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A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção 

tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto à obra de qualquer pintor ou escultor; 

pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo 

vivo, o templo do espírito de Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela 

das artes! “ 

 

(Florence Nightingale) 

http://pensador.uol.com.br/autor/florence_nightingale/
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo principal verificar a eficácia da auriculoterapia 

e sangria no tratamento da cefaleia crônica. Pretendeu-se reduzir a sintomatologia 

da cefaleia crônica dos pacientes utilizando de um recurso não farmacológico. Trata-

se de uma pesquisa Descritiva quantiqualitativa. A amostra foi constituída de 06 

indivíduos, sendo 06 mulheres, na faixa etária entre 23 e 64 anos, todos residentes 

na cidade de Caçador-SC. Um dos pacientes desistiu da pesquisa totalizando 5 

pacientes. Foram utilizados para o tratamento 10 pontos auriculares designados 

como: Shenmen, Rim, analgesia, simpático, encéfalo, occipital, temporal, frontal, 

cefaleia 1 e 2.  E pontos dolorosos ashi para a sangria terapêutica. Os pontos 

auriculares foram estimulados com agulhas auriculares semipermanentes, colocadas 

com micropore na orelha dominante, os pacientes eram orientados a retirar as 

agulhas um dia antes de realizar outra sessão, totalizando 6 sessões de tratamento. 

Foi realizada sangria na região dorso cervical em três pontos doloridos específicos 

(Ashi) localizados por palpação, em seguida nesses pontos eram realizadas a 

sangria terapêutica. Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista com os 

pacientes no pré-tratamento onde também utilizou-se a escala numérica de dor onde 

o paciente referia nota de 0 a 10, na qual  zero significava nenhuma dor e dez 

representava dor máxima, avaliando a escala de dor que o paciente sentia quando 

tinha a cefaleia. Os resultados evidenciaram que a auriculoterapia associada à 

sangria são recursos eficazes na redução da sintomatologia da cefaleia crônica onde 

a porcentagem de redução de dor foi de 66,7% a 100%. A análise do numero de 

crises álgicas que o paciente tinha durante a semana que no inicio do tratamento 

eram de 1 a 4 quatro vezes por semana diminuiu de nenhum episódio a 1 episódio 

por semana tendo uma redução de 90% a 100% de crises álgicas. 

 
Palavras chaves: auriculoterapia, dor, sangria, cefaleia. 
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ABSTRAT 

 

This study aimed to verify the effectiveness of auricular and bleeding in the treatment 

of chronic headache. It was intended to reduce the symptoms of chronic headache 

patients using a non-pharmacological resource. The sample consisted of 06 subjects, 

06 women, aged between 23 and 64, all residents in the town of Hunter-SC. One of 

the patients dropped out of the search totaling 5 patients. They were used to treat 10 

auricular points designated as Shenmen, Rim, analgesia, friendly, brain, occipital, 

temporal, frontal headache 1 and 2. And painful points ashi for cupping therapy. The 

auricular points were stimulated with needles semipermanent earphones, placed with 

micropore in the dominant ear, patients were instructed to remove the needles a day 

before performing another session, totaling 6 treatment sessions. Sangria was held 

back in the cervical region in three specific sore spots (Ashi) located by palpation, 

then these points were made the cupping therapy. For data collection, an interview 

was conducted with patients before treatment which also used the numerical pain 

scale where the patient reported score from 0 to 10, where zero meant no pain and 

ten representing maximum pain, evaluating the scale of pain that the patient felt 

when I was headache. The results showed that auriculotherapy associated with 

bleeding are effectively in reducing symptoms of chronic headache where the pain 

reduction percentage was 66.7% to 100%. The analysis of painful crises number as 

the patient was during the week at the start of treatment was from 1 to 4 four times 

per week decreased from an episode 1 episode per week with a reduction of 90% to 

100% of painful crises. 

  

 
Key words : auricular , pain, bleeding, headache . 
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1         INTRODUÇÃO 

 
 
   Segundo a Organização Mundial da Saúde (2015), saúde é definida como um 

estado de completo bem estar físico, mental e social e não somente ausência de 

afecções e enfermidades. 

   A maioria das pessoas está caminhando para um caminho sem volta, quando 

o assunto é o tratamento de sintomas e doenças. Visto que hoje a maioria da 

população procura apenas o tratamento medicamentoso e esquece ou não tem 

conhecimento sobre os métodos terapêuticos alternativos de tratamento que tem 

base cientifica de seus resultados. 

A medicina tradicional chinesa (MTC), se mantem viva á séculos, é 

interessante ao notar a forma que se interpreta e conhece as patologias 

encontradas, e como se obtém os resultados de determinada patologia onde se 

torna mais eficientes ou iguais ao da medicina ocidental (SANTOS, 2015.p.1). 

Sabe-se da eficácia dos métodos alternativos de tratamento, auriculoterapia, 

acupuntura e sangria, esta pesquisa busca a forma de beneficiar no tratamento da 

cefaleia crônica. 

A MTC é formada por uma grande área de conhecimento, que é de origem e 

concepção fisiológica, que abrange vários setores ligados á saúde e a doença. As 

suas concepções são voltadas muito para o estudo dos fatores causadores da 

doença, a sua forma de tratar, principalmente aos estudos das formas de prevenção 

na qual reside toda a essência da filosofia e da medicina chinesa (YAMAMURA apud 

SANTOS 2015,p.2). 

Segundo Fernandes apud Santos (2015 p.2) a prática da acupuntura data 

mais de cinco mil anos e apenas recentemente, foi comprovado a existência dos 

canais de energia que são anatômicos, que no entanto só foram identificadas pela 

prática e pela observação detalhadamente do funcionamento do corpo com 

respostas e manifestações em consonância com a natureza. A acupuntura vem 

sendo exercida há cerca de 5000 anos na China e em países asiáticos. 

Hoje em dia a população já está com a mente aberta para o uso dos métodos 

terapêuticos alternativos como tratamento de doenças e sintomas diversos. Os 

medicamentos não são os únicos tratamentos que podem ser feitos pela população.  
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"A sangria terapêutica é método paliativo de controle de sintomas, simples e 

antigo, que se mostra eficaz também a longo prazo, melhorando a expectativa e a 

qualidade de vida" (ÂNGULO; PAPA ; CARDOSO, 2015.p.1).  

O método de sangria também chamada de wet cupping (Al- Hijamah ou 

medicinal bleeding) era uma prática médica mais comum realizada desde muitos 

anos atrás até agora. É a retirada frequente de quantidades consideráveis de 

sangue do paciente através de um furo com agulha na pele e em seguida desocupar 

o sangue por copo especial para curar ou prevenir infecções 

(SHAHRAKIVAHED,A;FIROUZKOUHI,M;MOUSHTAGH,Z,2015). 

Segundo Guyton apud Oliveira et al (2015.p.2) a dor pode ser classificada de 

duas formas, dor crônica e dor aguda. A dor aguda está relacionada a traumas, 

inflamações, por exemplo, e tende a desaparecer com a cura da lesão. A dor crônica 

é a que persiste por um longo tempo para a cura de uma lesão, normalmente há 

mais de três meses, ou que está relacionada a um processo patológico crônico. O 

enfermeiro está ligado aos dois tipos. O enfermeiro deve exercer a função no 

controle da dor, tendo responsabilidade na avaliação diagnóstica, na monitorização 

dos resultados, no tratamento e na comunicação das informações sobre a dor do 

cliente. 

