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Prefácio

Quando iniciei meus estudos em terapias orientais, 
no final da década de 70, todas elas, principalmen-
te a Auriculoterapia, eram destinadas a um públi-
co específico, associado aos “macrobióticos”,   

   muito em voga no período, e a diversos curiosos, 
sendo a maioria amante do esoterismo. Falar em visão científica 
era uma heresia, tanto para o grupo dos esotéricos e afins, quanto 
àqueles que estavam dentro do contexto. 

Acompanhei, como profissional, escritor e professor, as sau-
dáveis mudanças que possibilitaram a Auriculoterapia e demais 
áreas da Acupuntura adentrarem de forma ampla em todos os 
setores da sociedade brasileira, e inclusive ser muito bem aceita 
no meio universitário. 

Isto é uma grande vitória social, ainda mais porque permitiu ao 
público conhecer toda a sua riqueza terapêutica de caráter natural, 
a qual tem como princípio o uso do Chi (energia). 

Esta energia rege o Universo. Sob o olhar da osmose, o ser hu-
mano e os animais encontram-se neste universo e têm em seu con-
teúdo micro, a orelha. Para um leigo e até mesmo um estudioso 
terapêutico oriental, de caráter positivista e empirista com essência 
Aristotélica, a orelha é somente uma parte do corpo, algo inútil, 
meramente estético e sem nenhuma utilidade para a terapia. Porém, 
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para um conhecedor dos princípios da Terapêutica Oriental, a ore-
lha reflete diversos locais, que ao serem trabalhados corretamente, 
leva à homeostase e à plenitude da saúde. 

Para as diversas terapias orientais, saúde é sinônimo de obedi-
ência e doença simboliza o contrário. No primeiro momento, pode 
ser considerado como algo utópico e filosófico. Porém, na práti-
ca, observamos que este ato de obedecer resume-se em seguir as 
determinações da natureza. Em sua sabedoria e por meio de suas 
fundamentações, este fator nos encaminha ao equilíbrio psicobio-
espiritual (corpo, mente e espírito).

A Auriculoterapia é uma técnica que defende a ideia de que a 
orelha é “um corpo humano em miniatura”. Este embasamen-
to teórico é o fundamento de todas as terapias orientais. Nesse 
sentido, esta obra é de suma importância para todos aqueles que, 
diretamente ou indiretamente, se identificam com o tema, porque 
apresenta de forma clara e objetiva, uma nova visão da terapêutica 
auricular energética.

Ph. D. Dr. José Augusto Maciel Torres 
Doutor em Filosofia e Psicologia, acupunturista, diretor 

da FACEI – Faculdade Einstein - e autor de diversas 
obras relacionados às artes marciais e terapias orientais.
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Introdução

Um importante fundamento da Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC) é o conceito de microssistema.  De 
maneira geral, refere-se a uma parte do corpo que 
representa todo o organismo. Tem significado re-

flexológico e ação neurofisiológica e energética. Quando alguma 
parte do corpo está enferma, podemos encontrar indícios na au-
rícula, em regiões específicas. O caminho reverso é o tratamento, 
ou seja, estimulando regiões específicas do microssistema. A partir 
disso, conseguimos harmonizar a parte do corpo correspondente. 
Em geral, são reflexos víscero-cutâneos e cutâneos-viscerais. Desta 
forma, a orelha pode ser utilizada para diagnosticar e tratar pato-
logias.  A Auriculoterapia é um neologismo formado por auris (do 
latim, orelha) e therapien (do grego, tratamento).

Reconhecida em 1990, pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a Auriculoterapia é o micros-
sistema mais utilizado no mundo. Seus 
benefícios e facilidades justificam este 
status. Trata-se de um método eficiente, 
simples, de baixíssimo custo e pratica-
mente isento de efeitos adversos quando 
realizado por profissionais com forma-
ção adequada.

As correspondências entre as partes 
da orelha e do corpo humano formam 
uma imagem semelhante a um feto in-
vertido. A cabeça situa-se na parte infe-
rior, os glúteos e membros inferiores na 
parte superior, e o tronco e as cavidades 
torácica e abdominal no centro.



Dr. Alexander Raspa e Dr. Domingos Belasco Jr. 

