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Efeitos da Auriculoterapia na Ansiedade 

Estudo de caso 

 

 

ABRACIF, curso de pós-graduação de medicina Chinesa e acupuntura. São 

Paulo - SP Brasil. 2018 

 

Resumo 

 

Pelas poucas publicações presentes na literatura sobre o efeito da 

auriculoterapia na ansiedade tivemos como objetivo avaliar a os efeitos da 

auriculoterapia no controle da ansiedade em uma professora do ensino 

fundamental, a paciente foi submetida a dez sessões de auriculoterapia com 

intervalo de uma semana cada. Foi aplicado um questionário da escala HAD 

avaliação do nível de ansiedade e depressão antes das sessões e o mesmo 

questionário ao final do período da pesquisa.  

 

 

Abstract 

 

 

There are few publications in specialized literature about effect of 

auriculotherapy in anxiety. We aimed to evaluate the effects of the 

auriculotherapy in the control of anxiety in a teacher of elementary school. 

The patient was submitted to ten Auriculotherapy sessions with interval of one 

week. The patients were asked to complete a questionnaire HAD scale 

at admission to evaluate anxiety and depression level before the sessions and 

the same questionnaire done in the end of the research period. 

 

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/elementary+school.html
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Introdução 

Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão e   
caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo, de 
algo desconhecido ou estranho. 
A Saúde mental é um dos grandes desafios do século XXI,  
Ansiedade pode ser definida como uma condição orientada para o futuro, 
caracterizada pela apreensão relativa à percepção de não poder controlar ou 
prever eventos potencialmente aversivos; a existência de sintomas corporais 
de tensão física; e o desvio do foco de atenção para esses eventos 
potencialmente aversivos ou às respostas afetivas eliciadas por eles 
(BARLOW; DURAND, 2008).  
A ansiedade e suas consequências representam algumas das fontes mais 
comuns de sofrimentos relativos ao campo da saúde mental (WOLPE, 1984). 
Pagotti e Pagotti (2007) escreveram que a docência é identificada como grande 

geradora de ansiedade, principalmente para professores do ensino 

fundamental e médio, quando comparados aos do ensino superior. Souza 

Santos et al. (2010) realizaram uma pesquisa com sete professores e 

verificaram, por meio da aplicação do Inventário de Ansiedade de Beck que 

71,25% apresentaram algum nível de ansiedade, sendo que dois participantes 

apresentaram grau Mínimo, três apresentaram grau Leve e dois, grau 

Moderado e nenhum Grave. 

 

 

Objetivo 

Avaliar a efetividade do protocolo auricular para redução da ansiedade e dor de 

uma paciente Professora do ensino fundamental do estado de São Paulo, 

praticante do método Pilates com frequência de duas vezes por semana. 
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Apresentação do caso 

Professora do ensino fundamental do estado de São Paulo, 52 anos de idade, 

há 23 anos é funcionaria publica, 16 anos na educação infantil, ama sua 

profissão, porem, acha muito desgastante.  Casada e tem quatro filhas. Peso 

corporal esta oscilando entre 102 e 104 quilos com 1,69 cm de estatura, mas 

diz que não se alimenta pela manha e tem muito cansaço, come pouco. 

Praticante do método Pilates duas vezes por semana. Paciente relata Ter 

câimbras todos os dias em membro inferior esquerdo e nos dedos das mãos, 

mais dor em lombar e parestesia no membro inferior esquedo, dor desce para 

membro inferior até o pé. Dorme em media quatro horas por noite e acorda 

duas vezes no período.  

No ano de 2005 a paciente relata que ficou afastada seis meses do trabalho 

por motivos de depressão. A paciente pediu licença premio de 45 dias de 

afastamento por motivos de saúde em 04 de abril de 2018 e foi atendida de 

imediato pela diretoria. 

 

Diagnostico medico  

Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia.  

