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RESUMO 

 

A auriculoterapia é um método praticado há milênios, sendo uma técnica integrante 
da Medicina Tradicional Chinesa com o objetivo de promover um tratamento 
preventivo e curativo de diversas patologias através da estimulação de pontos no 
pavilhão auricular, analisando o ser humano como um todo. A obesidade vem 
provocando uma desordem predominante em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. De acordo com dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), 
essa incidência atinge 10% da população destes países. O objetivo do estudo foi 
verificar a influência da Auriculoterapia com laser e com esferas na qualidade de 
vida em mulheres com obesidade. O seguinte estudo corresponde a um ensaio 
clínico randomizado com natureza qualitativa e quantitativa, realizado em 10 
pacientes durante 10 sessões. A pesquisa apresentou no questionário SF-36 um 
aumento de 8,44 pontos (Laser) e 5,13 (sementes), no questionário avaliativo da 
Ansiedade uma diminuição de 2,6 pontos (Laser) e 2,2 pontos (Sementes), e no 
questionário avaliativo do estresse uma diminuição de 4,6 pontos (Laser) e 4,8 
(Sementes). Podemos concluir que ambas as técnicas são eficazes para auxilio no 
tratamento da obesidade e melhora na qualidade de vida, sobressaindo-se as 
sementes de mostarda como melhor estimulante.  
 

Palavras-chave: Auriculoterapia. Obesidade. Qualidade de vida.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The auriculotherapy is a method that has been practiced for millenniums. Being an 
integrant technique of Traditional Chinese Medicine with the objective of promoting a 
preventive and curative treatment of several pathologies through the points 
stimulation in the auricular pavilion, analyzing the human being as a whole. Obesity 
has been causing a predominant disorder in developed and developing countries. 
According to OMS (World Health Organization) data, this incidence reaches 10% of 
the population of these countries. The study objective was to verify the influence of 
laser and seeds Auriculotherapy on the obese women quality life. The following study 
corresponds to a randomized clinical trial of qualitative and quantitative nature, 
performed in 10 patients during 10 sessions. The research in the SF-36 
questionnaire presented an increase of 8.44 points (Laser) and 5,13 (Seeds). The 
anxiety evaluation questionnaire shows a decrease of 2.6 points (Laser) and 2.2 
points (Seeds), and in the stress questionnaire a decrease of 4.6 points (Laser) and 
4.8 (Seeds). We can conclude that both techniques are effective for the obesity 
treatment and improve quality of life, standing out seeds, the best stimulants. 
  
Key words: Auriculotherapy. Obesity. Quality.of Life 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Vasconcelos et al. (2006) as doenças crônicas não transmissíveis 

têm se tornado um tema de grande preocupação para a saúde pública. Tendo como 

análise o Brasil nota-se que devemos dar mais ênfase à atenção primária à saúde e 

tratamento dessas doenças. 

Para Wanderley e Ferreira (2007) a obesidade vem provocando uma 

desordem predominante em países desenvolvidos e em desenvolvimento. De 

acordo com dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), essa incidência atinge 

10% da população destes países. 

De acordo com informações colhidas por Francisch et al. (2000) a obesidade 

pode decorrer da interação de fatores ambientais e a predisposição genética. 

Segundo o autor as evidências quanto a susceptibilidade de algumas populações 

em decorrência de fatores genéticos sejam vagas, a alimentação e atividade física 

são os principais fatores responsáveis pelas diferenças quanto à prevalência da 

obesidade em diferentes grupos populacionais. 

Segundo Barros Filho (2004), ficou comprovado que a obesidade aumenta 

muito os riscos de um indivíduo desenvolver comorbidades como hipertensão, 

diabetes tipo II e demais doenças cardiovasculares, sendo assim considerada uma 

epidemia global nos últimos 50 anos. 

Para Dal Mas (2004), a auriculoterapia é um método praticado há milênios, 

sendo uma técnica integrante da Medicina Tradicional Chinesa com o objetivo de 

promover um tratamento preventivo e curativo de diversas patologias através da 

estimulação de pontos no pavilhão auricular. Analisando o ser humano como um 

todo, ou seja, leva em conta o seu ambiente, seu modo de vida, sua evolução no 

decorrer do tempo e principalmente as energias antecessoras contidas no corpo 

como cicatrizes psicológicas que proporcionaram a perda enérgica. 

Segundo Souza (2001), a técnica de auriculoterapia utiliza-se das 

propriedades reflexas do pavilhão auricular para efetuar o tratamento de algumas 

disfunções presentes no organismo. Cada orelha possui pontos pré-determinados 

onde esses correspondem a todos os órgãos do corpo e funções do corpo. Provoca-

se eliminação dos sintomas, pois através da estimulação sobre os pontos o cérebro 

é levado a agir sobre os órgãos, membros ou funções, harmonizando e equilibrando 
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o organismo. Sendo assim, podemos salientar que essa técnica pode ser utilizada 

por qualquer indivíduo, não havendo contraindicações absolutas. 

Diante do exposto verificou-se a influência da Auriculoterapia com esferas de 

mostarda e Auriculopuntura com laser na melhora da qualidade de vida de mulheres 

classificadas obesas, tendo como objetivo específico comparar a eficácia das 

técnicas utilizadas no estudo; evidenciar qual protocolo revelou resultados mais 

positivos na redução da obesidade e transtornos associados como ansiedade, 

qualidade de vida, depressão. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 Histórico 

 

A auriculoterapia é um método de tratamento que utiliza as propriedades 

reflexas do pavilhão auricular. Foi descoberta por Paul Nogier em 1951, sendo alvo 

de numerosos estudos neurofisiológicos. Em 1990, um grupo de trabalho reunido 

pela Organização Mundial da Saúde normatizou a nomenclatura de 43 pontos 

auriculares (NOGIER, 2003). 

Porém antes da técnica ser estudada a fundo por Paul Nogier já havia indícios 

do uso da mesma. Em 2500 a.C. mulheres no antigo Egito estimulavam 

determinados pontos auriculares como forma de conseguir um efeito 

anticoncepcional (SOUZA, 2001). 

Escritos de Hipócrates (traduzidos por Litfrée em 1851) falavam que incisões 

no pavilhão auricular do homem produziam ejaculação escassa, inativa e infecunda. 

Hipócrates também relatava que os escritas picavam uma veia no dorso auricular 

para curar impotência masculina (COSTA, 2003). 

O Dr. Paul Nogier, encontrou um número de pacientes que sofriam de 

ciatalgia intratável e notou que eles melhoravam espontaneamente, com mais 

investigação ele descobriu que uma área da extremidade superior da anti-hélix da 

orelha, no lado da sua “ciática”, tinha sido cauterizada. Com curiosidade aguçada ele 

chegou a um prático leigo trabalho perto de Lyon, pesquisou a literatura e encontrou 

algumas referências a esta prática. Nogier notou ainda que Hipócrates referiu-se ao 

uso da orelha. Mais pesquisas da literatura mostraram a prática da cauterização da 

orelha pelos egípcios, também há milênios, em que um pequeno pedaço de metal 

com um furo era usado, este era colocado sobre o topo da anti – hélix, sobre a área 

a ser cauterizada para tratamento da ciática e o cautério era então introduzido no 

furo (COSTA, 2003). 

No Brasil, a prática começou por volta dos anos 70, no início de 1975, pelo 

Dr. Olivério Carvalho, que trouxe grande contribuição pelo o desenvolvimento da 

acupuntura, ministrando cursos de auriculoterapia com os princípios de Nogier. 