 [...] O enfermeiro deve exercer seu papel no controle da dor, tendo 

responsabilidade na avaliação diagnóstica, na intervenção e monitoração 
dos resultados do tratamento do paciente. É nesse cenário que surge uma 
nova área de atuação da enfermagem, a acupuntura auricular e 
auriculoterapia, diminuindo ainda mais o sofrimento nos usuários que 
sofrem com dores [...] (OLIVEIRA et al.,2015,p.1). 
 
 

A cefaleia é quando há um tipo de dor referida pelo cliente no topo da cabeça 

que provem das estruturas cefálicas profundas. Que pode ser definida também 

como reação neurovascular anormal que ocorre no organismo e se exterioriza, é a 

terceira queixa mais comum na prática médica no Brasil (PINTO,H apud Oliveira 

AAC: Oliveira L,2015,p.2). 

    Assim como a medicina ocidental, a medicina oriental deve ser também 

compreendida e aceita pela população. 

Devemos nos questionar qual o método de tratamento é melhor para cada 

um, será que apenas o tratamento convencional medicamentoso funciona? 

 Quem nunca sentiu dor que atire a primeira pedra. A cefaleia ou dor de 

cabeça como é popularmente chamada é algo muito desconfortável e quando é 
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crônica é pior ainda. O maior problema é que a maioria das pessoas recorre ao 

tratamento medicamentoso todas as vezes que estão com dor e se esquecem ou 

desconhecem a benignidade que têm os métodos terapêuticos alternativos como 

tratamento de algias. 

   São inúmeros os estudos positivos feitos com pessoas com as mais diversas 

patologias e sintomas que foram tratadas com os métodos alternativos de 

tratamento. E o melhor é que os sintomas melhoraram ou mesmo não tiveram 

recidivas. 

   Como citado anteriormente a Medicina Tradicional Chinesa é muito mais 

antiga do que a Medicina Ocidental. É importante as pessoas saberem de sua 

existência e que é muito eficaz. Sendo assim, é relevante salientar de como ocorre à 

melhora de muitas algias como da cefaleia crônica em pacientes que fazem o 

tratamento alternativo com a auriculoterapia e sangria. 

Pode-se dizer que a maioria das causas da cefaleia hoje em dia se deve a 

fatores como estresse, ansiedade, depressão e pela vida agitada que as pessoas 

têm entre outros. Os métodos terapêuticos alternativos são uma modalidade de 

tratamento que já são feitos como opção ao medicamentoso por exemplo. 

   A maioria da população obtém os conhecimentos através de meios de 

comunicação como a televisão, jornais, internet etc., e a maioria dessas fontes não 

têm as informações suficientes sobre esses métodos alternativos e de sua 

benignidade para a população. 

   Este estudo mostra dados relevantes para apresentar a população, mais 

informações concretas sobre os métodos alternativos de tratamento. Enriquecer 

ainda mais o conhecimento sobre a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e sua 

benevolência. 

Segundo Carlsson et al, apud Almeida et al (2015), há alguns anos vêm 

surgindo estudos onde a eficácia da acupuntura na cefaleia e esta  poderia ser 

usada como o tratamento único e alguns estudos mostram a superioridade  do 

método acupuntura e em outros apenas como tratamento alternativo.  

Este trabalho foi realizado com o objetivo de tratar pacientes voluntários com 

diagnóstico de cefaleia crônica, usando o protocolo de auriculoterapia associada á 

sangria terapêutica, incentivando a população a procurar nestes métodos um 

tratamento alternativo á terapia medicamentosa. 

 

http://www.sinonimos.com.br/benevolencia/
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2          DESENVOLVIMENTO 

 

2.1       REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1    Breve histórico da acupuntura, auriculoterapia e sangria no mundo 

 

    Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) são concentradas observações dos 

fenômenos da natureza e também nos estudos e compreensão dos princípios que 

regem a harmonia nela existente. Na concepção chinesa o Universo do Ser Humano 

está submetido às mesmas influências, sendo partes integrantes do Universo como 

um todo (YAMAMURA apud SANTOS (2015). 

 

   Durante toda a história, o ser humano ocupou-se em compreender a si 
mesmo e ao meio que o rodeia. Os resultados desses esforços são a 
criação de conceitos mágicos, de convicções religiosas, de sistemas 
filosóficos e de teorias científicas que refletem o ambiente intelectual e 
emocional do período histórico ao qual pertencem 
(SZABÓ;BECHARA,2015,p.1). 
 

A acupuntura (AP) é uma técnica conhecida como uma terapia empírica que 

foi criada em uma cultura oriental que utiliza pensamento mágico (linguagem pré-

científica) em seu raciocínio. É uma terapia que utiliza a estimulação de pontos 

específicos do corpo com objetivo de atingir um efeito terapêutico ou homeostático 

(SZABÓ;BECHARA,2015). 

A acupuntura (AP) é feita por uma estimulação de pontos específicos no 

corpo que tem como objetivo atingir um efeito terapêutico ou homeostático. É uma 

terapia reflexa onde o estimulo nociceptivo dado ao ponto de AP que desencadeia 

respostas em áreas do organismo. O mecanismo de ação da auriculoterapia está 

sendo muito discutido onde técnica funciona, porque grupos de células pluripotentes 

contêm informações de todo o organismo e criam centros regionais de organização 

que representam partes diferentes técnicas de estímulo do ponto 

(SCHIPPERS,1993;SCHOEN, 2006;MACIOCIA,2007;XIE & PREAST,2007 apud 

Scognamillo-SzabóI;BecharaII,2015,p.2). 

 

Segundo WU apud BRITO (2016,p.10) “[...] “Acuponto é uma região da pele em que é grande 

a concentração de terminações nervosas sensoriais, essa região está em relação íntima com nervos, 

vasos sanguíneos, tendões e cápsulas articulares“[...]”. 
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Os registros sobre a AP no Brasil são bastante raros. A história se confunde 

com a chegada dos primeiros imigrantes chineses (1812), japoneses (1908) e outros 

povos orientais ao Brasil. Alguns autores sugerem que os índios da América do Sul 

já utilizavam a inserção de espinhos na pele com objetivos terapêuticos 

(Scognamillo SzabóI ; Bechara.,2015.p.4). 

 

Yamamura apud Santos.(2015.p.2) fala que acupuntura é o recurso 
terapêutico mais conhecido da medicina tradicional chinesa no ocidente, é o 
meio pelo qual, mediante inserção de agulhas, são feitos a introdução, a 
mobilização, a circulação e o desbloqueio da energia além da retirada das 
energias turvas (perversas), promovendo a harmonização, o fortalecimento 
dos órgãos, das vísceras e do corpo. 
 

