  fluxograma  sobre  a

estrutura organizacional desta pesquisa.

Os artigos selecionados para esta pesquisa, foram sintetizados após os

critérios  solicitados  para  atingir  o  objetivo  deste  estudo,  na  identificação

encontramos 911 artigos no total, dividido pelas plataformas de pesquisa, MEDLINE

via  PubMed  foram 625,  Literatura  Latino  -  Americana  (LILACS)  100  ,  Scientific

Electronic Library Online (SCIELO) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCOPUS

10, WEB OF SCIENCE via CAPES 176. 
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E os artigos adicionais identificados por outras fontes que compuseram

esta pesquisa foram 15. Durante a triagem o total de artigos removidos foi de 572,

selecionando apenas 289, entre os duplicados 210 e por ano de publicação 374.

Entre os artigos que foram excluídos após a leitura do título/resumo, 276. Que não

responderam a questão norteadora, 120 e por idioma, 8. Em caráter de elegibilidade,

avaliados como artigos de textos completos, 52. Sendo a critério de inclusão, foi

necessário eleger os artigos excluídos 30, idioma 8, Metodologia 19 e não responder

a questão norteadora 2. 

Para a definição dos critérios de inclusão, foram selecionados 12 artigos

que relacionam as palavras Auriculoterapia  e Ansiedade,  para a  organização do

quadro de artigos que sintetiza a pesquisa quanto a eficácia desta prática para alívio

de desconfortos gerados pela doença. 

Figura 1 : FLUXOGRAMA DE COLETA DE DADOS
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 Figura 1. Fluxograma demonstrativo da seleção dos artigos nas bases de dados pesquisadas. 
RJ, Brasil, 2021.

Tabela 1:Tabela de estudos utilizados para análise.

ARTIGO/AUTOR/ANO Nº APLICAÇÃO SESSÕES PONTOS RESULTADOS/
BENEFÍCIOS
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1. Effects of
auriculotherapy on
stress, anxiety and

depression in adults and
older adults: a

systematic review

Correa HP et al - (2020)

Dentre os protocolos
utilizados, destaca-se 

que o
National Acupuncture

Detoxification
Association (NADA)
foi aplicado em cinco
estudos para estresse,

ansiedade e
depressão.

Não existe
consenso
quanto ao
número de
sessões, de
modo que

essas variaram
de uma a 24
sessões, com

média
de 11 sessões,

com
resultados
efetivos

Embora os
protocolos

identificados sejam
diferentes, existem
pontos semelhantes

frequentes,
incluindo

Shenmen, Rim,
Sistema Nervoso

Autônomo,
Coração,

Brain Stem e Liver
1 and 2 que podem

ser usados em
novos estudos.

Um total de 24 do
859 artigos encontrados

compuseram a amostra do estudo.
Destes, 22 (92%) apresentaram um

resultado positivo NO
efeito da auriculoterapia para

estresse, ansiedade ou depressão.

2. Auriculotherapy to
reduce anxiety and pain
in nursing professionals:

a randomized clinical
trial

 Kurebayashi LF - (2017).

ensaio clínico
randomizado
com amostra
inicial de 180
profissionais
divididos em

4 grupos
Controle.
Controle

(G1),
Semente

(G2), Agulha
(G3) e Fita

Adesiva (G4)

Os instrumentos de
avaliação foram o

Inventário
de Ansiedade Traço-
Estado, Escala Visual

Analógica de dor e
instrumento de

Qualidade de Vida,
aplicados no início

10 sessões Shenmen, Rim e
Tronco Cerebral. 

Houve
diferença estatística (p < 0,05)

para a ansiedade segundo
ANOVA de medidas repetidas,

com
melhores resultados para o G3 na
última avaliação (índice de Cohen

1,08/17% de redução). Houve
redução de 36% no G3, 24% no
G2 para a dor e 13% de aumento
no nível mental de qualidade de

vida para o G3, embora sem
diferenças estatísticas. 

3. Eficácia da
auriculoterapia na

redução de ansiedade em
estudantes de

enfermagem. Prado,
Juliana Miyuki do et al -

(2012).

Total: 71 
C: 25
P: 22

S.I: 25

Foi aplicado o Inventário
de Ansiedade Traço-

Estado no início

Foi realizado de
8 a 12 sessões.
no follow-up
(quinze dias)

Shen Man
Tronco Cerebral

Foi mais eficaz para a diminuição
dos níveis de ansiedade em
estudantes de Enfermagem

(20,97%), em comparação com os
pontos sham (13,74%), porém,
estudos com amostragem mais

representativa se fazem necessários.

4. COVID-19 pandemic:
report on the use of
auriculotherapy to

optimize emergency
workers’ health.

Trigueiro, Rosiane
Lopes et al. - (2020)

48
trabalhadores

aplicação
da auriculoterapia

Realizaram-se
seis

sessões de
auriculoterapia,
com duração de

oito minutos
cada

os cinco pontos
comuns a todos

foram
Shenmen, Rim,

Sistema
Nervoso

Vegetativo -
SNV, Pulmão e

Baço.

A prática visou contribuir com a
melhora dos sintomas físicos (dor)
e emocionais (ansiedade, estresse),

maior promoção
da saúde e aumento da disposição

para o trabalho. Além disso, a
experimentação dessa

prática foi pensada como um
piloto para a criação de um serviço

de cuidado ao trabalhador. 
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5. Auricular acupuncture
effectively reduces
state anxiety before
dental treatment—a

randomised
controlled trial.

Dellovo AG, et al -
2018

182 pacientes
comparou a
ansiedade
antes do

tratamento
odontológico

após
acupuntura
auricular

A ansiedade foi avaliada
usando o Spielberger
State Trait Anxiety

Inventory (versão alemã)
antes da acupuntura

auricular e 20 minutos
depois, imediatamente

antes do tratamento
odontológico.

20 minutos
depois,

imediatamente
antes do

tratamento
odontológico.