Assim, iniciou a auriculoterapia no Brasil, e mais tarde, o desenvolvimento da 
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auriculomedicina. Por meio do interesse do Nogier que se baseava nos resultados 

da prática dos trabalhos de curandeiros, resolveu ele próprio, utilizar o mesmo 

procedimento. Isso o levou a pensar que a anti-hélix pudesse corresponder à coluna 

e, por isso, começou a comprovar experimentalmente tal hipótese de trabalho. 

Prosseguindo no estudo das correlações das regiões do corpo com a orelha, 

visualizou-se como representando um feto de cabeça para baixo (DAL MAS, 2004). 

 

2.1.2 Conceito yin e yang  

 

A medicina chinesa baseia-se no equilíbrio de duas forças no corpo humano, 

a doença é vista como um rompimento desse equilíbrio. As duas partes yin/yang do 

corpo devem estar em equilíbrio relativo para que se mantenham normais as suas 

atividades fisiológicas, o equilíbrio é destruído por fatores de adoecimento, podendo 

ocorrer o predomínio ou a falta de uma das duas partes, se transformando em 

processos patológicos (COSTA, 2003). 

Yin normalmente representa as coisas relativamente inertes, descendentes, 

internas, frias e escuras. O yang em geral representa as coisas relativamente ativas, 

ascendentes, externas, quentes e luminosas. 

 

Figura 1 – Yang (branco) e Yin (preto) 

 

Fonte: (LEVIN; JONAS, 2001, p. 222). 

 

Tudo o que existe apresenta uma polaridade. Nada é só yin ou só yang. Nada 

é só positivo ou negativo. Forças antagônicas são complementares e necessárias. 

No Su Wen, livro básico da medicina chinesa, destacam-se diagramas cuja tradução 

é a seguinte: “O céu é o acúmulo de yang. A terra é o acúmulo de yin”. O fogo é 

yang a água é yin. Yang é a agitação. Yin é a serenidade. O céu e o sol são yang. A 
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terra e a lua são yin. Dentro do yang tem yin. Dentro do yin tem yang (CURVO, 

1998). 

 

2.1.3 Conceito os cinco elementos 

 

A teoria dos Cinco Elementos constitui o segundo pilar da filosofia e da 

medicina chinesa. A intertransformação entre Yin e Yang é uma lei universal que 

governa o processo de desenvolvimento e a mudança das substâncias em geral. A 

alteração das quatro estações do ano é um bom exemplo. A primavera começa 

quando o gelado inverno atinge seu auge; o frio outono chega quando o calor do 

verão atinge seu clímax (WEN, 1985; TETAU e LERNOUT, 1985; MACIOCIA, 1996; 

YAMAMURA, 2001). 

Na medicina chinesa, além do Yin e do Yang, há cinco elementos, que 

contém em si, cinco movimentos energéticos diversos, chamados de Wu Xing. Em 

chinês, Wu significa cinco e Xing quer dizer movimento (CAMPIGLIA, 2004). 

Os cinco movimentos estão associados não só a elementos, como também a 

sabores, sons, órgãos, funções do corpo e da mente segundo Campiglia (2004). 

Resumidamente algumas características dos elementos, segundo Campiglia (2004): 

Fogo: tem movimento multidirecional, sua imagem é um raio e se ideograma é 

o Huo. Sua função é culminar, chegar ao máximo, e sua dinâmica é a da explosão. 

O Fogo na Medicina chinesa está associado ao Coração, ao sangue, ao Intestino 

Delgado, a alegria, ao verão, a fala e ao espírito. 

Madeira: é corretamente traduzido pelo movimento da “árvore”, seu 

ideograma é Mu, quer dizer madeira. A árvore evoca algo que cresce, maleável, mas 

também a algo duro e linear. O movimento da Madeira é vertical, sua função é a de 

elevar, sua dinâmica é da projeção, na Medicina Chinesa está associado ao Fígado, 

à Vesícula Biliar, à raiva, à primavera e a alma.  

Terra: seu ideograma é o Tu, símbolo de um altar, que fica no centro de um 

templo, então quer dizer centro, um limite entre o mundo interno e o externo, sua 

função é a transmutação e dinâmica é a de centrar, na Medicina Chinesa está 

associado ao Baço, Pâncreas e Estômago, à reflexão, à digestão ao pensamento. 

Metal: corresponde a um retorno, seu ideograma Jin mostra a separação do 

puro e do impuro, a estratificação. Sua função é a de diferenciação e sua dinâmica, 
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a retração, na Medicina Chinesa está ligado ao Pulmão e ao Intestino Grosso, à 

respiração, à tristeza, ao outono. 

Água: seu ideograma é a imagem da confluência, Shui, conduzindo à 

aproximação em torno de um eixo, sua função é a regeneração e sua dinâmica a 

descida. Na Medicina Chinesa é representada pelos Rins e Bexiga, pela “bateria 

energética” do homem, sua vitalidade e ancestralidade, pelo medo, pela adaptação, 

pelo inverno e pela força de vontade. 

Esta teoria ocupa um lugar importante na MTC, haja vista que todos os 

fenômenos dos tecidos e órgãos, da fisiologia e da patologia do corpo humano, 

estão classificados e são interpretados pelas inter-relações desses elementos. A 

MTC constatou essa realidade e, de acordo com ela, fez a correlação entre a 

fisiopatologia dos órgãos e tecidos e alguns fenômenos da natureza, utilizando essa 

teoria como guia na prática médica chinesa, tanto no diagnóstico energético, como 

na terapêutica (WEN, 1985; PING, 2002). 

 

2.1.4 Anatomia do pavilhão auricular 

 

Como cita Wen (1985) o pavilhão auricular compõe-se por alguns tecidos 

adiposos, cartilagem elástica e tecidos linfáticos recobertos pela cútis. Na região da 

hipoderme há uma rede rica em nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. 

Segundo Dal Mas (2004), no centro da orelha, há uma linha divisória 

chamada raiz do hélix. Nessa raiz, existe uma chanfradura denominada ponto Zero; 

logo após, começa o ramo ascendente do hélix. 

Na parte superior externa do pavilhão há uma saliência chamada 

Tuberosidade da Hélice (ou tubérculo de Darwin); a parte que liga o lóbulo auricular 

nomea-se Cauda da Hélice (WEN, 1985). 

Para Dal Mas (2004), na saída do antitrago, oposto ao hélix, está o anti-hélix 

que vai subindo até uma divisão em forma de "U", que é o ramo ascendente do anti-

hélix e ramo inferior do anti-hélix e entre eles está a fossa triangular. No espaço 

entre o hélix e o anti-hélix, está a escafa. 

Na frente do orifício do Conduto Auditivo há uma saliência chamada Trago. A 

depressão entre a parte superior do Trago e a Cruz da hélice é denominada Estreito 

Supratrágico. A porção saliente oposta ao Trago chama-se Antitrago, e a depressão 

entre o Antitrago e a hélice chama-se Estreito de Trago Hélice. A depressão entre o 
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Trago e o Antitrago denomina-se Incisura Intertrago; a depressão no lado interno da 

anti-hélice chama-se Concha (WEN, 1985). 

A acupuntura auricular é, portanto, um método de diagnóstico terapêutico que 

tem valor reconhecido, mas que em nossa visão não deve ser utilizado como 

terapêutica isolada, uma vez que não reverte o processo de adoecimento, apenas 

exerce efeitos sintomáticos, sendo sua aplicação ideal, como método auxiliar, nos 

tratamentos sistêmicos, potencializando seus efeitos (YAMAMURA, 2001). 