Para Fernandes apud Santos (2015) os pontos de acupuntura possuem 

grande potencial de ação energética, pode ser local ou sistêmica, já que estão 

ligados a uma espécie de redes de meridianos, que podem promover alterações da 

fisiologia energética. Já para Ma apud Santos (2015) as agulhas e as lesões que são 

provocadas pelas agulhas ativam mecanismos de sobrevivência que são 

incorporados e que normalizam a homeostase e exercem a auto cura. Ele fala da 

semelhança entre os diferentes tipos deste método que é o uso das agulhas para 

fazer lesões nos tecidos moles. 

Segundo a teoria da acupuntura, todo o organismo se encontra originalmente 

em equilíbrio pelo funcionamento das energias Yin e Yang (Lei universal do mundo 

material que diz que todo objeto ou fenômeno no universo baseia-se de dois 

conceitos opostos Yin e Yang, que estão em constante conflito e interdependência. 

É a origem e causa para o florescimento e perecimento das coisas. O Yang cria, o 

Yin retém e acrescenta). Assim sendo se as energias Yin e Yang estiverem em 

perfeita sincronia, o organismo estará bem e com saúde, em contrapartida, um 

desequilíbrio dessas energias ocorrerá à doença. Quando há distúrbios na 

circulação de Qi nos canais de energia podem ser revertidos pela ação que a 

acupuntura exerce de neutralizar as estagnações, proporcionando um fluxo 

adequado de Qi (Energia) e de Xue (Sangue) nos referentes canais de energia 

(BOTELHO E MEJIA 2016,p.2). 

De acordo com Baldry e Thompson apud Brito (2015), a acupuntura tem 

apresentado um ótimo efeito no tratamento da dor, que é um grande fator para 
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aceitação da acupuntura no ocidente, onde os médicos da Europa e da América 

começaram a aplicar, mesmo que de uma forma empírica a acupuntura para o alivio 

da dor. 

Yamamura apud Santos (2013) explica que a acupuntura auricular é um 

procedimento que tem como finalidade harmonizar a função dos zang/fu/vísceras, 

por meio de estimulação de pontos que são distribuídos em todo o pavilhão 

auricular. 

     Santos (2015) afirma que se pode definir a acupuntura como um método 

terapêutico fisiológico no qual é comandado pelo cérebro com a estimulação dos 

nervos sensoriais periféricos, onde o cérebro responde por meios elétricos ou 

manuais. Ainda ele afirma que a acupuntura não trata os sintomas patológicos mais 

normaliza a homeostase fisiológica levando auto cura. 

 
 A concepção filosófica chinesa a respeito do universo está apoiada em três 
pilares básicos: a teoria de Yin e Yang, dos cinco movimentos e dos Zang 
Fu (órgãos e vísceras). O conceito de Yin e Yang conceito básico e 
fundamental de todas as ciências orientais que corresponde à condição 
primordial e essencial para a origem de todo o fenômeno natural, como por 
exemplo, o princípio da energia e da matéria (SANTOS.,2015.p.3) 

 
 

2.1.2 O método alternativo de sangria terapêutica  

 
 

A sangria terapêutica é um método paliativo de controle de sintomas, é um 

método simples, antigo e com uma ótima eficiência que é eficaz a longo prazo 

também. Melhora a expectativa e a qualidade de vida. Suas indicações são várias 

que pode ser combinada ou não com outras modalidades terapêuticas. Pode ser 

utilizada na remoção de produto metabólico ou de depósito, tóxicos ao organismo, 

na cefaleia e em diversos outros casos (ÂNGULO;PAPA e CARDOSO. 2015.p.1). 

 A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) utiliza técnicas de sangria em pontos 

de acupuntura/auriculoterapia. E cada ponto tem uma função, pode estar ligada ao 

meridiano ao que pertence ou ao órgão no qual o meridiano está ligado. Na técnica 

é feita uma picada na pele com agulha ou lanceta, e após retira-se uma pequena 

quantidade de sangue no ponto alcançando assim o efeito desejado. Há casos onde 

é utilizada ventosa sobre o local que foi puncionado, para que saia o sangue para 

aumentar ainda mais a eficácia da técnica. Está técnica alivia o inchaço, e aumenta 

a eficácia do tratamento de acupuntura/ auriculoterapia (ACUPUNTURISTA,2015). 
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Hipócrates, nо século V a.C., definiu а chamada teoria dоѕ humores е tіnhа 
а sangria соmо forma dе cura capaz dе balancear оѕ humores desde quе 
usada соm cautela, mаѕ јá а partir dо século I a.C. existem relatos dе quе 
еlа passara а procedimento comum раrа а cura dе qualquer doença е até 
mеѕmо соmо procedimento periódico еm pessoas sadias соm о fim dе 

prevenir doenças ANGULO,I.L;PAPA,F.V;CARDOSO,F.G, 2015). 
 
 

Usado para tratar tanto pessoas como animais, este procedimento de sangria 

que consiste em colher o sangue retirado através de cortes realizado com o auxilio 

de lancetas (instrumento cortante com dois gumes), bisturis ou phlebotomos 

(instrumento mecânico menos usual). Quando o objetivo eram veias ou artérias, 

ventosas e sanguessugas ou vasos capilares. No primeiro caso, quando a sangria 

era feita por incisão em artérias, o procedimento recebia o nome de “arteriotomia”, 

ou se fosse realizada na veia, chamava-se “phlebotomia" ou nos vasos capilares 

chamava-se “sangria capilar” (LANGGAARD, 2015). 

No Brasil, há uso do método alternativo de sangria desde o século XVI e essa 

prática era realizada na maior parte por negros e forros (escravos alforriados) os 

praticantes eram denominados “sangradores” ou até mesmo “barbeiros-

sangradores” sendo que o primeiro poderia exercer o oficio do segundo e vice-versa. 

Este oficio foi trazido de Portugal onde toda a Europa usava o mesmo onde era 

bastante comum o uso de sanguessugas que podiam ser encontradas a venda em 

barbearias e ao contrário no oriente se fazia uso de ventosas (TRATAMENTO 

MEDICO...,2015). 

2.1.3 Cefaleia crônica  

  

A cefaleia ou cefalgia como também é conhecida, são umas das principais 

queixas físicas humanas. A cefaleia é uma doença sintomática que pode indicar 

doença orgânica (doença neurológica ou de outro tipo), resposta ao estresse, tensão 

muscular (cefaleia de tensão) vasodilatação (enxaqueca) ou todas em combinação 

(SMELTZER; BARE;1999). 

A cefaleia Shao Yang que também é conhecida como a enxaqueca ou então 

hemicraniana, ocorre por dores que são localizadas na área que corresponde ao 

trajeto da artéria temporal unilateral ou bilateralmente, que pode variar de acordo 

com as crises de dor (YAMAMURA apud SANTOS; 2015). 

http://www.tratamentomedico.com/sangria/
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A enxaqueca é uma agregação de sintomas que se caracteriza pela sua 

frequência e crises regulares de cefaleia intensa. A causa especifica da enxaqueca 

não foi comprovada, no entanto é principalmente um distúrbio vascular que ocorre 

mais em mulheres e com grande incidência familiar. A crise que é especifica começa 

com vasoconstrição das artérias do couro cabeludo e em alguns vasos cerebrais 

específicos ou retinianos. Os vasos sanguíneos extras e intracranianos aumentam, 

causando o desconforto e a dor. Certos alimentos que contem tiramida, glutamato, 

derivados do leite entre outros podem desencadear cefaleias. Os contraceptivos 

também podem ser agravantes onde aumentam a frequência e gravidade das crises 

em algumas mulheres (SMELTZER; BARE;1999). 