Nos pontos
cerebrais de
relaxamento,

tranqüilizante e
mestre (grupo de

acupuntura
auricular) versus
acupuntura em
pontos sham

(pontos de dedo,
ombro e tonsila;

grupo sham) e um
grupo controle sem

intervenção.

A acupuntura auricular reduziu o
escore de estado de ansiedade de
forma mais eficaz de 54,7 ± 10,8
para 46,9 ± 10,4 (média ± DP) do
que a acupuntura sham de 51,9 ±

10,2 para 48,4 ± 10,0. Em contraste,
a ansiedade-estado no grupo de

controle aumentou de 51,0 ± 11,7
para 54,0 ± 11,6 (aumento médio

+3,0; IC +4,7 para +1,2).

6. Effect of Auricular
Acupuncture on the

Reduction of Symptoms
Related to Sleep

Disorders, Anxiety and
Temporomandibular

Disorder (TMD).
Cândido Dos Reis A -

(2021)

AA foi
administrado a
pacientes com
idades entre
20 e 45 anos

por meio da aplicação
dos questionários de

Fletcher e Luckett, Beck-
BAI e RDC / TMD: Eixo

II, respectivamente

8 semanas Shen Men, sistema
neurovegetativo
(simpático), rim,

ansiedade,
estômago, maxila e
mandíbula, fígado
e estresse, uma vez

por semana o
acompanhameto.

Os dados sobre distúrbios do
sono, ansiedade e DTM

foram analisados por meio
dos testes não paramétricos
exato de Fisher, Wilcoxon e
Qui-quadrado (α = 0,05),

respectivamente. A redução
dos sintomas de distúrbios
do sono após a intervenção

proposta foi verificada,
mostrou uma diferença

estatisticamente significativa
(P = 0,014). Houve uma

redução no escore médio de
ansiedade e uma diminuição
nos sintomas dolorosos de

DTM, mas nenhuma
diferença significativa (P =

0,50; P = 0,947,
respectivamente) antes e

depois da AA.

7. Effect of auricular-point
pressure combined with

personalized music
therapy on perioperative

stress response in
primipara. Liu W, Chen

QZ, Yang GY, Zhao
YM. - (2019).

Um total de
1000

primíparas
eletivas. 

500 casos em
cada um. 1

hora antes da
cirurgia e 3

horas, 6 horas,
12 horas e 24
horas após a

cirurgia

a pressão do ponto
auricular

Cada ponto foi
pressionado por
1 minuto a cada

vez, repetido
uma vez a cada
15 minutos, a

força é de leve a
forte, e é melhor
ter uma sensação

de distensão,
azedume e
radiação na
aurícula. Os

escores da escala
de autoavaliação

de ansiedade, 

Pizhixia (AT4),
Shenmen (TF4),

Xin (CO15),
Zigong (útero),

Luanchao (ovário),
Neishengzhiqi

(TF2) no grupo de
observação.

Um total de 973 primíparas
completaram o estudo clínico no
final, incluindo 488 pacientes no

grupo de observação e 485 pacientes
no grupo de controle. Em

comparação com a inscrição,
os escores da escala de

autoavaliação de ansiedade
antes de entrar na sala de
operação nos dois grupos
foram significativamente

melhorados ( P <0,05), e o
grupo de observação foi

superior ao grupo de
controle ( P <0,05). Entrando

na sala de cirurgia e
extubação traqueal, a

frequência cardíaca e a
pressão arterial sistólica das

primíparas no grupo de
observação eram mais

estáveis do que aquelas no
grupo de controle, e as

diferenças foram
estatisticamente

significativas ( P<0,05).
Entrando na sala de cirurgia,

1h na cirurgia e 3h após a
cirurgia, os níveis de
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hormônio estimulador da
tireoide, cortisol e glicose no

sangue das primíparas no
grupo de observação foram
significativamente melhores
do que no grupo controle ( P
<0,05). Os escores VAS no

grupo de observação em 6 h,
12 he 24 h após a cirurgia

foram menores do que os do
grupo controle ( P <0,05).

8. NADA protocol:
integrative acupuncture
in addictions. J Addict

Nurs. - Carter K,
Olshan-Perlmutter -

(2015).

Este estudo
não limita a

quantidade de
pacientes
estudados.

________ Protocolo de
agulhamento

auricular simples
e padronizado

1 a 5 pontos Os programas integrativos que usam
o protocolo NADA têm

probabilidade de ver melhorias no
envolvimento, retenção, diminuição
do desejo por drogas, ansiedade e

menos sintomas físicos.

9. Acupuncture treatment
for women with

concurrent substance use
and anxiety/depression:
an effective alternative

therapy? Fam
Community Health.

Courbasson CM, et al -
(2007).

Total: 185
Mulheres
receberam

atendimento
auricular.
C: 101.

adicionar acupuntura
auricular a um programa

de tratamento
psicoeducacional

estruturado ambulatorial

21 dias para
mulheres com

problemas
concomitantes de

uso de
substâncias,
ansiedade e
depressão.

_____ Verificou-se que a acupuntura
auricular, como terapia adjuvante a

um programa de tratamento
psicoeducacional abrangente para
mulheres com vícios, mostra-se

promissora em ser uma alternativa
de tratamento eficaz e mais viável

aos ansiolíticos.

Continuação da Tabela 1:Tabela de 12 estudos utilizados para análise.

10. Determining the
efficacy of auricular

acupuncture for
reducing anxiety in

patients withdrawing
from psychoactive

drugs. Black S, Carey
E, et al - (2011)

Total: 101
pacientes

recrutados de um
serviço de

tratamento de
dependência.

Os indivíduos
foram designados a
um dos três grupos

de tratamento
(National

Acupuncture
Detoxification

Association
[NADA] AA, AA 

Sessões de
tratamento por 3

dias.