O pavilhão auricular tem uma anatomia peculiar, o que faz com que muitos 

ensinem ter ele a semelhança com um feto invertido (SOUZA, 2001). 

A classificação dos pontos na orelha segue uma ordem determinada. Em 

geral, o lóbulo auricular corresponde à cabeça e à face, a Anti-hélice ao tronco, a 

Escafa ao membro superior, a periferia da Fossa Triangular ao membro inferior, a 

parte superior da Concha ao tórax, a parte inferior ao abdômen, a Fossa Triangular à 

pélvis, o Antitrago e a base da Incisura Intertrago à zona endócrina. Essa divisão 

promove a localização dos pontos reflexos (WEN, 1985). 

 

Figura 2 – Pavilhão auricular vista frontal e posterior 

Fonte: (DAL MAS, 2004, p. 17). 
 

2.1.5 Função dos pontos auriculares  

 

Os pontos auriculares para o tratamento da obesidade possuem as seguintes 

funções: 
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PONTO FOME: Situa-se na metade da distância da linha que conecta o ponto 

nariz externo ao ponto supra-renal; Possui a função de regular o apetite e tratamento 

da obesidade. 

PONTO SIMPÁTICO: Responsável pela resposta ao estresse, situações de 

luta ou fuga. Ponto analgésico, para dores de origem visceral como espasmos ou 

cólicas renais, entre outras. Ajuda nas taquicardias, hipersudorese e dispneia de 

fundo nervoso (broncodilatador) (SOUZA, 2001). 
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*+NTO ANSIEDADE: Os pontos neurastenia e ansiedade são usados para 

tratar as confusões emocionais, diminuem a ansiedade e o estresse (WEILER; 

BORBA; FERREIRA, 2012). 
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2.1.6 Técnica de aplicação  

 

O pavilhão auricular é considerado uma parte muito importante do corpo 

humano, por conformar um microssistema. Possui a capacidade de funcionar como 

um receptor de sinais de alta especificidade, podendo assim, refletir todas as 

mudanças dos órgãos e vísceras, membros, tecidos, ou seja, de todo o organismo. 

Neves (2010) ressalta que, a avaliação auricular passou a ter o valor 

semiológico muito adjunto do diagnóstico pelo meio do pulso e da observação da 

língua na Medicina Tradicional Chinesa. A auriculoterapia é de boa aceitação pelos 

pacientes, pois apresenta baixos custos na execução da técnica.  

Segundo Yamamura (2001), quando um órgão/víscera apresenta alguma 

patologia, aparece alterações na orelha correspondente ao órgão lesado, 

determinando assim os pontos auriculares. Essas alterações podem ser sentidas 

com alteração da sensibilidade no ponto, descamação, rubor, formação de pápulas, 

sendo assim utilizado como diagnóstico auricular das afecções clínicas sistêmicas. 

Segundo Junying; Yongping (1996) a seleção dos pontos é feita a partir da 

área afetada, baseada nos locais sensíveis, ou pontos com alterações morfológicas 

ou descoloração. Para localizar o ponto reflexo na orelha, é preciso procurar 

calmamente, devido a cada pessoa possuir um formato de pavilhão diferente, assim, 

o ponto reflexo varia de indivíduo para indivíduo. 

 

Figura 3 – Auriculoterapia 

Fonte: (Elaborada pela autora). 
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2.1.7 Observações e cuidados  

 

Podemos utilizar a auriculoterapia como método de tratamento para todos os 

problemas físicos e psíquicos, abrangendo uma vasta relação de tratamentos. 

Tendo sempre como fundamento o reflexo direto sobre o cérebro e, através deste, 

sobre todo o nosso organismo. Podendo ser associado ou não a outro tipo de 

tratamento.  

Podemos aplicar em pacientes de qualquer idade, recém-nascidos, crianças, 

adultos e idosos.  

Não existem contraindicações, mas sim, devemos ficar atentos aos 

fenômenos adversos ou de rejeição. Rejeição a dor, excesso de sensibilidade, 

náuseas, sudorese e inflamação do ponto.  

As reações adversas podem apresentar-se de três maneiras diferentes:  

- Nível Leve: No momento em que está fazendo a aplicação, o paciente refere 

tontura, visão turva, incômodo no peito, mas com respiração e pressão normal;  

- Nível Médio: O paciente sente palpitações difíceis de controlar, desejos de 

vomitar e suor frio nas extremidades; 

- Nível Severo: O paciente desmaia de maneira súbita;  

Em todos os casos, retiramos as sementes, deixamos o paciente deitado o 

mais confortável possível, afrouxam-se as roupas e espera o tempo necessário para 

que o paciente volte à normalidade.  

Tomar os devidos cuidados e realizar a assepsia correta para evitar possíveis 

infecções; Se o paciente apresentar qualquer ferida na orelha recomenda-se não 

realizar o procedimento; Evitar a aplicação entre o segundo e o sétimo mês de 

gestação.  

 

2.1.8 Obesidade  

  

Segundo Wanderley e Ferreira (2007) a obesidade é caracterizada por 

excesso de gordura corporal em um nível que compromete a saúde dos indivíduos. 

Pode constituir comorbidades como dislipidemias, doenças cardiovasculares, 

diabetes melitus tipo II e até mesmo alguns cânceres. Provocando também 

alterações metabólicas, dificuldades respiratórias e no aparelho locomotor. 
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Para Tavares; Nunes e Santos (2010) a obesidade devido aos elevados 

índices de mortes prematuras e doenças graves não letais, tornou-se problema de 

saúde pública afetando diretamente a qualidade de vida dos pacientes. 

Conforme visto em Pinheiro; Freitas e Corso (2004), a obesidade integra-se 

ao grupo de doenças e agravos não transmissíveis (DANTs) e podem ter interações 

com fatores etiológicos, presença de microrganismos, longo período de latência, 

curso assintomático, curso lento, prolongado e permanente com lesões celulares 

irreversíveis e evolução para diferentes graus de incapacidade ou para a morte. 

Segundo Duarte (2005) somente o sobrepeso não tem efeito imediato no 

desenvolvimento de doenças crônicas, porém o histórico desse indivíduo contribui 

para as variações nos riscos à saúde. Sendo considerada também a idade do 

aparecimento, duração e padrões de oscilações de peso. 

A obesidade pode ser definida, de forma resumida, como o grau de 

armazenamento de gordura no organismo associado a riscos para a saúde, devido a 

sua relação com várias complicações metabólicas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1995).  

Para Vasconcelos (2006), o IMC é o índice recomendado para a medida da 

obesidade, este índice é estimado pela relação entre a estatura e o peso, 

representado em Kg/m². A base da patologia, obesidade, é o processo indesejável 

do balanço energético positivo, ou seja, excesso de peso. 

2.1.8.1 Fatores desencadeadores da obesidade 

 

Segundo Pereira et al. (2000), em decorrência da falta de tempo decorrente a 

jornadas intensas de trabalho e atividades a população passa a inserir e priorizar a 

praticidade principalmente durante a alimentação, com uma dieta mais 

ocidentalizada, a qual aliada à diminuição progressiva da atividade física. Aumenta-

se assim o número de casos de obesidade associado na morbidade e na 

mortalidade mundial, tornando-se o principal fator de risco para várias doenças 

como diabetes tipo II, hipertensão, doenças cardiovasculares e cálculo na vesícula 

biliar.  

Conforme Vasconcelos (2006), o acúmulo excessivo de gordura é dado pelo 

balanço energético positivo que pode ser definido como a diferença entre a 

quantidade de energia consumida e a quantidade de energia gasta para 
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desempenhar atividades de vida diária. O indivíduo torna-se obeso quando ingere 

mais energia do que gasta diariamente. 