A cefaleia pode apresentar-se de forma latejante e/ou em pressão, em facada 

ou então pulsátil, ainda em pontada de intensidade leve e moderada, que podem 

ocorrer por estímulos dolorosos intracranianos, determinado por excitação direta ou 

reflexa de algum nervo sensitivo da cabeça que pode ser associado com a luz, 

medo, náusea entre outros fatores (PINTO; ALMEIDA; FERRO,2015). 

Segundo Smeltzer; Bare (1999) com regularidade a frequência da cefaleia se 

inicia ao acordar, no entanto pode acontecer em qualquer momento. A crise de 

enxaqueca típica pode ser classificada em três fases: da aura, da cefaleia e 

recuperação: da aura é caracterizado pelas manifestações sensoriais que é 

prevalente por distúrbios visuais como feixes luminosos; fase da cefaleia que na 

medida dos sintomas iniciais são seguidos por uma cefaleia unilateral (em dois 

terços dos pacientes) e latejantes, a cefaleia é intensa e incapacitante; na fase de 

recuperação ocorre a contração muscular na nuca e couro cabeludo que é 

combinado com dores musculares e sensibilidade localizada. Nesta fase os 

pacientes podem dormir por grande período. 

A Cefaleia para Medicina Tradicional Chinesa (MTC),entre vários fatores, está 

ligada com o excesso de raiva, afetando as funções do fígado (Gan) e da Vesícula 

Biliar (Dan),sendo que quando o fígado está hiperativo ele atinge o Baço, Pâncreas 

(Pi) e Estomago (Wei). Ainda de acordo com as teorias da MTC o fígado (Gan) é o 

responsável sendo o órgão (ZANG) que comanda, sendo então o mais agredido em 

casos de cefaleia (MACIOCIA;YAMAMURA apud PINTO et al 2015). 
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2.1.4 Terapias alternativas no SUS 

 

A organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que a acupuntura poderia 

ser o tratamento principal ou complementar para diversas patologias, por exemplo: 

enxaquecas, alergias, problemas gastrointestinais e várias outras algias. Também, 

vários estudos demonstram que este método alternativo de tratamento, apresenta 

grande influencia sobre problemas físicos, emocionais, sendo recomendado a 

combinação entre acupuntura e outros tratamentos (VECTORE C. apud SANTOS et 

al,2015) 

Apesar da carência de estudos relacionados ao tema práticas integrativas e 

SUS, deve-se buscar um maior incentivo à inserção dessas novas alternativas no 

sistema público de saúde, pois estudos realizados no Brasil já trazem indícios de 

uma elevada satisfação dos pacientes que tiveram acesso a essas formas de 

tratamento (BELLOTTO et al., 2005, LEMOS, 2006 apud GELINSKI). 

A portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008, que cria o (NASF) Núcleos de 

Saúde da Família como: médicos (ginecologistas, pediatras e psiquiatras), 

nutricionistas, acupunturistas, homeopatas, profissionais de Educação Física, 

farmacêuticos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e 

terapeutas ocupacionais. Esses profissionais atuam em parceria com as equipes de 

Saúde da Família (MINISTÉRIO DA SAÚDE – BRASIL,2015) 

Com a reabertura política e com o reconhecimento da falência do modelo de 

saúde centrado na doença, acontece a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS). 

Devido a forte participação popular e por seu caráter democrático foi um marco na 

história da Saúde Pública do Brasil. A VIII CNS abordou um conceito mais amplo de 

saúde visando à prevenção, promoção, proteção e recuperação. (Ministério da 

Saúde – Brasil apud SANTOS et al,2015). 

Nesta conferencia, foi determinada, no seu relatório final, a inclusão de 

práticas alternativas de assistência á saúde no âmbito dos serviços de saúde no 

Brasil, proporcionando ao usuário o acesso democrático para decidir a terapêutica 

preferida, dando a possibilidade de diversos tratamentos para com o adoecimento 

(NASCIMENTO MC apud SANTOS et al,2015) 

Para o SUS, práticas Integrativas Complementares(PIC): Medicina Tradicional 

Chinesa – Acupuntura; Homeopatia; Plantas Medicinais e Fitoterapia; Cronoterapia; 
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Termalismo; Medicina Antroposófica; Praticas Corporais Transdisciplinares; 

vivências Lúdicas Integrativas (GELINSKI T. 2015). 

No Brasil, país continental com mais 5.560 municípios (IBGE, 2000), ainda há 

um longo caminho a ser percorrido para que haja uma maior capitalização das 

consultas em acupuntura na rede pública de serviços de saúde, pois apenas 2% dos 

municípios, no ano de 2007, registraram atendimentos em acupuntura no SUS 

(GELINSKI T. 2015). 

 

2.1.5 Estudos e protocolos utilizados para cefaleia  

 

Normalmente, os pacientes com cefaleia usam analgésicos e anti-

inflamatórios para aliviar a dor, no entanto é importante evitar o abuso dessas 

drogas, porque há drogas que apenas mascaram o problema, pois trata apenas a 

dor e não a patologia. 

Há vários artigos e estudos onde mostram a eficácia de diversos métodos 

alternativos de tratamento além da acupuntura, auriculoterapia. 

Com base em várias pesquisas cientificas que nos últimos anos teve um 

aumento grande de pessoas que sofrem por causa da cefaleia e consequentemente 

o aumento do uso de medicamentos alopáticos que acarretam melhora 

momentânea, no entanto o uso desses medicamentos em longo prazo podem 

causar outros tipos de patologias. Sendo que as técnicas em MTC (Medicina 

Tradicional Chinesa) como a acupuntura e a auriculoterapia expõe um tratamento 

com mais probabilidade de melhoras e sem reações diversas (ALMEIDA E.C; 

SANTANA CEMBRANELLI M. 2015). 

 
A eficácia da acupuntura é variada e múltipla e em conjunto com outras 
modalidades terapêuticas pode resultar em grandes benefícios, 
principalmente nos casos de algias agudas ou crônicas. Sem duvida a 
utilização da acupuntura reduziria a ingestão de fármacos em pacientes que 
consomem vários medicamentos concomitantes, uma vez que a 
automedicação é um dos principais fatores da cronicidade da patologia. São 
inúmeros os benefícios oferecidos pela acupuntura e a auriculoterapia, os 
quais podem ser usados de forma simultânea, preventiva ou no tratamento 
propriamente dito, salvaguardando o individuo das cefaleias, bem como do 
uso excessivo e indiscriminado de medicamentos, pois os mecanismos de 
ação da auriculoterapia são imediatos pelo sistema nervoso central e 
periférico. Na acupuntura existe um maior foco no equilíbrio, mantendo a 
dor livre por um tempo mais prolongado, ou ate permanente. O tratamento é 
direcionado no órgão alvo responsável pela cefaleia é muito mais 
desiquilíbrio do órgão que na própria cabeça (SANTOS M.P.p.10.2015) 
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Vieira apud Santana et al (2015) concluiu em seu trabalho que a acupuntura 

produz efeitos aceitáveis nos casos de cefaleia, onde também ele conclui que o 

efeito da acupuntura para cefaleia depende das causas etiológicas e ele termina 

dizendo que em alguns casos quando a terapia não surte o efeito ideal, é 

indispensável combiná-las com dois métodos diferentes como a acupuntura 

sistêmica e a auriculoterapia, podendo ter um resultado muito mais eficaz.  