Em pontos
fictícios ou
controle de

configuração de
tratamento) e

foram instruídos
a comparecer 

O protocolo NADA não foi mais
eficaz do que a simulação ou o

controle do ambiente de tratamento
na redução da ansiedade. A ampla
aceitação do AA no tratamento da

dependência permanece controversa.
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11. The Use of
Complementary and
Alternative Medicine
(CAM) in Psychiatric

Units in Sweden.
Maria Wemrell, Anna

Olsson, Kajsa
Landgren. (2020)

Sem informação. Este estudo é
baseado em uma

pesquisa
distribuída a todos

os chefes de
unidades de saúde

regionais,
municipais,
privadas e

governamentais
que tratavam de

pessoas com
sintomas

psiquiátricos na
Suécia em 2019.

As principais
motivações para
o uso de CAM
foram o alívio
dos sintomas,

atender às
solicitações dos

pacientes e
reduzir a

demanda por
medicamentos
farmacêuticos.

O CAM foi
supostamente

usado por 62%
das 489

unidades de
saúde

respondentes,
para sintomas,

incluindo
ansiedade,

distúrbios do
sono e

depressão.

Este estudo confirma a necessidade
de mais pesquisas sobre CAM, e para
educação e treinamento CAM entre

os profissionais de saúde.
O motivo mais comum para

interromper o uso do CAM em uma
unidade era a falta de profissionais

treinados.

12.  Effects of
auriculotherapy and

midazolam for
anxiety control in

patients submitted to
third molar extraction.

Dellovo AG - 2019.

Total: 30
voluntários.
Este foi um

ensaio clínico
randomizado,
duplo-cego,
controlado e

cruzado.

foi avaliado por
meio de

questionários e
parâmetros físicos
(pressão arterial,

frequência cardíaca
e saturação de

oxigênio (SpO2))
em três momentos:

basal, no dia da
cirurgia e no
seguimento.

receberam 15
mg de

midazolam
(oral) e

auriculoterapia
sham durante
uma sessão, e

um comprimido
de placebo

(oral) e
auriculoterapia
durante a outra;

as sessões
foram

randomizadas.

Ponto Sham. A auriculoterapia apresentou efeito
ansiolítico equivalente ao efeito

midazolam, sem os efeitos
indesejáveis usualmente atribuídos

ao benzodiazepínico.
A auriculoterapia induziu uma

frequência cardíaca mais baixa do
que o midazolam durante alguns

períodos. A auriculoterapia induziu
mais eventos lembrados após a
cirurgia do que o midazolam (P

<0,0001).

Dados da autora

     

Para proceder à análise dos dados, os artigos selecionados serão agrupados

em categorias para a realização de análise dos resultados, para fundamentar as

discussões e a conclusão deste trabalho. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

      Levando em consideração os estudos dos artigos selecionados nesta revisão

integrativa, alcançaram-se através das buscas as informações que visam melhor

sintetizar a temática abordada. 

         Sendo assim, 12 artigos obtiveram os critérios de elegibilidade para que a

partir dele os artigos selecionados na inclusão desta revisão, revelou um total de

(5,7%) dos trabalhos analisados, onde observou-se a variedade de tratamentos que

relacionam  a  Auriculoterapia  enquanto  Prática  Integrativa  e  Complementar  nos

cuidados com a Ansiedade.  As situações de crise podem comprometer  a saúde

mental  e  a  utilização  de  protocolos  e  pontos  que  possuem  um  raciocínio

fisiopatológico. 

Por isso Turrini (2017) discorre sobre a construção do protocolo NADA

(The  National  Acupuncture  Detoxification  Association),  que  atua  na  redução  de

estresses como alívio de alguns traumas e conflitos. E Bernardes (2020), afirma que

auriculoterapia se mostrou efetiva na maioria dos estudos e nas diferentes situações

clínicas de estresse, ansiedade e depressão, como, por exemplo, uso abusivo de

álcool  e  drogas,  demência,  cefaleia  associada  a  traumatismo  cranioencefálico,

insônia e dor. 

Além  da  efetividade,  a  técnica  demonstrou-se  minimamente  invasiva,

segura, de baixo custo e com demanda de pouco tempo para a aplicação. Esses

achados são corroborados por outros estudos e reforçam a utilização da prática nos

diferentes contextos de saúde.

No total  deste  estudo 1.797 indivíduos foram submetidos à  prática  da

Auriculoterapia. Foi possível observar que existem variações em materiais utilizados,

as sementes atingem em maior número, em torno de (70%), com agulhas (20%) e

os que não foram alcançados em (10%). Correa (2020);  Kurebayashi (2017); Prado;

Miyuki (2012); Trigueiro, (2020); Dellovo (2018); Cândido Dos Reis A - (2021);  Liu;

Chen; Yang; Zhao (2019);  Carter K, Olshan-Perlmutter - (2015).;  CM, et al - (2007).

Black S, Carey E, et al - (2011); Wermerell; Olsson; Landgren (2020); 
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 Sobre os pontos que foram mais utilizados, destacamos que, o ponto

Shen  Men  (100%)  mais  usado,  pois  é  o  ponto  que  prepara  o  pavilhão  e  o

organismo  para  o  tratamento,  Rim  (50%),  Sistema  Nervoso  Autônomo  (50%),

Coração,  Tronco  Cerebral,  podem  ser  solicitados  a  depender  da  demanda  de

desarmonia energética ou patológica. 