13

Correspondências:

Lóbulo cabeça e face

Anti-trago cabeça e cérebro

Incisura superior do Anti-trago tronco cerebral

Anti-hélix tronco e coluna vertebral

Raiz superior do anti-hélix membros inferiores

Ramo inferior do anti-hélix quadril

Fossa escafoidea membros superiores

Concha superior cavidade abdominal

Concha inferior cavidade torácica

Contorno da raiz do hélix  trato digestório

Fossa triangular pelve e aparelho ginecológico

Incisura intertrago sistema endócrino

Para uma melhor compreensão da Acupuntura Auricular, exami-
naremos sua história e desenvolvimento a partir de duas perspecti-
vas diferentes: 

•1. Acupuntura Auricular antiga, referente ao período anterior
ao século XX e até os anos 50.

•2. Acupuntura Auricular Moderna referente ao tempo desde
quando Paul Nogier redescobriu e aperfeiçoou o método de cura 
pela aurícula, passando pelo desenvolvimento dos mapas chineses 
até as pesquisas mais recentes da Dra. Huang.

Desta forma, a terapia auricular pode ser dividida em:

a. Sistema chinês de Acupuntura Auricular.

b. Sistema europeu de Acupuntura Auricular, que posteriormente
evoluiu para Auriculoterapia e Medicina Auricular (OLESON 2003).
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Acupuntura Auricular Antiga

Definição

É um tratamento baseado na estimulação de pontos de Acu-
puntura na aurícula. Acreditava-se que esses pontos estivessem co-
nectados aos meridianos e usados empiricamente para certos tra-
tamentos voltados ao alívio da dor. Eles, no entanto, não faziam 
parte de um sistema de Acupuntura limitado a orelha, mas parte de 
um sistema que cobria o corpo inteiro (CHEN, 1991; GORI AND 
FIRENZUOLI, 2007).

Acupuntura Auricular Moderna

Definição

Segundo Gori e Firenzuoli (2007), a Acupuntura Auricular Mo-
derna é definida como “um sistema de diagnóstico e tratamento 
baseado na normalização da disfunção do corpo, estimulando os 
pontos de Acupuntura no pavilhão auricular externo”.

A abordagem francesa não é baseada nos princípios da MTC 
(medicina tradicional chinesa) , mas na presunção de Paul Nogier, 
que como organização somatotópica do corpo, se representa na 
aurícula humana atrávés de um sistema reflexológico.

Por outra vertente, o sistema chinês utiliza os mesmos funda-
mentos da acupuntura, como conceitos de energia (Qi), relação 
entre os 5 elementos (madeira, fogo, terra, metal e àgua), corres-
pondência com o Shen (“psiquê”) e órgãos/vísceras, dentre outros.
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CAPITULO I

HISTÓRICO DA 

AURICULOTERAPIA

Dr. Alexander Raspa

I
耳針治療史

Informações sobre cursos e 
eventos: www.portalsaude.org.br
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São muitas as referências de uso dos pontos auriculares 
antes do século XX na história da Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC). Entretanto, a utilização do pavilhão au-
ricular restringia-se a poucos pontos para diagnóstico.

221  a.C.: o Volume 2 do livro clássico de Moxabustão chamado 
“O Clássico de Moxabustão dos Onze Canais dos Braços e das 
Pernas (Zi Bi Shí Yi Mài Jiú Jing)”, mais antigo que o clássico de 
Medicina interna do Imperador Amarelo (Huáng Di Nèi Jing), regis-
trou o curso do canal da vesícula biliar e do canal do rim que corre 
do pé a cabeça, ambos com ramos que alcançam a orelha. De um 
modo geral, doenças nesses canais são capazes de causar surdez, 
no entanto, podem ser curadas usando Moxabustão. A publicação 
também registrou que o canal shao yang do braço dirige-se da mão 
a cabeça, penetrando também na orelha. Em síntese, um “Canal da 
Orelha” (correspondendo ao atual canal do triplo aquecedor) per-
corre da mão a cabeça e adentra na orelha. 