Para Santos (2015) a acupuntura sistêmica e a auriculoterapia em conjunto 

com alguns complementos na dieta alimentar e muitas vezes através da MTC 

conseguiu ajudar os pacientes a superar. A acupuntura é um tratamento que pode 

ajudar a melhorar a doença. Está técnica aumenta o nível de serotonina e libera 

endorfinas, que prova uma sensação de bem estar e relaxamento, e aliviando a dor, 

além de proteger os órgãos alvo da cefaleia. O tratamento não se resume em 

apenas colocar agulhas na orelha, no corpo ou cuidar da dieta mais sim entender 

oque desiquilibra. Para iniciar o tratamento com a acupuntura é feito uma avaliação 

do paciente. As sessões de acupuntura são realizadas uma vez por semana, mais 

em crises fortes há protocolos diferenciados A duração e frequência do tratamento 

depende de cada paciente. Na nossa cultura não é fácil acreditar que uma agulha 

colocada em um determinado ponto (ex. na orelha), pode aliviar uma dor no corpo. 

Não somente a medicina tradicional deve ser levada á sério a MTC é a 

medicina mais antiga que existe e pode realmente aliviar e tratar inúmeras 

patologias que a maioria da humanidade sofre. 

 

 

2.1.6 Pontos auriculares utilizados para o tratamento da cefaleia crônica 

 

2.1.6.1 Ponto Shenman 

 

Segundo NEVES apud SANTOS (2015, p.8), este ponto fica na porção 

superior do ápice da fossa triangular que é bilateral, têm como função o ponto 

sedante e analgésico, que relaxa a mente e trata a dor, inflamação quando 

combinado com a área correspondente a patologia. 
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2.1.6.2 Ponto do Rim 

 

Localizado na concha cimba, próximo à junção com a raiz inferior do anti  

hélix, localizado na linha do ponto Shenmen. É o segundo ponto a ser estimulado no 

tratamento. Este ponto tem a função de filtrar o sangue pelos rins, eliminando as 

toxinas e melhorando a circulação, melhora também a oxigenação por estimular as 

funções do sistema respiratório (CHIQUETTI,2004, p.39). 

 

2.1.6.3 Ponto do sistema nervoso simpático 

 

Este é o terceiro ponto obrigatório. O Simpático é uma parte do sistema nervoso 

autônomo ou vegetativo (SNV), que é responsável entre tantas funções pela 

resposta ao estresse em situação de luta, fuga, discussões entre outras. Este ponto 

é recomendado como analgésico típico em dores de origem visceral como 

espasmos, cólicas intestinais, biliares, menstruais, renais e dores no estomago. E, 

além disso, auxilia nas taquicardias, dispneias de causa nervosa (SOUZA apud 

LOPES; SEROISKA,2013. P.13) 

 

2.1.6.4 Ponto do encéfalo 

 

Ponto situado, acima da borda do antítrago é indicado para diversas patologias 

como: Sequelas de acidente vascular cerebral, meningites, hemorragia cerebral 

,insônia, distúrbios mentais, cegueira entre outros (SOUZA,2007,p.119) 

 

2.1.6.5 Ponto Occipital 

 

Excelente ponto para a enxaqueca. Localiza-se abaixo da junção do antítrago com a 

ante-hélix. É usado para enfermidades do sistema nervoso, desmaios e meningites. 

Previne tonturas, vômitos. É anti-inflamatório, calmante, analgésico, alivia tosses, 

asma e pruridos (PENSE SAÚDE,2016). 
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2.1.6.6 Ponto Temporal 

 

Este ponto localiza-se em direção do hélix no ângulo superior direito. Tem a 

finalidade terapêutica na tensão nervosa, ansiedades, enxaquecas, pressão na 

cabeça, sinusite, tontura, náuseas e cefaleias (SOUZA,2007,p.1001) 

 

2.1.6.7 Ponto Frontal 

 

 Este ponto é utilizado para a cefaleia da região frontal, para rinite por exemplo. 

Localiza-se na região antítrago (MEIHUANET,2016). 

 

2.1.6.8 Ponto Cefaleia 1 e 2 

 

Segundo Souza (2007,p.203 e 205) este ponto está localizado no dorso da aurícula 

e é indicado para cefaleias gripais, enxaquecas,cefaleia provocada pelos distúrbios 

hepáticos, cefaleia de sinusite e outras cefaleias.  O ponto da cefaleia 1 está perto 

do ponto cefaleia 2 e têm a mesma função da cefaleia 2. 
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FIGURA 1 : Pontos utilizados no tratamento de auriculoterapia, face anterior 

 

FONTE: (PIRES,2016) 
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FIGURA 2: Pontos utilizados no tratamento de auriculoterapia, face posterior 

 

 

FONTE: PIRES,2016) 
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2.1.6.9 Pontos (dolorosos) ashi utilizados para a sangria terapêutica 

 

Os pontos ashi é um termo que abrange várias coisas, é utilizado para definir os 

pontos não classificados nas categorias de pontos regulares e extras, e que se 

apresentam dolorosos ou sensíveis acompanhado de alguma enfermidade. Os 

pontos ashi conhecidos como os primeiros pontos a serem investigados na 

acupuntura. Eles são pontos que indicam distúrbios dos canais Tendino-Musculares, 

mais utilizados nas síndromes dolorosas (BOTELHO E MEJIA,2016,p.4). 

 

Estes pontos são absolutamente distintos de todos os outros. Não têm uma 

localização especifica e também não se vinculam a nenhum sistema de meridianos, 

não tem nomes específicos e nem apresentam variedades de sintomas que é capaz 

de tratar. São essencialmente pontos dolorosos (RIBEIRO,2016,p.12) 

Estudos antigos de acupuntura no ocidente relatam que os médicos não 

utilizavam de agulhas em pontos de acupuntura tradicional da medicina chinesa 

mais sim os pontos ashi para tratamentos diversos de dores musculoesqueléticos. 

Esses métodos mostravam alguns resultados positivos, porem hoje sabemos que a 

dor não é obrigatoriamente sentida no local da sua origem, mas que é manifestada 

no determinado local através do sistema nervoso central, no entanto essa é a origem 

da prática da MTC (BALDRY apud BRITO  2016,p.23). 
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2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Objetivos do estudo 
 
2.2.2 Objetivo geral: 
 
- Verificar a eficácia da auriculoterapia associada à sangria no tratamento da cefaleia 

crônica. 

2.2.3 Objetivos secundários: 

 
- Tratar a sintomatologia associada à cefaleia. 

- Proporcionar ao paciente um tratamento com um recurso não farmacológico; 

- Observar o índice de diminuição do limiar da dor. 