 Após  o  uso  de  alguns  pontos  Shen  Men,  Rim  e  tronco  cerebral,

observou-se a melhoria no padrão do sono, na otimização da rotina  de trabalho,

diminuindo  os  desgastes  e  dores  físicas,  auxiliando  no  controle  de  estresse  e

ansiedade.  Correa HP et al - (2020);  Kurebayashi LF - (2017); Prado, Juliana

Miyuki do et al - (2012); Trigueiro, Rosiane Lopes et al(2020); Dellovo AG, et al -

(2018); Cândido Dos Reis A - (2021);  Liu W, Chen QZ, Yang GY, Zhao YM. -

(2019);  Carter K, Olshan-Perlmutter - (2015).;  CM, et al - (2007). Black S, Carey E,

et al - (2011); Wermerell; Olsson; Landgren. (2020); 

 No  artigo  de  Miyuki  (2012),  pode-se  destacar  os  resultados  com

benefícios  e  melhora  nos  tratamento,  sendo  eficaz  na  redução  nos  níveis  de

ansiedade  em  estudantes  de  Enfermagem.  (20,97%),  em  comparação  com  os

pontos sham (13,74%). No entanto, os estudos de  Kurebayashi (2017), relatam que

houve  uma  diferença  estatística  de  <  0,05  >  para  a  ansiedade,  após  medidas

repetidas  com melhores resultados para o G3 na última avaliação (índice de Cohen

1,08/17% de redução). Houve redução de 36% no G3, 24% no G2 para a dor e 13%

de aumento no nível  mental  de qualidade de vida para o G3  segundo as suas

estatísticas. 

A respeito  dos profissionais que foram atendidos e atuam diretamente

com Covid-19 durante a Pandemia, passaram a receber atendimento no horário de

trabalho, durante o plantão, um serviço piloto que foi gerado pensando na saúde do

trabalhador, pontos como SNC e Sistema Nervoso foram os mais utilizados para

(Trigueiro; Lopes;2020). 

Os profissionais de Enfermagem que realizaram os estudos de pesquisa

de Kurebayashi (2017), nos relataram amostra inicial de 180 profissionais divididos

em 4 grupos Controle. Controle (G1), Semente (G2), Agulha (G3) e Fita Adesiva
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(G4  o  aumento  na  qualidade de vida  ao  grupo  G3 mesmo ainda com poucas

estatísticas.

          Dellovo  (2019),  realizou  dois  estudos,  com  pacientes  que  fazem

acompanhamento  odontológico  para  procedimento  e  os  que  fazem

acompanhamento  com o medicamento  Midazolam que pode ter  efeito  placebo,

comparado  ao  Resultado  da  Auriculoterapia.  Também   pela  associação

medicamentosa a Auriculoterapia não possui efeitos adversos. 

Esse efeito ansiolítico equivale ao efeito do midazolam, sem os efeitos

indesejáveis  usualmente  atribuídos  ao  benzodiazepínico.  Aos  pacientes  com

ansiedade por desconforto Temporomandibular, Cândido (2021), orienta sessões

maxila e mandíbula, fígado e estresse, uma vez por semana.

Quanto  ao  protocolo  NADA,  é  utilizado  para  ver  a  melhoria  no

envolvimento do tratamento com pacientes que sofrem de ansiedade e buscam

encontrar atingir a retenção, diminuição do desejo por drogas, ansiedade e menos

sintomas  físicos.  Worrell  (2020),  buscou  procurar  estudos  com  as  principais

motivações  que  estimulam o  uso  da  Medicina  Alternativa  e  Complementar  em

clínicas  que  acompanham  pacientes  em  tratamento  no  abuso  de  substâncias,

incluindo ansiedade, distúrbios do sono e depressão. Solicitando aos pacientes a

redução na demanda por medicamentos farmacêuticos. 

Apenas  62%  das  pessoas  utilizavam,  pois  foi  identificado  a  falta  de

profissionais para a atuar na área. Black (2011), utilizou também o protocolo NADA,

que aborda a redução da ansiedade em pacientes que estão reduzindo o uso de

psicoativos.  Os  pacientes  recrutados  fazem  parte  do  grupo  de  serviço  de

dependências  químicas,  mas  a  ampla  concorrência  ao  serviço  de  acupuntura

auricular continua controversa. 

Mulheres que enfrentam a Ansiedade e Depressão com uso simultâneo

de  substâncias  e  procuram uma terapia  alternativa  eficaz,  segundo  Courbasson

(2007) os estudos devem ter intenção psicoeducacional contendo um estruturado

ambulatorial, foi verificado o resultado da Acupuntura Auricular como um adjuvante
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ao tratamento, auxiliando ao desuso de ansiolíticos, tendo mais benefícios do que

efeitos adversos. 

4.  BASES CONCEITUAIS

4.1 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

No contexto histórico das práticas integrativas e complementares no SUS,

o  processo  de  abordagem  das  Medicinas  Tradicionais,  sendo  de  forma

complementar  ou  integrativa  vem  se  desenvolvendo  a  partir  de  um  cenário

internacional e apresentando-se pela institucionalização das PICS pelo SUS,   

“Por meio do emprego de recursos terapêuticos diversos, custo-efetivo, as
práticas Integrativas e Complementares em Saúde são excelentes abordagens terapêuticas para o
cuidado em saúde pelo Sistema Único de Saúde SUS.”  (BRASIL, 2020).

Um  fruto  que  vem  de  um  amplo  processo  de  construção  coletiva,

buscando o fortalecimento da gestão nacional que envolve a Política Nacional das

Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC1. Enquanto política do SUS e de

acordo com o guia de práticas integrativas e complementares em saúde.

A  PNPIC  inseriu  o  Brasil  na  vanguarda  das  práticas  integrativas  em
sistemas universais de saúde. As experiências brasileiras são citadas em relatórios da OMS que,
conforme mencionado anteriormente,  desde 1970 incentiva os países membros a implementarem
políticas na área das medicinas tradicionais e complementares (MTC). A PNPIC responde ao desejo
da população, manifesto nas recomendações e diversas Conferências Nacionais de Saúde, desde
1986, e, igualmente,  vem cumprir  os objetivos primordiais da OMS e das Conferências Mundiais
voltados para medicina tradicional e complementar, quais sejam: a) promover a integração dessas
práticas  aos  sistemas  oficiais  de  saúde;  b)  desenvolver  legislação/normatização  para  oferta  de
serviços e produtos de qualidade; c) propiciar o desenvolvimento dos conhecimentos na área; d)
qualificar os profissionais envolvidos com práticas complementares. (BRASIL, 2018) 

Para o uso das práticas integrativas e afins, o uso terapêutico, tem sido

incentivado desde a década de 70 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), seu

1 Consultar em Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. ATITUDE DE 
AMPLIAÇÃO DE ACESSO (2015). 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares
_2ed.pdf> . Acessado em 12/08/2021.
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uso pode ser de forma complementar ou individualizada, sendo ponderado de caso

a caso,  dentro da prevenção de agravos de saúde,  promoção e recuperação da

saúde, o que compõe as estratégias de cuidado em saúde.