400 a.C.: o livro “Nei Jing”  ou “Tratado de Medicina Interna”, 
obra clássica da MTC, afirma que a orelha não é uma estrutura iso-
lada do corpo, pois tem relação com os órgãos internos (Zang-fu) e 
os meridianos.
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O Eixo Espiritual (Líng Shú) e Questões Simples (Su Wèn) con-
têm mais de 10 referências a canais, pontos de Acupuntura e diag-
nose relativa à orelha. O Capítulo 4 do Eixo Espiritual comenta: “o 
Qi (energia) e o sangue dos 12 canais regulares e de todos os 365 
vasos sobem à face para alcançar os orifícios puros (olho. orelha, 
nariz, boca), parte deste Qi flui à orelha para habilitar a audição”. O 
Capítulo 28 declara que a orelha é o lugar convergente dos canais 
e está intimamente relacionada aos 12 canais regulares. O “Eixo 
Espiritual (Líng Shú)” é o livro mais antigo a registrar o tratamento 
de doença usando pontos auriculares. 

“Huang Di Nei Jing” faz menção às correspondências entre meri-
dianos e a orelha, esboça influências de tratamentos sistêmicos atra-
vés do pavilhão auricular, mas longe de definir um método com-
pleto de Auriculoterapia como a conhecemos nos dias atuais. Esta 
obra correlacionou a orelha com a saúde geral dos rins.

400 d.C.: o emprego de Acupuntura Auricular para urgências mé-
dicas foi preconizado no livro “Chou Hou Qing Fang” ou “Prescrição 
para Emergências”.

420 - 479 d.C.: o médico Yang Shi Ying escreveu: “os 12 canais 
acima se reúnem na orelha, local onde o Yin e o Yang se inter-rela-
cionam”.

581 - 682 d.C.: o famoso médico Sun Simiao ofertou uma grande 
contribuição. Seu livro “Important Formulas Worth a Thousand Gold 
Pieces” (Qiãn lin Yào Fãng) apresentou muitos métodos para tratar 
doenças usando pontos auriculares. 

1280 - 1368 d.C. (dinastia Yuan): o livro intitulado “Wei Sheng Pao 
Qing” ou “O Tesouro da Saúde”, publicado durante a Dinastia Chi-
nesa de Luan, indica a pressão do lóbulo para tratar epilepsia infantil.

1602 d.C.: foi publicado o livro “Da Cheng” ou “Compêndio de 
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Acupuntura e Moxa”, que indica a cauterização do lóbulo auricular 
para tratamento oftalmológico.

1951: o médico francês Dr. Paul Nogier desenvolve a 
Auriculoterapia. Ele recebeu em seu consultório vários pacientes que 
apresentavam uma cauterização na orelha feita por uma curandeira 
de Marseille, Madame Barrin. A função desta cauterização era 
aliviar ciatalgias. O ponto cauterizado localiza-se no ramo inferior 
da antélice, no ponto hoje denominado ciático. Aplicou em seus 
pacientes o mesmo procedimento e obteve resultados favoráveis. 
Após três anos de estudos, Dr. Nogier associou-lhe a pontos da 
coluna vertebral. A partir de experimentos, produziu o primeiro 
mapa auricular, comparou-o com a figura de um feto na posição 
invertida e batizou a técnica de Auriculoterapia. Posteriormente, 
seu filho, Rafael Nogier, a denominou Auriculomedicina.

1958: a revista de Medicina Tradicional de Shangai publica os es-
tudos de Nogier. O mapa auricular publicado por Paul Nogier ser-
viu de base e grande impulso para o desenvolvimento da Auriculo-
terapia na China. Em 1960, pesquisadores de Nanking concluíram 
o estudo que verificou a exatidão clínica do homúnculo auricular de
Nogier em 2 mil pacientes clínicos.

1972: a China apresenta o mapa estandardizado dos pontos au-
riculares. Devido à grande diversidade de trabalhos publicados por 
vários centros de estudos e atendimentos em Auriculoterapia, havia 
surgido algumas diferenças entre os mapas que eram publicados na 
época. Por esse motivo, teve a necessidade de se unificar a nomen-
clatura e a localização dos pontos de Auriculoterapia chinesa.

1980: Nguyen Van Nghi publica o livro Auriculopuntura, onde 
apresentou importantes dados estatísticos de várias pesquisas em 
Auriculoterapia realizadas nos principais hospitais da China.
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1990 - A OMS (organização mundial da saúde) reconhece a Au-
riculoterapia.