 
2.2.4 Amostra 
 

Pesquisa descritiva quantiqualitativa foi realizada do mês de maio ao mês de junho 

de 2016 no município de Caçador no estado de Santa Catarina. A amostragem foi 

composta de seis mulheres na faixa etária entre 23 e 64 anos, todas residentes na 

cidade de Caçador-SC. 

Os seis pacientes foram selecionados para o estudo através de um anuncio 

da pesquisa em uma rede social, onde dezenas de voluntários entraram em contato, 

a seleção foi realizada com os seis primeiros pacientes que se candidataram.  

Dos 6 pacientes,5 participaram até o final, pois, uma das pacientes iniciou o 

tratamento com a primeira sessão e não retornou mais a pesquisa. 

Foram integrados no estudo os indivíduos que apresentavam as seguintes 

características: 

- Indivíduos que tivessem um conjunto de sintomatologia e não unicamente a 

cefaleia 

- Pessoas que já fazem uso de algum tipo de medicação para a cefaleia mais sem 

sucesso. 

- Indivíduos de ambos os sexos e que fossem maior de idade. 

Para participar do estudo foi considerado a aceitação para com a rotina de 

tratamento onde uma vez por semana, totalizando seis sessões o paciente se 

comprometesse a não faltar nas sessões de tratamento. E também o individuo que 
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tinha o propósito de completar o tratamento. Foi fornecido o termo de consentimento 

livre e esclarecido para participar do estudo disponível em apêndice 2. 

 

2.2.5 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO ESTUDO 

 

Materiais utilizados 

- Para a entrevista dos pacientes: ficha de avaliação em apêndice A 

- Para assepsia da aurícula: algodão, álcool 70 % (Figura 3) 

- Para estimular os pontos: agulhas auriculares de 1mm (Figura 4) 
 
- Para aplicar as agulhas: pinça; aplicador de agulhas auriculares (Figura 5) 
 
- Para fixar o material e os pontos: esparadrapo micropore, tintura de benjoin (Figura 
3) 
 
 - Para realizar a sangria: Lancetas, luvas descartáveis, algodão com álcool 70% e 

algodão seco, esparadrapo micropore.( Figura ,3,4 e 5) 

 

Figura 3: Materiais utilizados: tintura de benjoin, esparadrapo micropore, algodão 

álcool 70% 

 

FONTE: (PIRES,2016) 
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Figura 4: Materiais utilizados: agulhas auriculares de 1mm 

 

FONTE: (PIRES,2016) 

 

Figura 5: Materiais utilizados: pinça; aplicador de agulhas auriculares 

 

Fonte: (PIRES,2016) 
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Figura 6: Materiais utilizados: Luvas descartáveis  

 

Fonte: (PIRES,2016) 

 

 

Figura 7: Materiais utilizados: Lancetas 

 

Fonte: (PIRES,2016) 
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2.2.6 Protocolo de Tratamento 

 

Toda a coleta de dados e os atendimentos foram realizados pelo pesquisador 

na Clínica de Fisioterapia da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). 

As sessões foram realizadas em uma das salas da clínica de fisioterapia 

(laboratório de estética e cosmetologia) da UNIARP, sempre nos mesmos horários 

do dia (inicio da tarde). 

Os pacientes eram chamados por ordem de chegada e realizado anamnese 

dos pacientes individualmente utilizando como instrumento de coleta de dados a 

entrevista (Apêndice A) com um roteiro pré elaborado pela orientadora e 

pesquisadora na qual continham perguntas abertas e fechadas, com a finalidade de 

conhecer e saber sobre o sujeito da pesquisa e de sua patologia como o uso de 

medicamentos, hábitos de vida, característica da dor, entre outros descritos na ficha 

de entrevista em apêndice 1. 

A entrevista e o tratamento foram em seis sessões, uma vez por semana a 

cada 6 dias e no sétimo dia era realizado a avaliação e o tratamento novamente. 

Em seguida realizado a assepsia da orelha dominante (paciente escreve com 

a mão direita aurícula direita, se escreve com a mão esquerda aurícula esquerda). 

com algodão e álcool 70%. 

Após aplicada a tintura de benjoin 20% para fixar o micropore. Já com luvas 

descartáveis era iniciado a colocação das agulhas semipermanentes na aurícula do 

paciente iniciado pela face anterior da orelha como mostra a figura 1. 
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Figura 8: Pontos da face anterior demarcados e já com a inicialização da inserção 

dos pontos. 

 

FONTE: PIRES,(2016) 
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Figura 9: Pontos da face anterior já inserido. 

 
 

           FONTE: (PIRES,2016) 

  

 Em seguida inseridos os dois pontos localizados na face posterior da aurícula, 

o ponto cefálico 1 e 2  como a figura a seguir. 
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Figura 10: Pontos da face posterior já inseridos.  

 

FONTE: (PIRES,2016) 

 

 Posteriormente a técnica de auriculoterapia, inicia-se a sangria terapêutica, 

primeiramente o paciente era indicado a permanecer em posição ventral ou lateral.  

Com luvas estéreis foi realizado à palpação dos três pontos mais doloridos 

(ASHI) localizados na região dorso cervical do paciente e posteriormente a assepsia 

do local com álcool 70% e realizada a sangria terapêutica com a lanceta descartável 

(figura10), para estimular a saída do sangue o local era pressionado como indica a 

(figura 11). 
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Figura 11: Localização dos pontos ashi com palpação e inicio da sangria terapêutica 

 

 

FONTE: (PIRES,2016) 
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Figura 12: Execução da sangria terapêutica  

 

FONTE: (PIRES,2016) 

Posteriormente o local foi limpo com algodão e colocado micropore. 

O nome do pacientes foram todos mantidos em total sigilo, identificando-os 

pelas iniciais do nome. Os questionários, termos e entrevistas serão armazenados 

por 5 anos e depois incinerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para facilitar a compreensão da apresentação e análise dos resultados este 

capitulo consiste em demostrar com tabelas o comparativo da redução da escala de 

dor antes e após o tratamento com auriculoterapia associado à sangria em pacientes 

com cefaleia crônica e o comparativo da redução dos episódios de dor semanal do 

paciente antes e após o tratamento com auriculoterapia associada à sangria em 

pacientes com cefaleia crônica . 

 

2.3.1 Tabelas com escore de dor avaliada pelos pacientes 

 

A redução da dor é nos dias de hoje um direito humano vital e, consequentemente, 

não trata apenas uma questão clinica, mas também uma postura ética, que envolve 

todos os profissionais de saúde. Há também o reconhecimento de que a dor não 

tratada pode acometer o estado de recuperação da saúde e levar a dor persistente 

(crônica), em longo prazo e aumentando os custos financeiros sociais (PAPALÉO 

apud OLIVEIRA et al 2001). 

 Ainda, Oliveira et al. (2016) refere que a acupuntura, por seu baixo custo, e, 

dos quais os resultados já são amplamente conhecidos por sua eficácia, entra como 

terapia, promovendo satisfação àqueles que dela fazem uso. 