“Cerca  de  29  práticas  são  regulamentadas  no  Brasil,  os  órgãos

competentes podem ser encontrados na maioria das capitais brasileiras.” (JUNIOR,

2020).  As  PICS fazem parte  da  PNPIC e  estão  na  vigência  de  apresentar  aos

gestores  em  saúde  a  oferta  de  opções  terapêuticas,  inovando  no  cuidado

humanizado.  “Com ênfase na escuta acolhedora,  no desenvolvimento do vínculo

terapêutico e na integração do ser  humano com o meio ambiente e sociedade.”

(BRASIL, 2020).

A adoção das práticas integrativas serve para fomentar a recuperação do

próprio sujeito, sua implantação no SUS vem recomendada pela OMS com objetivo

de promover a prevenção de algumas doenças e a recuperação da saúde de um

indivíduo propondo estratégias na integração do conforto e do bem estar. 

As  práticas  foram  institucionalizadas  por  meio  da  Política  Nacional  de
Práticas  Integrativas  e  Complementares  no  SUS  (PNPIC).  São  elas:
Medicina  Tradicional  Chinesa/Acupuntura,  Medicina  Antroposófica,
Homeopatia,  Plantas  Medicinais  e  Fitoterapia,  Termalismo
Social/Crenoterapia,  Arteterapia,  Ayurveda,  Biodança,  Dança  Circular,
Meditação,  Musicoterapia,  Naturopatia,  Osteopatia,  Quiropraxia,
Reflexoterapia,  Reiki,  Shantala,  Terapia  Comunitária  Integrativa,  Yoga,
Apiterapia,  Aromaterapia,  Bioenergética,  Constelação  familiar,
Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, Ozonioterapia
e Terapia de Florais. (BRASIL, 2015, p.96)

São esses os mecanismos de financiamento no que se articula com as

políticas do Ministério da Saúde.

Segundo Barros, (2006) “são definidas 11 diretrizes doutrinárias desta política, entre elas
destaca-se o fortalecimento da atenção em práticas integrativas e complementares no SUS tendo
ênfase na atenção básica, no desenvolvimento em caráter multiprofissional para estabelecer. “  

               As PICS contribuem racionalizando os cuidados em saúde no que diz as

terapias, possibilitando a implantação da PNPIC em diversos pontos do País, teve

importância  de  caráter  Técnico,  Econômico,  Político,  Social  e  Cultural,

estabelecendo  o  que  as  diretrizes  nacionais  determinam  para  obter  resultados
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satisfatórios. Brasil (2015) “causando estímulo para que as alternativas de cuidado

sejam inovadoras e que possam ser mais socializadas, incentivando o uso contínuo

pelos usuários de diferentes culturas e idades e proporcionar esses resultados aos

serviços de saúde.”. 

De acordo com o autor,

Somente  na  década  de  90,  as  Práticas  Integrativas  e  Complementares
(PICS), começaram a ter um aumento de proporção mundial. E com esse
crescimento e visibilidade,  surgiu o estímulo da Organização Mundial  de
Saúde (OMS), que somente em 2002, por meio de documentos normativos
que foram elaborados para os países que passaram a ser membros. Este
documento regulamenta que tais práticas nos serviços de saúde, ampliem o
acesso para o uso desta prática e que tenham eficácia e sejam seguras a
partir dos estudos científicos. (RUELLA, 2018).

      

As  Práticas  são  transversais  diante  as  ações do  SUS2,   podem estar

presentes em vários pontos dentro da Rede de Atenção à saúde, com prioridade na

Atenção  Primária.  Para  a  implementação  é  importante  ampliar  a  visão  dos

profissionais. 

O processo saúde/doença diante as possibilidades de promoção global no
que diz respeito ao cuidado humano, as indicações das terapias têm como
embasamento benefícios, nos aspectos que podem ser físicos, psíquicos,
emocionais e sociais. (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 2013) 

A saber o que possibilitou a implantação da PNPIC em diversos pontos do

País, teve importância de caráter Técnico, Econômico, Político, Social  e Cultural,

estabelecendo  o  que  as  diretrizes  nacionais  determinam  para  obter  resultados

satisfatórios. “Os serviços são financiados pelo Ministério da Saúde, através do Piso

de  Atenção  Básica  (PAB),  a  cada  município  é  oferecido  pela  iniciativa  local.”

(SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 2015).

As PICS favorecem a cada um a oportunidade humanizada de construir a

autonomia para o autocuidado. Após as práticas serem inseridas no atendimento é

2 Consultar a Política Nacional de Humanização 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf>. 
Acessado em 10/08/2021.  
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possibilitado ao Enfermeiro a visualização do paciente de forma holística, assistindo-

o integralmente no cuidado.

Os estudos de Schveitzer,  (2012) “nos mostram que a revalorização das
práticas  integrativas  é  entendida  como  um  fenômeno  social.  São  Práticas  que  estimulam  os
mecanismos naturais que podem prevenir os agravos e principalmente promover a saúde, através de
tecnologias comprovadamente eficazes e com segurança, dando ênfase a uma escuta acolhedora
estimulando o vínculo terapêutico, integrando o ser humano ao meio ambiente e social.”

 

Assim  o  profissional  passa  a  avaliar  não  somente  as  reações  do

indivíduo. Ao detectar o diagnóstico de enfermagem e planejar as intervenções que

serão aplicadas aos pacientes assistidos bem como usar as técnicas de terapias

complementares no tratamento dos diagnósticos e do enfermeiro. 