Segundo Gigante (1997), a obesidade pode ser consequência de fatores 

genéticos associados ao hábito de vida. A ocorrência de pais obesos leva a um risco 

duas vezes maior (80%) da ocorrência de obesidade em seus filhos. 

Para Colombo e Aguillar (1997), através de dados colhidos da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), pode-se compreender a obesidade como um agravo de 

caráter multifatorial através do balanço energético positivo que favorece o acúmulo 

de gordura, que leva a riscos metabólicos, como o aumento da pressão arterial (PA), 

dos níveis de colesterol (aumento do LDL e redução do HDL) e triglicerídeos e 

resistência à insulina. As causas relacionadas podem ser de fatores biológicos, 

sociais, culturais, econômico, entre outros. 

 

2.1.8.2 Doenças relacionadas à obesidade 

 

A��Bm� 9� 99:� ;:<L�9:� 8: Banco Mundial (1991), as doenças 

cardiovasculares representam uma das maiores causas de mortalidade em todo o 

mundo. Com o passar dos anos passou a notar-se uma grande incidência em países 

em desenvolvimento o que antigamente era mais comum em países desenvolvidos 

devido à longevidade das populações e a afeta um número cada vez maior de 

pessoas em uma faixa etária baixa. 

Segundo Radominski (1998) A obesidade está associada a inúmeras 

situações clínicas posturais, musculoesqueléticas e outras, contribuindo para a 

redução da qualidade e da expectativa de vida. Pode-se destacar entre elas a dor 

crônica e dor aguda, desmotivando a atividade física e influenciando negativamente 

o estado emocional. 

Para Campos; Silva e Anhesim (2005) O excesso de massa corporal, a 

diminuição da estabilidade e o aumento das necessidades mecânicas de adaptação 

corporal são alterações decorrentes da obesidade. As principais alterações posturais 

ocorrem devido à compensação, havendo sobrecarga da coluna vertebral e de 

membros inferiores, desencadeando artroses das articulações da coluna, quadril, 

joelhos e tornozelos. 

 Segundo George e Sliley (1999) há diversos problemas relacionados a 

obesidade, entre eles podemos destacar os distúrbios do sono relacionados a 



(# 

 

Síndrome da Apneia e a Hipoapneia Obstrutiva do sono (SAHOS) que 

correspondem a falta de ar e a redução da entrada de ar pelas vias aéreas durante o 

sono respectivamente. 

2.1.9 Avaliação antropométrica para diagnóstico de sobrepeso/obesidade 

 

 

2.1.9.1 Índice de massa corpórea (IMC) 

 

O método mais utilizado com o intuito de classificar o grau de obesidade é o 

IMC. Para que seja considerado obeso o indivíduo deve apresentar IMC igual ou 

maior que 30 Kg/m², porém para maior precisão dos resultados são utilizados outros 

dados como, estatura e circunferência de cintura (WANDERLEY; FERREIRA, 2007). 

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2004) recomenda o Índice de 
Massa Corporal (IMC), como método válido na verificação do estado 
nutricional populacional, indicativo de prevalência de sobrepeso e 
obesidade. Calculado a partir da relação entre “peso (kg)/ estatura 
(metros)”, utilizando a equação matemática IMC = PESO (kg) / ALTURA 
(m)2 , em que o valor obtido classifica, indivíduos adultos, como estando 
com peso normal se o índice obtido estiver entre os percentis < 20 e > 24,9 
Kg/m2 , com sobrepeso quando este percentual for < 25 e > 29,9 Kg/m2, 
enquanto que, para indivíduos obesos, considera-se o índice > 30 Kg/m2 
(VIUNISKI, 2000 apud COLLOCA; DUARTE, 2015, p.194). 

 

Segundo dados encontrados em Tavares; Nunes e Santos (2010) a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a obesidade baseando-se no índice 

de massa corporal (IMC). 

O resultado do índice de massa corpórea é definido através da verificação de 

uma tabela onde encontram-se valores de referência, descrita a seguir:  
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Tabela 1 – Classificação de obesidade 

 

Fonte: (TAVARES; NUNES; SANTOS, 2010, p. 8). 

 

2.1.10 Estresse 

 

Para França e Rodrigues (1996), o termo estresse vem da física onde 

representa o grau de deformidade de um corpo equivalente a um esforço excessivo 

ao que é submetido. 

Dessa forma para Costa; Lima e Almeida (2003) a palavra estresse designa 

de efeitos não específicos de fatores, como doença, drogas, atividades diárias, entre 

outros agentes estressores que agem sobre o nosso corpo. 

“O estresse provoca algumas reações no organismo como tensão, 

taquicardia, sudorese, falta de concentração, de memória, irritabilidade e medo” 

(CARVALHO; SERAFIM, 2002, p. 29). 

Em termos psicológicos, vários sintomas podem ocorrer como: ansiedade, 

tensão, angústia, insônia, alienação, dificuldades interpessoais, dúvidas quanto a si 

próprio, preocupação excessiva, inabilidade de concentrar-se em outros assuntos 

que não o relacionado ao estressor, dificuldade de relaxar, ira e hipersensibilidade 

emotiva (CAMELO; ANGERAMI, 2004) 

De acordo com Carvalho e Serafim (2002) o estresse é um fator típico do ser 

humano, onde a ausência total do mesmo equivale à morte. Para isso estudos 

baseiam-se na redução dos níveis de estresse amenizando efeitos danosos 

oriundos do estresse. 

Para Malagris e Fiorito (2006) a associação entre os agentes estressores e a 

capacidade de enfrentar dificuldade varia de indivíduo para indivíduo, para isso é 
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necessária uma interpretação do mesmo para classifica-lo em estresse excessivo ou 

não. No entanto alguns acontecimentos são intrinsecamente estressantes, tais como 

calor, frio, fome e dor. 

 

2.1.11 Ansiedade 

 

De acordo com informações colhidas no DSM-IV (1995) a principal 

característica da ansiedade é a preocupação excessiva com situações relacionadas 

ao futuro, vindo acompanhadas de inquietação, irritabilidade, tensão muscular, dores 

de cabeça e distúrbios do sono. 

Para Holmes (1997) ao analisarmos as circunstâncias da ansiedade, esta 

pode servir como um impulso motivador, sendo considerada uma adaptação do 

próprio organismo. Dessa forma ela é considerada anormal quando seu nível torna-

se excessivo conduzindo a consequências indesejáveis para a saúde do indivíduo e 

sua qualidade de vida.  

Conforme visto em Holmes (1997) os sintomas da ansiedade podem ser 

subdivididos em cognitivos: falta de atenção e prejuízo em realizar as atividades de 

vida diária. Sintomas de humor: medo, tensão e apreensão. Os sintomas somáticos 

podem ser divididos em dois grupos: os imediatos, que consistem em suor, boca 

seca, respiração curta, pulso rápido, aumento da pressão sanguínea, tensão 

muscular; e os sintomas atrasados podem ser pressão sanguínea cronicamente 

aumentada, dores de cabeça, fraqueza muscular, má digestão e cólicas estomacais. 