Hérnia de disco lombar L4-L5-S1 

Medicação – fluoxetina, losartana de forma esporádica. 
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Tabela 1. Pesquisa realizada do dia 15 de janeiro de 2018 a 24 de março de 

2018 

Dias  Shenmen Fígado Baço Lombar Pulmão Estomago Neurose Rim Coração Diafragma Ciático Bexiga 

15/01 
D 

2 5 8 5 4 4 06      

25/01 
E 

3 6 7 6 5 6  6 4 3   

02/02 
D  

            

10/02 
E 

4 8 7 7 4 7 5 6 6 5 6 4 

17/02 
D 

3 4 6 4 4 4 4 5  2 5 6 

24/02 
E 

4 6 5 3 4 5 3 4 5 3 4 4 

03/03 
D 

5 7 8 5 6 4 5 6 3 3 5 3 

10/03 
E 

4 8 8 4 5 5 4 4 4 2 4 2 

17/03 
D 

3 6 7 3 5 4 3 5 5 3 4 4 

24/03 
E 

2 5 6 3 4 4 3 4 4 3 3 3 

 

Escala de Eva de dor subjetiva utilizada onde 0 é nenhuma dor, 5 dor 

moderada e 10 dor insuportável  

Inicio 15 janeiros 2018 

Inspeção – paciente deitada em DD foi tirada foto das duas orelhas 

Palpação feita com o mesmo instrumento em todas as sessões. 

 Orelha direita escolhida 

Aplicada sementes montadas com micropore  

17:00 Ainda não tinha almoçado. 

Dia 25 de janeiro a paciente queixa do ponto lombar na orelha direita da 

primeira aplicação do dia 15 de janeiro, a dor chegou a 10 e orientei a retirar a 

semente.  

Dia 02 de fevereiro paciente não compareceu ao tratamento 

Dia 10 de fevereiro a paciente relatou que a semana que esteve sem a 

auriculoterapia, teve crises da fibromialgia atribuída também a muita tensão no 

trabalho, que esta havendo pressão de uma mãe de aluna que esta obrigando 

a filha de 12 anos a se prostituir e se drogar.  
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Dia 17 de fevereiro. 

Acupuntura dos pontos IG4, R3, B60, R6, IG11, VC17, VB20. 

Nos dias 24 de fevereiro até 24 de março a paciente foi relatando melhora das 

suas dores e que gosta do efeito do tratamento associado a acupuntura 

sistêmica e ao Pilates   

 

 

Método 

Para obtenção do objetivo proposto foi realizado um estudo de caso, 

modalidade de pesquisa entendida como a escolha de um objeto de estudo 

definido pelo interesse de casos individuais. Ela busca a investigação de um 

caso especifico bem delimitado, contextualizado para que se possa realizar 

uma busca circunstanciada de informações. Conforme os objetivos dessa 

pesquisa, esse estudo é classificado como instrumental, pois objetiva examinar  

um caso para compreender melhor a ação da auriculoterapia na ansiedade, 

servindo assim como base para orientar estudos ou ser instrumento para 

pesquisas  posteriores.  

Este estudo teve como intervenção a acupressão auricular e como indicador de 

resultado a escala de Ansiedade e Depressão (HADS): 14 itens, dos quais sete 

voltados para a avaliação da ansiedade (HADS-A) e sete para a depressão 

(HADS-D). Cada um dos seus itens pode ser pontuado de 0 a 3, compondo 

pontuação máxima de 21 pontos para cada escala. Serão 10 sessões de 

auriculoterapia com intervalo de sete dias de cada sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Resultados 

Respostas da paciente do dia 15 de janeiro 2018  

Escala HAD – Avaliação do nível de ansiedade e depressão  
 

1. Me sinto tensa ou 
contraída 

 boa parte do tempo      
(2) 
 

  

2. Eu ainda sinto que 
gosto das mesmas 
coisas de antes  

 Não tanto quanto 
antes 
(2) 

  

3. Eu sinto uma 
espécie de medo, 
como se alguma 

coisa de ruim 
fosse acontecer 

  Sim, de jeito 
muito forte (3) 

 

4. Dou risada e me 

divirto quando vejo 
coisas engraçadas  

Atualmente um 

pouco menos (0)   
 

   

5. Estou com a 
cabeça cheia de 
preocupações  

  A maior parte do 
tempo         (1) 
 

 

6. Eu me sinto alegre   Poucas vezes                         
(2)   

  