Foi realizada a avaliação dos episódios de cefaleia que o paciente referia em 

todas as sessões, antes de iniciar, durante e após o tratamento, utilizando a escala 

numérica de dor nas sessões de tratamento, onde na escala de dor o O equivale a 

sem dor e 10 dor máxima. No entanto como mais relevantes, pode-se observar a 

primeira e a ultima avaliação de dor dos pacientes. 

 Os resultados foram anotados na ficha de avaliação dos respectivos 

pacientes durante as sessões de tratamento. 
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Tabela 1: Comparativo da redução da escala de dor antes e após o tratamento com 
auriculoterapia associada à sangria em pacientes com cefaleia crônica 
 

PACIENTE 
ESCALA DE DOR 

(Inicial) 
ESCALA DE DOR 

(Final) 
% de redução de 

DOR 

C.G.S.L 8 0 100% 

M.D.B 9 3 66,7% 

V.A.S.P 10 3 70% 

H.D 10 2 80% 

S.M.M 7 0 100% 

FONTE: (PIRES,2016) 

 

Pode-se observar que antes do inicio do tratamento um paciente avaliou seus 

episódios de cefaleia com um escore de dor 7, um paciente avaliou seus episódios 

de dor dando um escore de 8, duas pacientes avaliaram seus escores de dor com a 

nota de dor máxima, onde segundo a escala de dor seria o ápice. 

     Essa avaliação é de cunho exclusivo do relato do paciente, onde os 

pacientes eram orientados a dar uma nota para sua dor de 0 a 10. 

Referente à avaliação de dor na ultima sessão de tratamento, identificou-se 

que dois pacientes não sentiram dor. Um paciente avaliou seu escore de dor como 

2. Outra paciente avaliou o escore de sua dor como 3.   

Avaliando a porcentagem de redução da dor, dois pacientes tiveram 100% de 

redução de dor, um paciente teve redução de 80% de dor, um paciente teve sua dor 

reduzida a 70%,e um paciente teve redução de 66,7% da dor. A melhora da dor é 

significativamente positiva, onde o escore de dor do paciente que no inicio do 

tratamento era elevado, agora na ultima sessão de tratamento é baixo ou então 0 

(zero) onde corresponde a nenhuma dor. 

No inicio os clientes relataram vários episódios de dor em vários dias da 

semana e horários, algumas vezes até mais de um por dia, após a primeira sessão 

esses valores já diminuíram. Analisando a tabela a seguir pode-se observar que é 

utilizada a primeira referencia do paciente da quantidade de episódios de dor que o 

mesmo tinha semanalmente antes de iniciar o tratamento com a auriculoterapia 
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associado á sangria e a última referência da quantidade de crises álgicas semanais 

após a ultima sessão de tratamento. 

São muitos os benefícios da acupuntura e em combinação com outros 

tratamentos alternativos, podem resultar em grandes benefícios, especialmente nos 

casos agudos e crônicos de dor. Obviamente que o uso da acupuntura reduziria o 

uso de fármacos em pacientes que fazem uso de vários medicamentos, visto que a 

automedicação é um dos principais fatores para a cronicidade da patologia. São 

inumeráveis os benefícios pela acupuntura e auriculoterapia, que podem ser usados 

de forma preventiva ou no tratamento propriamente dito (SANTOS.A.M,2016). 

 Stux apud Brito (2016) refere ser comum o paciente durante e após a sessão 

de acupuntura identifica um bem estar, leveza, um pouco difícil de descrever. Isto 

ocorre devido à liberação de endorfina pelo organismo durante as sessões de 

acupuntura 

Acupuntura provoca um equilíbrio geral no organismo, uma vez que nenhuma 

doença existe de forma isolada mais sim associada a desequilíbrios. Além da queixa 

principal que conduziu o paciente ao consultório, haverá outros sintomas, até 

mesmo de menor importância, dos quais são reflexos do mesmo desequilíbrio, no 

qual tratado com acupuntura, proporcionará a cura do paciente como um todo 

YAMAMURA apud BRITO (2016) 

 

Tabela 2 – Comparativo da redução dos episódios de dor semanal do paciente 

antes e após o tratamento com auriculoterapia associada à sangria em pacientes 

com cefaleia crônica 

 

        PACIENTE 
EPISÓDIO DE DOR 

(Inicial) 
EPISODIO DE DOR 

(Final)         

           C.G.S.L 1 a 2 vezes / semana nenhum episódio 

M.D.B 2 a 3 vezes / semana 1 episódio 

V.A.S.P 1 a 3 vezes / semana 1 episódio 

H.D 2 a 3 vezes / semana 1 episódio 

S.M.M 2 a 3 vezes / semana nenhum episódio 

           FONTE: (PIRES,2016) 
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Relacionado á quantidade de episódios de dor semanal que os pacientes tinham 

nota-se que 2 pessoas tinham de 1 a 2 episódios de dor semanalmente e 3 pessoas  

referiam ter de 2 a 3 vezes crises de dor na semana.  

Araujo e Almeida apud Almeida et al (2016), demonstram que a cefaleia 

acomete  90% da população, com maior incidência em pessoas com idade de 20 a 

50 anos.  

E ainda por Araujo e Almeida apud Almeida et al. (2016) o motivo da 

acupuntura não está apenas no seu efeito analgésico mas também em seu potencial 

de cura. 

Após a ultima sessão de tratamento 2 pacientes relataram não ter nenhum 

episódio de cefaleia, e 3 pacientes tiveram 1 episódio de dor durante a semana. 

São passos importantes para a aceitação e para colocar em prática a 

acupuntura como terapia que era conhecida por ser apenas complementar, ao longo 

do tempo torna-se abundante os benefícios desta técnica milenar, particularmente 

para o tratamento da dor que é o sintoma que mais leva os pacientes as instituições 

de saúde (SERVAN-SCHREIBER apud BRITO, 2016 ) . 

Santos et al. (2016) em seu trabalho observa que no Brasil há uma grande 

propensão do crescimento da acupuntura, no entanto comparando as consultas no 

Brasil com o resultado em outros países como a Grã-Bretanha, onde em torno de 

dois milhões de consultas deste modelo são realizadas por ano, o Brasil fica abaixo 

de sua capacidade de atendimento, observa ainda que há muito a ser feito até este 

momento. 

Christ apud Brito (2016) identificou em sua pesquisa que vários trabalhos 

apresentaram que a maioria dos pacientes atingiram diminuição significativa da dor 

já no inicio nas primeiras sessões (média de 50% de diminuição da dor na primeira 

sessão). Contudo, há pacientes que têm a necessidade de um tratamento mais 

extenso para um melhor resultado. Sua pesquisa também mostrou que os efeitos 

colaterais ou o agravo das dores é muito baixo, concluindo que a acupuntura na 

prática do tratamento de certas patologias crônicas mostra melhores resultados em 

detrimento de outras. 

A sangria terapêutica é um método simples e paliativo no controle de 

sintomas, eficiente também em longo prazo na qualidade de vida, as indicações 

aumentam se combinada com outras modalidades terapêuticas (ÂNGULO et al 

2016). 
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A sangria é utilizada hoje em dia, sendo praticada nos melhores laboratórios e 

hospitais do Brasil (SAÚDE MEDICINA, 2016). 