 

2����2 ���������  

 

A denominação LASER é o acrômio de “Luz Amplificada por Emissão 
Estimulada de Radiação”. A emissão estimulada incide na absorção de luz 
incidente por um átomo que faz saltar um dos elétrons do nível energético 
fundamental para um nível superior. Este átomo emite um fóton e uma 
radiação de luz de comprimento de onda definido, onde este pode colidir e 
estimular a emissão em outro átomo. Este fenômeno se inicia com a 
incidência de luz sobre um cristal de rubi ou num tubo com Hélio Neon, com 
dois espelhos nos extremos que tornam que a emissão estimulada se 
multiplique enormemente por reflexão. Finalmente, parte da luz emitida e 
amplificada sai por meio de um dos espelhos que é semi-refletor. O feixe 
obtido é de luz potente, monocromática e coerente, com as características 
LASER e seu comprimento de onda depende do gás ou mescla de gases do 
tubo gerador (AGNE, 2005, p. 365). 
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“O feixe tipo lápis do LASER quer dizer que a energia da onda é sempre 

concentrada na mesma área; a intensidade (que é a energia por unidade de área) 

não diminui sensivelmente com a distância devido a propagação do feixe” 

(ROBERTSON et al., 2009, p. 428).  

“O diodo de AsGa emite um comprimento de onda de 904 nm e o AsGaAl, de 

780 e 830 nm, sempre no espectro infravermelho, portanto não visível” (AGNE, 

2005, p. 373). 

2.1.12.1 Efeitos biológicos e fisiológicos do Laser de baixa potência 

 

O interesse pelo uso do laser tem também recaído sobre as aplicações 

clínicas e o potencial das interações não-térmicas da luz laser com o tecido. 

Portanto, o potencial da irradiação laser de intensidade relativamente baixa aplicada 

diretamente no tecido para modular certos processos biológicos, em particular 

fotobioestimular os processos de regeneração dos tecidos, controlar o processo 

inflamatório e controlar a dor (KITCHEN; BAZIN; NASCIMENTO, 1998). 

Nos efeitos biológicos, a energia colocada nos tecidos produz uma ação 

primária ou direta, com efeitos locais os quais provocam outros constituindo a ação 

indireta, que poderá repercutir numa ação regional ou sistêmica (AGNE, 2005). 

Sobre os efeitos bioquímicos, Guirro e Guirro (2004), relatam que a energia 

da irradiação laser absorvida pelos tecidos pode atuar de duas maneiras; 

estimulando a liberação de substâncias pré-formadas, como a histamina, serotonina, 

bradicinina ou modificando as reações enzimáticas normais, tanto no sentido de 

excitação como de inibição. 

A laserterapia de baixa potência ainda é uma área recente, em que 

predominam alguns efeitos terapêuticos observados clinicamente, como a analgesia 

local, ação antiedematosa e antiinflamatória, a cicatrização de feridas de difícil 

evolução, etc. Os efeitos da radiação Laser sobre os tecidos dependem da absorção 

de sua energia e da transformação desta em determinados artifícios biológicos 

(AGNE, 2005) 
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2.1.12.2 Técnica de Aplicação 

 

O aplicador do Laser deve manter contato com os tecidos a ser realizado de 
modo que o feixe seja aplicado nas angulações corretas para atingir a 
máxima penetração. Usualmente também existe um interruptor no 
temporizador de modo que a produção cessa quando atinge o tempo 
programado (ROBERTSON et al., 2009, p. 442). 

 

Na laserterapia de baixa potência, duas são as modalidades mais 

empregadas: Pontual (Aplicação do feixe de Laser sobre diversos pontos numa 

determinada área, podendo ficar a caneta a uma curta distância da pele para Lasers 

visíveis ou encostada na pele para Lasers de luz não visível, este último método 

também é aplicado sobre pontos de acupuntura), Varredura (Somente em lesões 

dermatológicas como úlceras (AGNE, 2005).  

 

Figura 4 – Laserpuntura 

FZ[\]^ _F`abfg ()) h 

2.1.12.3 Contraindicações e Precauções 

 

Como cita Kitchen (2003) a utilização do Laser é contraindicada nos seguintes 

casos: Irradiação direta sobre o útero em gestação (precaução prudente e 

convencional que se aplica a todas as formas de eletroterapia); Áreas de hemorragia 

(possibilidade de ocorrer vasodilatação induzida por laser); Dificuldades cognitivas 

ou paciente que não é capaz de entender a explicação e os alertas essências e de 

colaborar com as instruções. 
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2.1.12.4 Acupuntura com Laserterapia 

 

O Laser Acupuntura iniciou-se em 1973, mas não foi aceita por todos os 

profissionais da área de Acupuntura. Uma das vantagens citadas é como sendo um 

artifício não invasivo, realizado com assepsia. É indolor e tem curta duração de 

aplicação. Mais um mecanismo para auxiliar a eficácia da Acupuntura, porém, trata-

se de uma solução que inclui um alto preço do aparelho e conhecimento de seus 

parâmetros (HAYASHI; MATERA; PINTO, 2007). 

Há outras formas de estimulação dos pontos de Acupuntura além das 

agulhas, podem-se aplicar outros recursos como a estimulação elétrica, dígito-

pressão e radiação Laser não invasiva, que é uma alternativa atraente utilizada nos 

últimos 25 anos, pois consiste em um tratamento rígido e com baixo risco de 

infecção, é considerada ideal para pacientes com fobia de agulhas 

(SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2001). 

Além disso, os efeitos diretos obtidos pelo Laser são um dos meios de 

interação energética regulada durante a aplicação do Laser Acupuntura. Essa 

descrição é uma hipótese para a resposta do organismo após a estimulação dos 

acupontos através da radiação do Laser de baixa potência (GONZÁLEZ et al., 

2003). 

2.1.13 Qualidade de vida  

 

A qualidade de vida compreende as necessidades humanas fundamentais, 

materiais e espirituais, e tendo a promoção de saúde seu foco (MINAYO; HARTZ; 

BUSS, 2000). 

Desse modo, a avaliação da qualidade de vida vem sendo empregada dentro 

da área da saúde avalia o impacto da doença sentido pelo paciente, designar 

indicadores da gravidade e progressão da doença e predizer a influência dos 

tratamentos sobre a condição da mesma (BERZON,1998). 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

2.2.1 Tipo de pesquisa 
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A presente pesquisa será um ensaio clínico randomizado com natureza 

qualitativa e quantitativa. 
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;<Q8�;: 8D: �89:
�>9:. Esses estudos podem, ainda, apresentar um grupo 

;:
��9:� :s ;:8��:<� (NITA et al., 2009). 

Para Gerhardt e Silveira (2009) a forma quantitativa se detém em quantificar 

os dados obtidos no trabalho através de informações coletadas na avaliação inicial e 

avaliação durante o período de aplicação. Já a forma qualitativa trabalha em 

compreender e realizar interpretação de algum comportamento referente ao estudo, 

sendo, portanto, exploratória e sem utilização numérica.  

Para análise do tipo quantitativa, que segundo Fachin (2001 p.49), qualquer 

quantidade ou característica que pode possuir diferentes valores numéricos “é 

determinada em relação aos dados ou proporção numérica, atribuição numérica não 

deve ser ao acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada 

cientificamente”. 

 

2.2.2 População e Amostra 

 

 Fizeram parte do estudo uma população composta por 10 pacientes do sexo 

feminino que através do cálculo do IMC apresentaram obesidade. 

 

2.2.3 Critérios de Inclusão 

 

· Gênero Feminino; 

· Apresentar IMC entre 30 a 34,9 Kg/m²; 

· Concordar submeter-se a aplicação de auriculoterapia, assim como na 

manutenção dos pontos; 

· Concordar com os termos da pesquisa e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido 

 

2.2.4 Critérios de Exclusão 
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Os critérios de exclusão incluem pacientes que apresentarem IMC inferior a 

30 Kg/m², entre o segundo e sétimo mês de gestação, presença de feridas no local 

de aplicação, paciente estar sentindo tonturas, náuseas, mal-estar. 