1999 - A Dra. Huang Li Chun publica na Conferência Mundial 
de Auriculoterapia um novo mapa dos pontos auriculares. A expe-
riência de 30 anos em Auriculoterapia dessa médica chinesa ofer-
taram importantes contribuições para a Auriculoterapia Moderna. 
Atualmente, é reconhecida como a melhor especialista do mundo 
no campo da Medicina Auricular. Ela recebeu o Reconhecimento 
de Maestria e Lifetime Achievement Award no Simpósio Internacio-
nal sobre Terapia Auricular e Medicina Auricular e uma placa de 
metal do presidente da Itália, em reconhecimento à série de trata-
mentos que lhe foram dados durante sua visita à China. Também 
liderou a delegação dos acupunturistas chineses para ensinar essas 
habilidades a médicos em Cuba e ganhou o Prêmio de Amizade e 
Luta e um certificado do presidente. A Dra. Huang trabalhou no 
Hospital Militar “301”, o principal de Pequim, por mais de 35 anos 
antes de ir para os Estados Unidos. Atuou como diretora chefe do 
departamento de Acupuntura do Hospital Militar “301” por mais 
de 10 anos. É considerada também uma das principais referências 
na China. Já tratou mais de 250 mil pacientes em todo o planeta, 
entre eles, sucessivas gerações dos maiores líderes do governo da 

China e de outros de países, 
como os presidentes da Itália e 
Cuba. Foi homenageada como 
a melhor especialista médica 
em seu campo pelo governo 
chinês e é consultora de várias 
organizações médicas em todo 
o mundo.
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CAPITULO II

ANATOMIA 
DA ORELHA

Dr. Kerson Bruno Vieira Dourado

I
耳解剖學

Informações sobre cursos e 
eventos: www.portalsaude.org.br
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O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor estruturas da ore-
lha de maneira sucinta, uma vez que existem muitas estruturas e 
funções conforme a morfologia desse órgão sensorial, para nortear 
o estudo da Auriculomedicina ou também denominada Auriculo-
terapia. Ao final, serão apresentadas figuras e um quadro com os 
nomes das estruturas da orelha externa, tanto em português quanto 
em latim, de acordo com a terminologia anatômica.

A orelha, dividida em externa, média e interna, é um órgão sen-
sorial responsável pela audição e equilíbrio corporal, e será apresen-
tada a seguir.

Orelha Externa
A orelha externa é formada basicamente por duas partes. A parte 

que se projeta lateralmente à cabeça é a orelha, também intitulada de 
pavilhão auricular ou aurícula, e a parte que adentra ao osso tempo-
ral, é o meato acústico externo. A estrutura que divide a orelha exter-
na da média é a membrana timpânica, tendo como barreira medial-
mente a sua face externa. Saliências e depressões da orelha, como a 
hélice, anti-hélice, trago, antítrago, concha e fossa triangular auxiliam 
no direcionamento e condução do som até o meato acústico externo, 
sendo essas originárias da face lateral da cartilagem da orelha. 

Já o lóbulo da orelha não apresenta cartilagem, e sim tecido celular 
subcutâneo rico em adipócitos e bastante vascularizado. Com isso, as 
funções da orelha externa são captar e conduzir as ondas mecânicas 
sonoras para a orelha média, auxiliar na localização do som e amplifi-
cá-lo, além da proteção das regiões média e interna da orelha. A ma-
nutenção de umidade e temperatura ideais para manter a elasticidade 
da membrana timpânica faz com que essa estrutura seja protegida 
por ação de glândulas ceruminosas, pelos e a migração epitelial da 
região interna para a externa (MOORE; DALLEY, 2007; MEIREL-
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LES, 2010; PEREIRA; SANTOS, 2012; TORTORA; NIELSEN, 
2013; BENTO, 2013). Limitaremos-nos à descrição da orelha exter-
na, pois é nela onde a terapia auricular é realizada.

Músculos e ligamentos
Na orelha externa encontram-se músculos e ligamentos extrín-

secos e intrínsecos. Os extrínsecos são os músculos auriculares an-
terior, posterior e superior. Já os intrínsecos são os músculos menor 
e maior da hélice, trágico, antitrágico, piramidal da orelha, trans-
verso da orelha e oblíquo da orelha (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ANATOMIA, 2001; BENTO, 2013; GILROY, 2014).