4.2 ANSIEDADE 

      

      Em relação a eventos estressores, a ansiedade se desenvolve apresentando

crises  e  perturbações,  tornando-se  mais  frequente  no  que  atinge  o  estado

emocional, sendo diagnosticado assim como,

 A ansiedade pode ser descrita como reação natural que impulsiona o ser
humano a alcançar seus objetivos. Esse estado emocional pode tornar-se patológico e repercutir de
forma negativa se vivenciado excessivamente e por longos períodos.  A ansiedade patológica,  ao
invés  de  contribuir  para  o  confronto  da  situação,  limita,  dificulta  e,  muitas  vezes,  impossibilita  a
capacidade de adaptação e de enfrentamento. (SANTOS, 2009) 

Na  expectativa  de  buscar  a  redução  dos  níveis  de  ansiedade,  é

importante  identificar  quais  os  índices  estão  mais  elevados,  causando  o

desequilíbrio e desgastando

Quando a ansiedade se torna um alvo importante, no sentido de alterações
no estado emocional, este autor explica a seguinte frase: "A ansiedade é uma experiência universal
humana é definida como um sentimento persistente de medo, apreensão e desastre iminente, ou
tensão e inquietação.”  (PRADO et al, 2012).
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Com isso, a ansiedade desperta sintomas comuns que provocam alertas

como a falta de concentração, acompanhado de baixa estima, gerando inseguranças

como na maioria dos casos, para o autor a seguir, 

   “O termo transtorno de ansiedade é utilizado para diversas condições,
incluindo  síndrome  do  pânico,  fobias,  transtorno  obsessivo-compulsivo,  ansiedade  generalizada,
estresse pós-traumático e ansiedade devido a uma condição médica geral. (PRADO, 2012)”

 Para Silva (2020) “é um distúrbio que afeta o bem estar das pessoas

enquanto as suas atividades, por motivos de diferentes grupos, entre pessoas e até

área de atuação de profissionais da saúde.”  A globalização influencia na qualidade

de vida, sendo de forma positiva ou negativa, agindo de forma direta na vida das

pessoas. 

“Tal patologia com um aumento considerável na população durante o último
século e devido a isso ocorrem grandes mudanças que envolve o âmbito social, cultural e econômico,
para isso a população precisa se adaptar a novas rotinas no dia-a-dia o que torna o século XXI
conhecido como a era da ansiedade.”. (ALMEIDA, 2020) 

Para alguns autores,  distúrbios de ansiedade podem estar diretamente

ligados a exposições emocionais na  finalidade de superar  os transtornos diários

provocados fatores que quando impostos em ameaças tem como reflexo o gatilho

que desencadeia o estado emocional, com isso foi observado que, 

“nos últimos anos o avanço tecnológico, assim como as pressões sociais,
políticas e econômicas, têm contribuído para o aumento de problemas mentais de ordem emocional,
essas situações expõem o ser humano a três emoções principais como resposta a alguma ameaça:
a  raiva  que  pode  ser  dirigida  para  fora  (equivalente  a  cólera),  raiva  dirigida  contra  si  mesmo
(depressão) e a ansiedade que está relacionada ao medo.”(ARAÚJO, 2006.) 

Ficou  sendo  estabelecido  pelo  pela  Classificação  Internacional  de

Doenças (CID 10), por preencher os critérios clínicos ocorridos regularmente no qual

corrobora com diagnósticos específicos ao transtorno de ansiedade.

Para  Santos,  (2018.),  “sintomas  psíquicos  dos  indivíduos  podem  ser

inteiramente negativos sobre algo que não vai dar conta de fazer, pensamentos de

impotência e falta de concentração.” Estimativas da Organização Mundial de Saúde

(OMS) de 2017, relatam que tem aumentado o número de pessoas com ansiedade.
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São sintomas somáticos, podem depender do grau e causar um transtorno à vida de

uma pessoa, afetando o sono. 

Com isso Lopes, (2018) diz que “O principal alvo dos ansiogênicos, que se
alterado pode causar insônia ou excesso de sono, é uma brecha para os Benzodiazepínicos que são
fornecidos nas primeiras manifestações clínicas.” 

Autores que relatam o mesmo artigo, discorrem que a ansiedade pode ser

considerada um estado emocional transitório que representa a percepção de uma

situação ameaçadora,  normalmente pode se manifestar  com caráter somático ou

cognitivo com circunstâncias alteradas pelo ambiente em que convive, compreende-

se que caracteriza o estado cognitivo como sentimentos subjetivos como apreensão,

tremores indefinidos, impaciência entre outros. Sobre “o aspecto somático são as

alterações fisiológicas no organismo como: taquicardia, vômitos, diarréia, cefaléia,

insônia e outros.” (MELLO, 2007).

Porém,  sintomas  como  estes  acabam  sendo  identificados  como

benefícios,  pois  tem  como  função  protegê-lo  e  não  de  prejudicar,  essas

conturbações  podem  variar  entre  os  indivíduos  identificados.  

4.3 AURICULOTERAPIA 

Segundo  Amaral  (2012),  “a  auriculoterapia  é  um ramo  da  acupuntura

destinado a tratamento das enfermidades físicas e mentais através de estímulos de

pontos  situados  no  pavilhão  auricular.”.  Possui  função  somatotópica,  devido  à

presença de células pluripotentes que se comunicam com todo o organismo pois é

rica a inervação e irrigação sanguínea do pavilhão auricular

Cada orelha tem pontos de reflexo que correspondem a todos os órgãos e

funções do corpo.  A MTC ressalta  que há,  também, relação com os meridianos

energéticos e com os órgãos e vísceras. 