 

2.2.5 Procedimentos 

  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe- UNIARP sob número 1.946.220 segundo as recomendações da resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa científica em seres humanos. 

Após a devida aprovação, foi feita a seleção dos pacientes e entregue ao 

responsável um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo I), para 

autorização da participação na pesquisa.  

Os dados coletados foram arquivados de forma digital, em CD e serão 

armazenados pelo período de 5 (cinco) anos na residência dos pesquisadores e 

posteriormente serão incinerados. 

O estudo aconteceu nas dependências da Clínica Escola do curso de 

Fisioterapia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – Uniarp, Caçador – SC, 

sendo o espaço solicitado previamente (Apêndice I). A amostra foi selecionada 

através de divulgação local, sendo selecionados os participantes conforme os 

critérios de inclusão à pesquisa.  Após seleção a amostra foi dividida em dois grupos 

aleatoriamente, nomeados Grupo A e Grupo B; onde o Grupo A recebeu o 

tratamento pela Auriculoterapia com esferas de mostarda, enquanto o Grupo B a 

Auriculopuntura com Laser. Cada grupo contou com 5 participantes, e o protocolo 

aconteceu com a frequência de 1 vez por semana, totalizando 10 sessões. Os 

protocolos foram iniciados e mantidos no pavilhão auricular direito. A coleta de 

dados foi realizada através do questionário modificado e validado sobre Qualidade 

de Vida, SF – 36 (Anexo I), antes e ao final do tratamento, do qual levou-se em 

conta a qualidade de vida em geral, onde foi realizada a diferença entre os 

resultados e a conclusão representava o aumento da pontuação entre um 

questionário e outro. Como coleta de dados secundários foi utilizado o questionário 

de Estresse e Depressão (Anexo II) e Ansiedade (Anexo III), ambos validados, 

aplicados antes e ao final do tratamento. A conclusão deu-se através da diferença 

entre os questionários no qual o resultado positivo seria a redução da pontuação em 

relação à primeira.  
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2.2.6 Aplicação das técnicas 

 

2.2.6.1 Auriculoterapia com esferas (sementes de mostarda) 

 

A participante permaneceu deitada na maca em decúbito dorsal, com o 

pavilhão auricular exposto, o qual foi higienizado com tintura de Benjoim e 

posteriormente recebeu a aplicação das sementes de mostarda em pontos 

específicos, as quais ficaram fixadas através de micropore pelo período de uma 

semana. Pontos de aplicação conforme protocolo sugerido por Costa; Lima e 

Almeida (2003): Shen Men, Rim, Simpático, Baço, Endócrino, Apetite, Estômago, 

Ansiedade (3 pontos).  

O voluntário teve como orientação estimular cada ponto 1 vez ao dia através 

de pressão local durante 10 segundos. 

 

 

2.2.6.2  Auriculopuntura com laser  

 

 A participante permaneceu deitada em decúbito dorsal durante a aplicação, 

com o pavilhão auricular exposto e previamente higienizado com tintura de Benjoim. 

Os mesmos pontos da auriculoterapia com sementes de mostarda foram 

estimulados pelo Laserpulse da Ibramed® 902nm, modo pulsado, pontual, 6 J/cm² 

sendo o tempo de aplicação para cada ponto de 14 segundos (tempo este 

estipulado pelo próprio equipamento). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

Após a coleta, os dados foram tabulados com auxílio do programa eletrônico 

Microsoft Excel® 2010, analisados por média aritmética e expressos através de 

gráficos. 

 Este estudo visou à análise comparativa entre os tratamentos de 

Auriculoterapia com esferas de mostarda e Auriculopuntura com laser para a 

obesidade, ansiedade e estresse, a que tem influenciado na vida de grande parte da 

população, visando-se a busca por uma intervenção terapêutica em relação a esta e 
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esclarecendo a possibilidade na melhora da qualidade de vida, avaliada pelo 

questionário SF-36.  

A população da pesquisa foi formada por 10 indivíduos, do sexo feminino, 

classificadas obesas. Abaixo está representado os dados coletados em relação ao 

questionário de qualidade de vida SF-36. 

 

Gráfico 1 ij Média pré e pós-tratamento da Fase 1: ponderação de dados do 

questionário SF-36. 

 

Fonte: (Elaborado pela autora). 
 

O gráfico (01) acima refere-se à média final da Fase 1 chamada ponderação 

de dados do questionário SF – 36, pré e pós tratamento, no qual os valores referidos 

para a laserpuntura foram inicialmente de 48,24 pontos e pós tratamento, 56,68. Já 

para o tratamento com esferas de mostarda o valor inicial foi de 54,66 pontos e na 

avaliação final 59,79. Ressaltamos que valores próximos de 100 pontos referem-se 

a um melhor estado geral de saúde, enquanto próximos à zero a um pior. Notamos 

um aumento neste quesito em ambas as técnicas terapêuticas sobressaindo-se a 

técnica com as sementes de mostarda.  Já no comparativo entre as formas de 

aplicação, a Auriculopuntura com laser revelou um aumento de 8,44 pontos, 

enquanto as esferas de mostarda 5,13. 

Segundo Francisch et al. (2000) a prevenção e o tratamento da obesidade 

são indispensáveis para melhoria na qualidade de vida dos obesos, bem como 
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investimentos na área alimentícia e interesse social para redução de gastos da 

saúde pública com obesos.  

Auquier; Simeoni e Mendizabal (1997) a qualificam qualidade de vida como 

um conceito equívoco como o de inteligência, ambos dotados de um senso comum 

variável de um indivíduo ao outro. Martin e Stockler (1998) sugerem que qualidade 

de vida seja definida em termos da distância entre expectativas individuais e a 

realidade (sendo que quanto menor à distância entre expectativa e realidade, 

melhor). 

Ann Bowling (1994) sobre as escalas de qualidade de vida relacionadas com 

saúde inclui medidas de capacidade funcional, do estado de saúde, de bem-estar 

psicológico, de redes de apoio social, de satisfação e estado de ânimo de pacientes. 

Souza (2001) relata que tendo como teoria o reflexo direto sobre o cérebro e, 

através deste, sobre todo o organismo, a auriculoterapia é um modo completo 

terapêutico e seu uso juntamente com outras terapias, sobressai os efeitos 

benéficos de qualquer tratamento. 

 

Gráfico 2 tj Média pré e pós-tratamento da escala de avaliação do nível de 

ansiedade (Escala HAD). 

 

Fonte: (Elaborado pela autora). 
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O gráfico (02) acima demonstra à média final da escala de avaliação do nível 

de ansiedade, pré e pós tratamento, no qual os valores referidos para a laserpuntura 

foram inicialmente de 16 pontos e pós tratamento, 13,4. Já para o tratamento com 

esferas de mostarda o valor inicial foi de 15,2 pontos e na avaliação final 13. 

Ressaltamos que valores próximos de 42 pontos referem-se a um pior estado geral 

de saúde, enquanto próximos à zero a um melhor. Notamos uma diminuição neste 

quesito em ambas as técnicas terapêuticas, sobressaindo-se a técnica com as 

sementes de mostarda. Já no comparativo entre as formas de aplicação, a 

Auriculopuntura com laser revelou uma diminuição de 2,6 pontos, enquanto as 

esferas de mostarda 2,2. 