Os ligamentos extrínsecos são o auricular anterior, posterior e 
superior (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA, 2001; 
BENTO, 2013), e os ligamentos intrínsecos por serem menos im-
portantes não foram citados (BENTO, 2013).

Vascularização
São inúmeros os vasos sanguíneos que formam a rede arterial e 

venosa. Sendo assim, serão citadas somente algumas artérias bem 
como alguns ramos provenientes delas, de acordo com o que é mais 
indicado na literatura para a estrutura denominada artéria (A.).

A vascularização da orelha externa e média ocorrerá pelos ra-
mos das artérias temporal superficial, auricular posterior, faríngea 
ascendente e maxilar, ambas provenientes da artéria carótida exter-
na (MEIRELLES, 2010, PEREIRA; SANTOS, 2012).

A vascularização da orelha interna é feita pela artéria do labirin-
to, considerado como um ramo da artéria cerebelar inferior anterior 
(AICA) ou da artéria basilar. A artéria do labirinto divide-se em 
artéria vestibular anterior para nutrir o nervo vestibular, o utrículo 
e as ampolas dos canais semicirculares anterior e lateral, e artéria 
coclear comum se ramifica em artéria coclear própria para suprir a 
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cóclea e artéria vestibulococlear para suprir parte da cóclea e par-
te inferior do sáculo, além da ampola do canal semicircular poste-
rior (HAIN; RELMINSKI, 2007; MEIRELLES, 2010; PEREIRA; 
SANTOS, 2012).

Para melhor visualização da rede arterial, a figura 1 indica a arté-
ria (A.) citada textualmente e suas ramificações, se necessário. 

Figura 1 – Artérias da orelha.

 
Fonte: Figura elaborada pelo Autor.

Inervação
Semelhante à vascularização, são inúmeros os nervos e ramos 

advindos do sistema nervoso periférico. Por este motivo, serão cita-
dos alguns nomes relacionados às partes da orelha, mas não neces-
sariamente todo o trajeto neural, desde sua origem até sua chegada 
à estrutura.

Na orelha externa, o pavilhão auricular é inervado pelos nervos 
auricular magno e occipital menor (plexo cervical), auriculotem-
poral (nervo trigêmeo), ramos auriculares (nervos facial e vago). 
O meato acústico externo é inervado pelo nervo auriculotemporal 
(nervo trigêmeo), ramo auricular (nervo glossofaríngeo), ramo au-
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ricular (nervo vago) e nervo para o meato acústico externo (nervo 
facial) (DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2005; MEIRELLES, 2010; 
PEREIRA; SANTOS, 2012).

A seguir, na figura 2, serão apresentadas de forma esquemática 
a região da orelha com sua estrutura correspondente e nervo (N.).

.
Figura 2 – Inervação da orelha.

Fonte: Figura elaborada pelo Autor.
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Terminologia Anatômica
Em decorrência da quantidade cada vez maior de literatura 

(GONZÁLEZ GARCÍA, 1999; LEE, 2010; FONSECA, 2013) 
acerca do tema Auriculoterapia e da não utilização da terminologia 
anatômica, faz-se necessária A citação em português da terminolo-
gia anatômica atualizada para que haja padronização quanto aos 
nomes encontrados. Também será colocado o nome em latim, uma 
vez que alguns termos ainda são utilizados.

O quadro 1 contempla algumas estruturas da orelha externa. 
Quadro 1 – Terminologia anatômica da orelha. 

TERMINOLOGIA ANATÔMICA

Português Latim
Orelha Auricula
Hélice Helix
Ramo da hélice Crus helicis
Espinha da hélice Spina helicis
Cauda da hélice Cauda helicis
Antélice Antihelix
Fossa triangular Fossa triangularis
Ramos da antélice Crura antihelicis
Escafa Scapha
Concha da orelha Concha auriculae
Cimba da concha Cymba conchae
Cavidade da concha Cavitas conchae; cavum conchae
Trago Tragus
Antitrago Antitragus
Incisura antitrágica  Incisura antitragica
Incisura anterior Incisura anterior
Ápice da orelha Apex auriculae
Tubérculo da orelha Tuberculum auriculae

Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA, 2001.