           Gois apud Brito (2016) defende que a acupuntura propicia ótimos resultados, 

inclusive nas ocorrências de doenças crônicas e em idosos. Intercedendo ainda pela 

ampliação em diversos serviços públicos como método eficiente, natural e com baixo 

custo, procurando manter a base filosófica e cientifica dos orientais. 
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CONCLUSÃO 

  

Os resultados desenvolvidos neste estudo mostraram que a eficácia da 

auriculoterapia associada à sangria terapêutica no tratamento da cefaleia crônica foi 

de 66,7% a 100%. Onde também os episódios de cefaleia semanalmente diminuem 

para um episódio ou nenhum por semana. Isso indica que estes dois métodos de 

tratamento alternativos são excelentes recursos no tratamento da cefaleia crônica, 

fundamentando assim, a hipótese inicialmente apresentada nessa pesquisa. 

São imensuráveis os benefícios propostos pelos métodos alternativos de 

tratamento, os quais podem ser utilizados de forma concomitantemente, preventiva 

ou no próprio tratamento, bem como da utilização excessiva e indiscriminada de 

medicamentos, porque o mecanismo de ação da auriculoterapia é imediato pelo 

sistema nervoso central e periférico (SANTOS,2016. p.10). 

A finalidade deste estudo foi fundamentar a eficácia destes métodos de 

tratamento no controle da sintomatologia dos pacientes com cefaleia crônica. 

Durante muito tempo a acupuntura tem se espalhado por todo o mundo, onde 

desperta interesse nos meios científicos de autenticar seus benefícios. Esses 

benefícios já foram reconhecidos pela organização Mundial de Saúde (OMS) como 

uma prática terapêutica eficaz na prevenção, promoção e tratamento da saúde 

(BRITO,2016, p.31). 

A gratidão e o contentamento com os resultados obtidos na pesquisa foram 

notáveis nos pacientes, onde muitos agradeceram e pediram por mais sessões de 

tratamento. 

No início do tratamento quando era algo que muitos não compreendiam o que 

eram esses métodos de tratamento e como seriam aplicados, alguns ficaram com 

receio pelo fato de saber pouco ou nada a respeito. A nossa cultura ocidental é mais 

visível, ou seja, é difícil acreditar que temos pontos no corpo, orelha que 

correspondem aos nossos órgãos e que colocando agulhas vá melhorar ou até 

mesmo curar alguma sintomatologia ou patologia. Um autor desconhecido diz que 

“Pessoas procurando tratamentos na medicina ocidental (alopatia) geralmente 

morrem sabendo exatamente o porquê; Pessoas procurando tratamentos na 

medicina chinesa geralmente vivem sem saber exatamente o porquê.”    

   No decorrer das sessões de tratamento os pacientes foram compreendendo 

e respondendo muito bem ao estudo, garantindo assim o sucesso deste trabalho. 

http://www.sinonimos.com.br/concomitantemente/
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DA CEFÁLEIA CRÔNICA APÓS TRATAMENTO 

COM AURICULOTERPIA ASSOCIADA À SANGRIA 

1) IDENTIFICAÇÃO PESSOAL: 

 

Iniciais do nome: 

 

Sexo: 

 

Idade: 

 

 

2) HISTÓRIA CLÍNICA E PROFISSIONAL: 

 

Profissão: 

Diagnóstico Clínico: 

Queixa Principal: 

Sintomatologia: 

Característica da Dor : 

Locais da dor: 

     3) TRATAMENTO 

 

 

      ESCALA NUMÉRICA 

Sem dor                                                                                                         Dor Máxima 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

       OBSERVAÇÕES: 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

 

Título do Projeto: TRATAMENTO DE CEFALÉIA CRÔNICA COM AURICULOTERAPIA E 

SANGRIA 

 

Área do Conhecimento: SAUDE 

Curso:ENFERMAGEM 

Número de sujeitos  no centro:  10 Número total de sujeitos: 10 

Patrocinador da pesquisa: RECURSOS PRÓPRIOS 

Instituição onde será realizado: UNIARP 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: TATHIANA CARLA GELINSKI, NADYESKA 

PAOLA PIRES 

 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas 

se desistir, a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a  você. 

 

 

2. Identificação do Sujeito da  Pesquisa 

 

Nome: 

Data de Nascimento: Nacionalidade: 

Estado Civil: Profissão: 

CPF/MF: RG:  

Endereço: 
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Telefone: E-mail: 

 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

 

Nome: TATHIANA CARLA GELINSKI CESCONETTO 

Profissão: FARMACEUTICA  N. do Registro no Conselho:  CRF 7260 

Endereço: Rua José Bonifácio 03, Paraiso 

Telefone: 49 99558161 E-mail: gelinskigirl@yahoo.com.br 

 

 

Eu, sujeito da pesquisa, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em 

participar como voluntário(a) do projeto de pesquisa acima identificado. Discuti com o 

pesquisador responsável sobre a minha decisão em participar e estou ciente que: 

 

 

1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é(são) 
 

-Objetivo geral  
Tratar pacientes voluntários com diagnóstico de cefaleia crônica, usando o protocolo de 

auriculoterapia associada à sangria terapêutica. 

- Objetivos Específicos 

  - Realizar estudos sobre os métodos terapêuticos alternativos de tratamento, 
especialmente a auriculoterapia e sangria; 
 

 - Aplicar a auriculoterapia com agulhas em pontos específicos para a cefaleia; 
 

 - Tratar os sinais e sintomas que são relacionados com a cefaleia; 
 

 - Aplicar o protocolo de sangria para a cefaleia e sintomas; 
 

 - Descrever os resultados dos tratamentos aplicados; 
 

 - Comparar os efeitos do tratamento alternativo realizados com os pacientes; 
 

 
 

mailto:gelinskigirl@yahoo.com.br
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2. O procedimento para coleta de dados: 
Entrevistas com questionários. E depois aplicação das técnicas 

 
 
3. O(s)  benefício(s) esperado(s)  é(são) : 
Este projeto irá mostrar um maior conhecimento e discussão sobre o tratamento alternativo 
contribuindo para o entendimento da importância do conhecimento da população para com a 
Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e sua benevolência. 

 
 
 
4. O(s) desconforto(s) e o(s) risco(s) esperado(s) é (são: 
O uso de agulhas auriculares e lancetas estéreis e descartáveis podem ocasionar reação 

alérgica em indivíduos com possível sensibilidade ao material de inox cirúrgico estéril. A 

sangria será realizada através de um furo com lanceta estéril descartável na região da nuca 

e extraído algumas gotas de sangue. 

 
 
5. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
 
6. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado 

nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano 
decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 

 
7. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não 

virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc. 
 
8. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não 
sejam mencionados. 

 
9. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, 
sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto 
de pesquisa e minha participação no mesmo. 

 
10. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 

final (is) desta pesquisa. 
 
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas 
por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias 
de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sinonimos.com.br/benevolencia/


52 
 

_________________________________ _________________________________ 

Pesquisador Responsável pelo Projeto Sujeito da pesquisa e/ou responsável 

 

 

 

Testemunhas: 

  

____________________________________

___ 

___________________________________

________ 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF/MF: CPF/MF: 
Telefone: Telefone: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