Em estudo realizado por Melo; Oliveira e Ferreira (2006), comparando os 

estágios motivacionais com ansiedade e depressão, chama atenção o fato de que 

quanto maiores os escores de ansiedade e de depressão menor a motivação e 

aderência ao tratamento. 

A análise corretamente para o transtorno de ansiedade, tanto em função de 

sua importância quanto das morbidades, melhora o prognóstico dos pacientes ao 

promover maiores conhecimentos e possibilidades do tratamento. O progresso e o 

sucessivo monitoramento dos estudos aproximar-se da avaliação de ansiedade 

proporcionam contribuições teóricas e empíricas para o desenvolvimento e 

informação deste construto multifacetado e para a prevenção e o tratamento do 

transtorno de ansiedade (DESOUSA et al., 2013). 

O estudo de revisão de Santos et al. (2015, p.24) tem como tema: “A 

medicina tradicional chinesa no tratamento do transtorno de ansiedade: um olhar 

sobre o stress” relata o uso da MTC, pela acupuntura e a auriculoterapia, 

contribuindo para a diminuição de sinais e sintomas de estresse e ansiedade junto à 

equipe de enfermagem. 
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Gráfico 3 �j Média pré e pós-tratamento da escala de estresse percebido. 

 

Fonte: (Elaborado pela autora). 
 

O gráfico (03) acima se refere à média final da escala de avaliação do nível 

de estresse, pré e pós tratamento, no qual os valores referidos para a laserpuntura 

foram inicialmente de 34 pontos e pós tratamento, 29,4. Já para o tratamento com 

esferas de mostarda o valor inicial foi de 32,8 pontos e na avaliação final 27,2. 

Ressaltamos que valores próximos de 56 pontos referem-se a um pior estado geral 

de saúde, enquanto próximos à zero a um melhor. Notamos uma diminuição neste 

quesito em ambas as técnicas terapêuticas sobressaindo-se a técnica com as 

sementes de mostarda. Já no comparativo entre as formas de aplicação, a 

Auriculopuntura com laser revelou uma diminuição de 4,6 pontos, enquanto as 

esferas de mostarda 4,8. 

A doença é sempre a manifestação de um desequilíbrio do Yin-Yang, sendo o 

diagnóstico baseado nos sintomas de excesso ou insuficiência de um ou outro. A 

terapêutica consiste em corrigir tais desequilíbrios, que tanto podem ser gerais, 

como de uma ou mais das doze funções (CORDEIRO; CORDEIRO, 2001). Dessa 

forma, para a Medicina Tradicional Chinesa, o stress é considerado um desequilíbrio 

energético do Yin e Yang. 

Lipp e Malagris (1995) enfatizam que, o organismo busca o reequilíbrio, com 

uso de grande quantidade de energia para isso, podendo resultar em sensação de 

desgaste generalizado, aparentemente sem causa. Ressaltam ainda que, quanto 
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maior o esforço praticado para adaptação e restabelecimento da harmonia interior, 

maior é o desgaste sofrido. 

“A ansiedade seria um presságio de estresse e altos níveis de ansiedade vêm 

acompanhados de altos níveis de estresse” (KUREBAYASHI 2012, p.1206). 

Para Teixeira (2014), estimular pontos pode ativar pequenas fibras nervosas 

mielinizadas que enviam impulsos para a coluna espinal, cérebro, pituitária e 

hipotálamo causando liberação de endorfinas no sangue para tratamento da dor. 

Desta forma comprova-se que a auriculoterapia possui ação benéfica para a 

diminuição do estresse. 

 
Tabela 2 – Média e Desvio Padrão pré e pós-tratamento de pacientes 

submetidos a auriculoterapia. 

��������������� M���� ����

����� ���	�� ��=� ����=�� 

������ (cm) ��� ����=�� 

P��	 ������� ���� ��=2 ����=�� 

P��	 ����� ���� ��=� ����=�� 

�M� ������� ������ � ��=�����=�� 

�M� ����� ������ � ��=� ���¡=�� 

FZ[\]^ _v¢n£ZonpZ q]¢n nr\Zonh¤ 
 

 

Na tabela 01, observa-se a média aritmética entre os valores numéricos 

colhidos antes e após a aplicação de auriculoterapia. Neste caso foi usada a 

amostra como um todo, sem dividir por técnica utilizada. Podemos observar que a 

idade e a altura não sofreram alterações durante o período de tratamento, portanto a 

média da idade em anos foi de 37,3 (±30,1), e a média da altura de 159 cm (±13,1). 

Na análise do peso, inicialmente foi apresentado uma média de 90,2Kg (±38,4) e 

após serem submetidas a aplicação de auriculoterapia, registou-se a média de 89,3 

(±15,7), nota-se assim que a diferença entre o pré e o pós-tratamento foi de em 

média 0,9 Kg. Na análise do IMC inicialmente foi apresentado uma média de 35,1Kg 

(±15,7) e após serem submetidas a aplicação de auriculoterapia, registou-se a média 

de 35,5 (±16,1), nota-se assim que a diferença entre o pré e o pós-tratamento foi de 

em média 0,4 Kg. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Os dados obtidos após 10 sessões de Auriculoterapia com esferas de 

mostarda e Auriculopuntura com laser revelaram na fase I do questionário de 

qualidade de vida (ponderação de dados) que o tratamento com Laser, alcançou um 

valor final superior de 3,31 pontos em comparação às sementes de mostarda. 

N 8I<��� 9:� 99:� 9 ��;< 9� B<�OD: 9o nível de Ansiedade o Laser 

mostrou-se mais eficaz alcançando uma redução de 0,4 pontos em relação às 

sementes de mostarda.  

Com relação à análise da escala avaliativa de estresse percebido pode-se 

notar que as sementes de mostarda apresentaram uma redução de um ponto em 

relação a lasepuntura sendo assim, mais eficaz.  

Podemos concluir com a análise deste trabalho que ambas as técnicas são 

eficazes para auxilio no tratamento da obesidade e melhora na qualidade de vida, 

sobressaindo-se a as sementes de mostarda como melhor estimulante. Sugere-se a 

realização de mais pesquisas sobre este tema, aumento da amostra estudada e com 

tempo de aplicação prolongado.   
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

            Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das 
instituições envolvidas no projeto de pesquisa intitulado "Utilização de 
auriculoterapia com esferas e auriculopuntura com laser como recurso terapêutico 
para melhora da qualidade de vida e tratamento para a obesidade” declaram 

estarem cientes e de acordo com seu desenvolvimento nos termos propostos, 
lembrando aos pesquisadores que no desenvolvimento do referido projeto de 
pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. 

Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos 

pesquisadores ao local da pesquisa, será autorizado somente após a emissão do 

PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em pesquisa em Seres 

Humanos da UNIARP.  Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades 

como instituição co-participante do presente projeto de pesquisa, e de seu 

compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela 

recrutados, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança 

e bem-estar. 

 

Local/Setor onde a pesquisa será realizada: Clinica Escola de Fisioterapia da 
UNIARP. 
 
*:� ��� B��99�= c��
:  presente. 

 

 Caçador (SC),06 de dezembro de 2016. 

                   

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ 
Ass: Pesquisador responsável (Orientador) 
 
____________________________________________ 
Ass: do responsável pela Instituição (de origem) 
 
__________________________________________________ 
ÑÒÒÓ Responsável de outra instituição secundária 
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OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO 

 

Caçador, 06 de dezembro de 2016. 