7. Consigo ficar 

sentado a 
vontade e me 
sentir relaxado 

 Poucas vezes                        

(2)   

  

8. Eu estou lenta 
para pensar e 
fazer as coisas  

 Muitas vezes                         
(2)   
 

  

9. Eu tenho uma 
sensação ruim de 

medo como um 
frio na barriga ou 
um aperto no 

estomago  

 Muitas 
vezes                         

(2)   
 

  

10. Eu perdi o 
interesse de cuidar 

da minha 
aparência  

 Não estou mais me 
cuidando como 

deveria  (2)   
 

  

11. Eu me sinto 

inquieta como se 
não pudesse fica 
parada em lugar 

nenhum  

 Bastante (2)    

12. Fico animada 
esperando  as 

coisas boas que 
estão por vir.  

 Bem menos do que 
antes (2)       

 

  

13. De repente tenho 

a sensação de 
entrar em pânico  

 Varias vezes                      

(2)    
 

  

14. Consigo sentir 
prazer quando 
assisto a um bom 

programa de 
televisão  de radio 
ou quando leio 

alguma coisa  

 Poucas vezes                     
(2)   
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Respostas da paciente no dia 05 de abril de  2018  

A paciente não teve acesso às primeiras respostas do dia 15 de janeiro 2018 

Escala HAD – Avaliação do nível de ansiedade e depressão  
 

1. Me sinto tensa ou 
contraída 

 boa parte do tempo      
(2) 
 

  

2. Eu ainda sinto que 
gosto das mesmas 
coisas de antes  

 Não tanto quanto 
antes 
(1) 

  

3. Eu sinto uma 
espécie de medo, 
como se alguma 

coisa de ruim 
fosse acontecer 

  Sim, de jeito 
muito forte (3) 

 

4. Dou risada e me 

divirto quando vejo 
coisas engraçadas  

Atualmente um 

pouco menos (0)   
 

   

5. Estou com a 
cabeça cheia de 
preocupações  

  A maior parte do 
tempo         (3) 
 

 

6. Eu me sinto alegre   Poucas vezes                         
(2)   

  

7. Consigo ficar 

sentado a 
vontade e me 
sentir relaxado 

  Poucas vezes                        

(2)   

 

8. Eu estou lenta 
para pensar e 
fazer as coisas  

 Muitas vezes                         
(2)   
 

  

9. Eu tenho uma 
sensação ruim de 

medo como um 
frio na barriga ou 
um aperto no 

estomago  

 Muitas 
vezes                         

(2)   
 

  

10. Eu perdi o 
interesse de cuidar 

da minha 
aparência  

 Não estou mais me 
cuidando como 

deveria  (2)   
 

  

11. Eu me sinto 

inquieta como se 
não pudesse fica 
parada em lugar 

nenhum  

 Bastante (2)    

12. Fico animada 
esperando  as 

coisas boas que 
estão por vir.  

  Bem menos do 
que antes (2)       

 

 

13. De repente tenho 

a sensação de 
entrar em pânico  

 Varias vezes                      

(2)    
 

  

14. Consigo sentir 
prazer quando 
assisto a um bom 

programa de 
televisão  de radio 
ou quando leio 

alguma coisa  

  Poucas vezes                     
(2)   
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Resultado do primeiro teste do dia 15 de janeiro de 2018 

Ansiedade {15} questões (1,3,5,7,9,11,13) Escore provável. 12 – 21 pontos 

Depressão {12} questões (2,4,6,8,10,12,14) Escore provável. 12 – 21 pontos 

 

Resultado do segundo teste do dia 05 de abril de 2018 

Ansiedade {15} questões (1, 3, 5, 7, 9, 11,13) Escore provável. 12 – 21 pontos 

Depressão {11} questões (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) possível (questionável ou 

duvidosa)  8- 11 pontos. 

De acordo com as respostas dos dois questionários da escala de HAD antes e 

depois da pesquisa não houve diferença significativa na diminuição da 

ansiedade da paciente, apenas relatos de sintomas da fibromialgia na semana 

que não compareceu ao tratamento e diminuição de dor a palpação nos pontos 

escolhidos nas orelhas seguindo sempre o mesmo protocolo. 
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