Uma observação é feita quanto ao nome do tubérculo da orelha, 
pois essa estrutura está com uma grafia diferente em latim para o 
termo orelha (tuberculum auriculare), e nesse caso, será mantida 
a terminologia predominantemente citada para orelha (auriculae) 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA, 2001).
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A orelha, no que diz respeito somente ao pavilhão auricular, 
apresenta a hélice com as partes denominadas espinha, ramo e cau-
da. Mas não há nenhuma menção ao termo raiz da hélice, usado 
com frequência em livros de Auriculoterapia.

A antélice envolve a fossa triangular e os ramos, não sendo cita-
do nenhum outro nome para diferenciá-los. Por esse motivo, cabe 
aqui utilizar os termos de posição e direção, sendo um ramo supe-
rior e o outro inferior. 

A concha da orelha é dividida em cimba da concha localizada su-
periormente e cavidade da concha inferiormente. Outras estruturas 
são a escafa, trago, antítrago, incisura antitrágica, incisura anterior e 
lóbulo da orelha. 

O ápice da orelha é o termo usado para o topo ou ponta da 
orelha, antigo vértice. O turbérculo da orelha é também chamado 
de turbérculo auricular, conforme epônimo tubérculo de Darwin 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA, 2001). 

A maioria dos nomes citados anteriormente pode ser visualizada 
na figura 3.

Figura 3 – Terminologia anatômica das principais estruturas da orelha. 

Figura adaptada da internet (https://www.livescience.com/52287-ear-anatomy.html).



30



31

CAPITULO III

DIAGNÓSTICO 
AURÍCULAR

Dr. Alexander Raspa
Dr. Domingos Belasco Jr.

I
通過耳診斷

Informações sobre cursos e 
eventos: www.portalsaude.org.br



Acupuntura Auricular

32

A avaliação do pavilhão auricular consiste na busca por 
sinais que indiquem possíveis alterações somáticas. 
Portanto, segue-se o princípio de correspondências 
reflexológicas entre a orelha e o corpo humano.  

O exame físico consiste em duas etapas:

1) Inspeção visual

Procura-se por manchas, descamações, nódulos, cordões, vasos 
sanguíneos e aumento de vascularização (eritema) que estejam visí-
veis.  É de extrema importância que tenhamos uma boa iluminação 
do local examinado. 

Interpretação:

• Ponto avermelhado = doença aguda, dor ou excessos energéti-
cos (hiperfunção).

• Ponto esbranquiçado = disfunção ou deficiência energética (hi-
pofunção).

• Ponto esbranquiçado + protuberância sebácea fixa = doença
crônica ou deficiência energética.

• Pontos escuros = doenças graves.

• Descamação fixa = alteração energética ou funcional.

• Vasos sanguíneos aparentes = disfunções circulatórias.

• Nódulos = doença degenerativa ou articular.

2) Palpação (áreas sensíveis)

Utilizamos nesta fase um instrumento de ponta romboide e de 
pequeno diâmetro, como a ponta de um brunidor odontológico.  
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Existem palpadores específicos encontrados no mercado para Acu-
puntura. Com uma pressão constante, procuramos ponto a ponto 
regiões que apresentem um aumento de sensibilidade. É indispen-
sável a comparação com áreas adjacentes para nos certificarmos 
que ali realmente é uma região hiperalgésica. 

Este procedimento também é fei-
to através da palpação bidigital. 
Esta forma é particularmente mui-
to utilizada para avaliar a antélice, 
ou seja, as áreas relacionadas com 
a coluna vertebral. A partir dele, 
procuramos pontos dolorosos, 
presença de cistos, cordões fibrosos e tentamos estabelecer uma 
relação com a queixa do paciente. Avaliamos também a flexibili-
dade da cartilagem. A palpação bidigital é executada com os dedos 
polegar e indicador. 

As regiões sensíveis que forem encontradas serão selecionadas para 
o tratamento, ou seja, nelas serão colocadas alguma forma de estí-
mulo terapêutico, como agulhas, esferas, sementes, Laser, etc.
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Detecção dos pontos auriculares

O levantamento de Oleson e Col (1980) investigou a teoria exa-
minando pacientes com dor musculoesquelética. Em 75,2% dos 
casos houve concordância entre os diagnósticos médicos conven-
cionais e auriculares.