 

     

Ilmo  

Sr. Adriano Luis Mafessoni 

Coordenador do Núcleo de Fisioterapia     

  

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar a sua 

autorização para fazer uso das dependências da Clínica Escola do curso de 

Fisioterapia da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, durante o desenvolvimento 

do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Utilização de auriculoterapia com 

esferas e auriculopuntura com laser como recurso terapêutico para melhora da 

qualidade de vida e tratamento para a obesidade tipo I” com supervisão da 

professora orientadora Daniela Santos, entre os meses de Janeiro a dezembro de 

2017. 

Certa de poder contar com vossa colaboração neste sentido, 

antecipadamente agradeço. 

 

Att., 

 

 

___________________ 

Bruna Bianchi Vezaro 

(Acadêmica) 
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ÔNEXO 01 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ÕÖ×ØÙ ÚÖ ÛÙÜÝÖÜÕÞØÖÜÕÙ ßÞà×Ö Ö ÖÝÛßá×ÖÛÞÚÙ

1â ������«���ãä	 �	 P�	å��	 �� P��©���� 

,Q�s<: 9: *�:K��:0 Utilização de auriculoterapia com esferas e auriculopuntura com laser como 
recurso terapêutico para melhora da qualidade de vida e tr�
�8�: ��  :3���99�� 

æ�� 9: V:8L�;�
�8�:0 Saúde  

Vs��:0 Fisioterapia  

NG
��: 9� �sK���:� 8: ;�8��:0 10  NG
��: �:�< 9� �sK���:�0 10 

*��:;�89:� 9 ���4s��0 Recursos próprios 

@8����s�OD: :89� ���I ��<�>9:0 Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP – 
Caçador/SC

N:
� 9:� ���4s��9:��� � ;:<3:�9:���0 Daniela Santos e Bruna Bianchi Vezaro 

ç:;è ���I ��89: ;:8B�99: ��  ����;��� 9: ��:K��: 9� ���4s�� ;�
 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 vocêé 

êâ ������«���ãä	 �	 ë�å���	 �� P��©���� 

ìíîïð  ñòóò ôï õòö÷øîïõóíð 

ùõôïúïûíð 

üïýïþíõïð ù-mail: 

ÿâ ������«���ãä	 �	 P��©�����	� ����	��3ª�� 

ìíîïð Daniela Santos  
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Púíþøöö�íð Fisioterapeuta  N� 9: J�C����: 8: V:8��<L:0 89465/F 

ùõôïúïûíð Rua Victor Baptista Adami, 800. Caçador - SC 

üïýïþíõïð (49) 35616249 ù-mail: danielasantos@uniarp.edu.br 

1â O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são): 

 - +RO.,@ç+ �.JA�0 

ç���c�;�  �8c<sè8;� 9 As��;s<:����� 8 4s<�99� 9� B�9 �
 mulheres com obesidade. 

 - +RO.,@ç+- .-*.V�§@V+-0 

· ç���c�;�  �8c<sè8;� 9 As��;s<:����� ;:
 ��c��� �C�s�: �� �  s��;s<:�s8�s�

;:
 ���� �C�s�: 2� 8 
�<L:� 9 4s<�99� 9� B�9 � ���
�8�: �� :3���99�  
�
 C�s�:� ����;��8���� 

· Estimar a qualidade de vida do indivíduo participante. 

· Comparar a eficácia dos meios utilizados, em relação ao período de aplicação. 

êâ O procedimento para coleta de dados:  

Os dados serão coletados antes e ao final dos protocolos de Auriculoterapia com esferas 
9� 
:���9 � As��;s<:�s8�s� ;:
 <��� ��Bm� 9: 4s����:8I��: B<�99: � 
:9�c�;9:

Qs<�99� 9� ç�9 -§-36  

ÿâ O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): 

A;��9��-�� 4s� � �8c:�
OT�� 94s���9� �:� ��� ���4s�� �:9��D: ��:�:�;�:8�

uma nova visão sobre a terapia alternativa na saúde, ���8;��<
�8�� ����<�89: : s�: 9

auriculoterapia  como auxilio para o tratamento de patologias  sendo um procedimento não 
invasivo, de fácil aplicação, longa duração (pode permanecer ativa por até 7 dias), que pode 
estimular órgãos que encontrem-se em estado de baixa energia. 

 

4â O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  

A�����8� ���;: 
ínimo ,uma vez que as participantes possam sentir-�� ;:8���8C�9�

em realizar a avaliação antropométrica e sentir-�� �������9� 9s�8��  �<�;OD: 9:�

questionários. Ainda existe um pequena probabilidade de reação alérgica ao material 
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s��<�>9:= 9:� <:;< �
 lguns pontos auriculares estimulados e possível rubor na orelha.  

5â Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento 
�
 4s� 9���K�= ��
 8�;����99� 9� 4s<4s�� �W�<�;OD:� 

6â A participação no estudo não acarretará cu��:� �� B:;è� ND: ���I 9���:8�3�<�>9:

nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano 
9�;:���8�� 9��� ���4s��= : ���4s��9:� c�;�I ;:
: ����:8�IB�<� 

7â A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem estar físico. Não virá 
�8���c���� 8: ��89�
�8�:= 8 �����è8;�= 8: ���
�8�: 
m9�;:= ��;�  

8â Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 
��K
 9�Bs<C9:� �
 �s3<�;OT�� ;��8�Qc�;�= 9��9� 4s� 
�s� 99:� ����:�� 8D: ��K



�8;�:89:�� 

9â Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, com 
�89���O: 8 Js0 ç�;�:� R����� A9
�= ��� - Centro, telefone (049) 3561-¡2��= ��
���

4s� �8��89�� 8�;���I��: :3��� �8c:�
OT�� :s ��;<��;�
�8�:� �:3�� : ��:K��: 9�

���4s�� � 
�8L ����;��OD: 8: 
��
:� 

11â Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 
c�8< ���� 9��� ���4s��� 

��;<�: 4s� :3��B� �:9� � �8c:�
OT�� 8�;���I��� � ��;<��;�
�8�: 4s8�: às dúvidas por 
mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de 
�Cs< ��:� �;:8��G9:� � c:�
= c�;89: s
 �
 
�8L �:���� 

VO9:� �-V�= ±±±±± 9� ±±±±±±±±±±±± 9� ±±±±±±� 

 

 

__±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 

 

 

________________________________________
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-sK���: 9 pesquisa Pesquisador Responsável pelo Projeto 

,����
s8L0 

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 

ìíîïð 

IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica em posse do 
responsável e a outra com o pesquisador responsável. O representante deverá 
RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. O pesquisador 
responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar todas as folhas do TCLE, 
apondo sua assinatura na última página do referido termo. 
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ANEXO 02 - Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

1- Em geral você diria que sua saúde é: 

 
2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, 
agora? 

 
 
3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 
durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas 
atividades? Neste caso, quando? 

 
 
4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde 
física? 

 
 
 
 
5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum 
problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)? 
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6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 
 
 

 
 
7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas? 
 

 
 
8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 
 

 
 
 
9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 
você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta 
que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 
semanas. 
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10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes, etc)? 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você? 
 

 
 
   
CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 
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Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 
domínios que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para 
cada domínio. É chamado de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma 
unidade de medida. 
 
Domínio:  

· Capacidade funcional; 
· Limitação dos aspectos físicos; 
· Dor; 
· Estado geral de saúde; 
· Vitalidade; 
· Aspectos sociais; 
· Aspectos emocionais; 
· Saúde mental; 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

Domínio: 
Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100 

Variação (Score Range) 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 
estipulados na tabela abaixo. 
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ANEXO 03 – Escala de avaliação do nível de ansiedade  
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ANEXO 04 – Escala de avaliação do estresse  

 
 
FONTE: Revista Saúde Pública, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 