A  auriculoterapia  faz  parte  de  um  conjunto  de  técnicas  terapêuticas
baseadas  nos  preceitos  da  Medicina  Tradicional  Chinesa  (MTC).  Acredita-se  que  tenha  sido
desenvolvida juntamente com a acupuntura sistêmica que, atualmente, é uma das práticas orientais
mais populares em diversos países e tem sido amplamente utilizada na assistência à saúde, nos
aspectos preventivos e curativos (PRADO, 2012)
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Essa  intervenção,  pode  ser  utilizada  para  a  prevenção  e  controle  da

ansiedade, do estresse e da depressão, é uma das técnicas que compõem as PICS,

que pode ser aplicada pelos enfermeiros em sua prática clínica.

Esta  terapia  é  um  tratamento  que  estimula  o  corpo  a  retomar  sua

homeostase,  parte-se  do  princípio  que  toda  parte  do  corpo  tem  um  ponto

correspondente na orelha, que é utilizado para diagnóstico e tratamento através da

compressão do ponto identificado no pavilhão auricular, é uma técnica barata com

pouquíssimas contraindicações e de fácil  aprendizado. Para sua aplicação não é

necessário ser especialista,

“Reconhece que o alcance da técnica da auriculoterapia possa ser superior
quando  realizada  de  forma  não-protocolar,  individualizada  e  por  profissional  com  conhecimento
teórico-prático de diagnósticos considerando os cinco movimentos, contudo, a possibilidade de utilizar
um protocolo pode auxiliar na disseminação e popularização da técnica, de forma a beneficiar o maior
número de pessoas”. (KUREBAYASHI, 2017)

O estímulo periférico ocorre através da corrente sanguínea e nervosa no
pavilhão auricular,  gerando ação em potencial  impulso nervoso, com o intuito de
realizar  tratamentos  em  segmentos  anatômicos  específicos,  fazendo  o  uso  dos
reflexos que a aurícula tem sobre o sistema nervoso central.         

“o pavilhão auricular representa a posição de um feto de cabeça para baixo,
quando os pontos auriculares são estimulados, transmitem sinais para o sistema nervoso central,
através de ramificações do sistema nervoso, este estímulo será conduzido através das terminações
nervosas seguindo até o tronco cerebral, posteriormente irá se direcionar à uma determinada área do
córtex que se correlaciona com o órgão ou atividade específica; em seguida sinais são enviados à
glândula hipófise, a qual comanda todas as glândulas do organismo, estimulando-as, a fim de tratar
várias desordens físicas, mentais e emocionais, modulando e harmonizando as funções fisiológicas,
através da liberação de substâncias endógenas e neurotransmissores.” (SOUZA, 2020)

O pavilhão auricular no corpo humano é considerado um microssistema,
nele é capaz de funcionar um receptor de sinais, com alta especificidade para refletir
nas mudanças fisiológicas dos órgãos e vísceras, os quatro membros, tronco, tecido
e outros. 

Até aqui Trigueiro (2020), nos explica que dentre as “PICS, a auriculoterapia
(uma técnica da MTC) se destaca por  seus efeitos a  curto,  médio  e  longo prazo na saúde das
pessoas, bem como por ser de fácil aplicação. Inclui a estimulação mecânica de zonas específicas do
pavilhão  auricular,  pois  as  orelhas  têm pontos reflexos,  que correspondem a todos os  órgãos e
funções corpóreas. “
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Desta forma, o autor destaca que esses pontos são estimulados, e são

desencadeadas uma série de fenômenos no cérebro que auxiliam no processo de

cura. Assim, promove a analgesia e trata diferentes afecções físicas e psicológicas.

Baseada nos preceitos da Medicina Tradicional Chinesa, a técnica estimula
pontos do pavilhão auricular  por  meio de seus inúmeros filetes nervosos e vasos capilares para
efetuar tratamentos de enfermidades físicas e mentais, atuando no Sistema Nervoso Central (SNC),
que reflete no organismo. (SILVA, 2020).

De acordo com alguns autores a seguir, SIC relatam que na avaliação

clínica  usa-se  no  atendimento  o  aurículo  diagnóstico,  com observações  de  que

“através de sinais  no  pavilhão auricular  que o torna um indicativo de alterações

energéticas  nos  Zang  fu  (órgãos  e  vísceras),  quando  manifestado  indica  uma

disfunção energética, funcional e até orgânica.” (SOUZA, 2007) 

A  sensibilidade  pode  ser  desencadeada  através  dos  fenômenos
bioquímicos  que  correspondem  em  uma  área  do  corpo  e  distribui  o  equilíbrio
energético. Na MTC a exigência do fluxo de energia circulante no corpo humano
ocorre quando, “um Zang Fu quando apresenta alteração, seu reflexo corresponde
através da sensibilidade, formação de pápulas, descamação dando a característica
de um órgão lesado na região que correspondente a orelha.” (YAMAMURA, 2004.).

A  orelha  que  possui  uma  camada  elástica,  apresentando  saliências,

inervações e que envolve sensações responsáveis por sentir o tato, dor, frio e calor.

O pavilhão auricular  possui  um formato  que assemelha a  figura  de um feto  em

posição embrionária, conforme descreve Paul Nogier. 

Para Maciocia (2006), “a orelha é o local de chegada e reunião de energia,
comunica os doze meridianos relacionando as  principais  regiões  do Yin  e  Yang,  os pontos que
funcionam como memória do histórico patológico que não se manifestaram clinicamente”.  

“A avaliação auricular passou a ter o valor semiológico muito próximo do

diagnóstico através do pulso e da observação da língua na Medicina Tradicional

Chinesa.  (NEVES,  2019.).  Nessa etapa,  em contato  com a orelha,  é  importante

manipular para não mascarar e prejudicar a avaliação. Questões como idade e sexo

ou estação do ano servem para concluir o atendimento. 
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Contudo, essa técnica avalia o valor semiológico próximo ao diagnóstico

do  pulso  e  da  observação  da  língua,  preconizado  pela  MTC.   Uma  avaliação

importante é sobre “A analogia do feto se fundamenta na inervação do pavilhão

auricular, pois este apresenta relação neurológica com os pares cranianos, fazendo

o arco  reflexo,  órgão víscera,  pavilhão auricular.”  (NEVES,  2009.).  Ao atingir  o

tálamo, os demais núcleos cerebrais como o cerebelo, tronco encefálico também

são atingidos em seguida por consequência destes pontos estimulados. 

Portanto  Yamamura  (2004.), “sinaliza  enquanto  contra  indicação  a

auriculoterapia em pacientes, gestantes, entre o segundo e sétimo mês. Após esse

período,  pontos  como  útero,  ovário,  abdômen,  secreção  glandular,  subcórtex  e

sistema endócrino não devem ser usados.”. 

Em casos de fraqueza, tontura, desmaios, hipotensão, lesões como úlceras
e eczemas, deve-se evitar a estimulação dos pontos enquanto perdurar algumas dessas condições.
Cardiopatas, pacientes que fazem uso de medicamentos anticoagulantes, anêmicos ou diabético não
é recomendado o uso de sangria, para não estimular em tempo prolongado em caso de agulhas e
similares. (WEN, 2019) 

Em um dos estudos identificamos a utilização de protocolos organizados
para dor e ansiedade, o The Auricular Protocol for Pain and Anxiety (APPA) onde é
desenvolvida a linha francesa, que é utilizada por pesquisadores da Universidade de
York. Segundo Kurebayashi (2017) “outro protocolo bastante utilizado é o National
Acupuncture  Detoxification  Association  (NADA)3”  Para  isso,  os  protocolos  de
avaliação  clínica  devem ser  respeitados  pelos  profissionais  nas  intervenções  do
tratamento.

Garcia (2018.) “destaca-se que existe amparo legal para a realização da
Auriculoterapia por Enfermeiros, essa prática é reconhecida como intervenção de Enfermagem nas
classificações  que  padronizam as  linguagens,  como,  Classificação  Internacional  das  Práticas  de
Enfermagem - CIPE e a Nursing Interventions Classification - NIC.”  

Sobre  a  aplicação  da  Auriculoterapia,  são  utilizadas  sementes  de

mostarda ou colza que são afixadas no pavilhão com material adesivo, os pontos

são localizados de acordo com o mapa da prancha chinesa. Ao iniciar a sessão,

3 Consultar  National Acupuncture Detoxification Association (NADA) em < https://acudetox.com>. 
Acessado em 13/09/2021.

     



37

após  a  consulta,  é  realizada  a  limpeza  do  pavilhão  auricular  com  álcool  70%

objetivando retirar a oleosidade. Por fim, é solicitado ao cliente que os pontos sejam

estimulados suavemente por pelo menos três vezes ao dia. É esclarecido que é

possível sentir desconforto como, dor local, e se a dor for maior que o benefício

pode retirar.

Figura 2 - Pontos auriculares e pontos Sham - São Paulo, 2011.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        

 Para delinear este estudo, optou-se a partir  de evidências disponíveis

dentro  da  literatura  que  acerca  dos  efeitos  da  auriculoterapia  relacionada  ao

tratamento  da  ansiedade,  na  tentativa  de  conhecer  a  eficácia  e  benefícios  em

indivíduos que referem e tratam ansiedade. 

A  Auriculoterapia,  é  uma  prática  milenar,  possui  o  raciocínio  em

diagnóstico, aplicado no embasamento filosófico da MTC associada aos preceitos de
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uma boa assistência,  de forma humanizada visando o cuidado integral  à saúde,

onde  o  Enfermeiro  é  avistado  dentro  de  todos  os  níveis  de  atenção  à  saúde

utilizando esta prática de forma efetiva na melhora da saúde da população em geral.

Os estudos que foram analisados expõem evidências ainda limitadas à

condição  de  pacientes  que  sofrem  de  ansiedade,  por  isso  ainda  observa-se  o

aumento de predisposições em indivíduos, levando ao desenvolvimento de outras

doenças,  como  crônico-degenerativo.  Portanto,  os  pacientes  devem  ser

acompanhados comum monitoramento nas sessões de atendimento, observando os

níveis na melhora clínica e psiquiátrica. 

De qualquer forma, na atualidade é possível observar o avanço enquanto

ao  refinamento  metodológico  de  alguns  estudos  que  buscam  esclarecer  alguns

aspectos  ainda  obscuros  no  que  diz  respeito  aos  mecanismos  neurobiológicos,

sendo  promissor  em  tempo  de  saúde  pública.  Esse  impacto  atinge  os  campos

econômico, técnico e sociopolítico pois possui uma ação dominadora no mercado de

produtos e serviços com racionalidade biomédica. 

O papel  do  Enfermeiro  é  promover  práticas  assistenciais,  variando de

acordo com cada paciente, uma equipe multidisciplinar que estabeleça o vínculo,

gerando  uma  relação  de  confiança,  auxiliando  no  tratamento  dos  envolvidos,

visando a recuperação satisfatória e com poucas chances de causar danos. 

A gestão do cuidado, está diretamente ligada à segurança dos pacientes,

tendo em vista que a qualidade assistencial envolve um cuidado seguro, com ações

diretas prestadas no cotidiano no paciente e diante desse contexto, argumenta-se

que  a  perspectiva  desmedicalizante  de  longo  alcance  depende  ao  menos  das

hipóteses que estão relacionadas ao modelo das terapias complementares.
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Ficou  explícito  que  a  escolha  no  tratamento  varia  de  acordo  com os

materiais  utilizados,  a  frequência  em  que  as  aplicações  podem  ser  realizadas,

apresenta  resultados  diferentes.  Sugere-se  que  mais  estudos  sobre  o  uso  da

Auriculoterapia,  sendo  utilizada  na  forma padronizada  sobre  os  pontos  que  são

escolhidos no pavilhão auricular, que podem promover conforto e alívio de dores

após sessões de estímulos (podendo ser agulha ou semente) afim ter como direção

a intenção de minimizar os vieses de pesquisa. 
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