Acredita-se que a reação da aurícula é causada novamente por 
meio de vias neurológicas. Em condições normais, a aurícula é “ele-
tricamente silenciosa”, mas sob condições patológicas fica “eletri-
camente ativa”.

A inspeção e palpação da aurícula são os primeiros passos para 
a detecção de “pontos reativos”. Anormalidades como inchaço, ru-
bor, descamação ou sensibilidade podem ser sinais de condições 
patológicas no corpo.

Localizadores de pontos mecânicos e elétricos também são usa-
dos para uma detecção mais precisa de pontos de Acupuntura.

Localizadores de pontos mecânicos (palpadores) dependem mui-
to da sensibilidade dos pacientes, que muitas vezes podem levar a 
resultados distorcidos, considerando que os localizadores elétricos 
fornecem resultados mais objetivos, medindo a resistência elétri-
ca da pele. Recentemente, localizadores com Laser foram aplicados 
para a identificação de “pontos de Acupuntura reativa”.

Além de inspeção, palpação e detectores pontuais, o Sinal 
Autonômico Vascular (SAV) também é utilizado para encontrar 
pontos auriculares.
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O Sinal Autonômico Vascular (SAV)

Em 1966, Paul Nogier descobriu que havia uma conexão entre 
a aurícula e o coração. Mais tarde, percebeu que era uma resposta 
do sistema nervoso autônomo generalizado. O SAV é um reflexo 
coclear-ocular que pode se evidenciar como uma onda estacionária 
do pulso na parede arterial.

Enquanto na pulsologia chinesa avalia-se ambos pulsos (direito 
e esquerdo) da artéria radial e por meio de extrema sensibilidade, 
distinguem-se informações sobre a condição energética de cada ór-
gão, na técnica de Nogier, basta tomar-se um dos pulsos e com 
uma ponta de metal ou de aparelhagem eletrônica, pesquisa-se por 
todas as regiões reflexas auriculares e, onde houver desequilíbrio, 
haverá uma alteração no pulso, que inicialmente chamou-se R.A.C. 
(reflexo aurículo cardíaco) e hoje em dia se conhece como R.A.N. 
(reflexo arterial de Nogier) ou SAV (sinal autônomo vascular).

Qualquer estimulação da pele por meio de luz, Laser, calor ou to-
que pode fornecer o SAV. Na Europa, o SAV tornou-se um método 
muito usado para encontrar pontos auriculares “reativos”. O SAV 
também permite a identificação de pontos tratáveis, que ainda não 
são dolorosos, mas indicam algum tipo de disfunção no organismo.
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Acupressão
É um método não invasivo que estimula os pontos de Acupun-

tura aplicando pressão usando dedos, instrumentos como o pró-
prio palpador auricular, esferas de metal ou sementes (vacária ou 
mostarda). Esferas e sementes são fixadas na orelha através de es-
paradrapos do tipo micropore. O ponto mais importante é que o 
estímulo seja o mais esférico possível e com dimensões que não 
excedam 1,7 mm.

Por via de regra, os pontos permanecem na orelha por um pe-
ríodo de três a sete dias. É necessário um repouso, de pelo menos, 
24 horas, antes de uma nova aplicação para que os tecidos possam 
se reestabelecer. O ideal seria que o paciente retirasse as esferas no 
6º dia, e no 7º, voltasse ao consultório para uma nova aplicação. 
Um ciclo de tratamento compreende 10 sessões. É necessário, ao 
menos, uma semana de descanso, antes de iniciar um novo período 
de tratamento.
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Agulha de Acupuntura
Existem diferentes métodos para estimular os pontos auricu-

lares. O método mais comum é a Acupuntura, onde agulhas são 
usadas para a estimulação dos pontos da aurícula. Antigamente, as 
pessoas usavam ossos de peixe, pedras afiadas ou clipes de bambu 
como material de Acupuntura. Mais tarde, eles foram substituídos 
por ouro ou prata. Hoje, as agulhas são feitas de aço inoxidável de 
alta resistência e revestidas em ouro ou prata.

As agulhas permanecem no lugar de 20 a 45 minutos.

 

Às vezes, após um tratamento, agulhas semipermanentes são 
ligadas a certos pontos de Acupuntura para reforçar o efeito do 
tratamento. São feitas de aço inoxidável de alta resistência e perma-
necem no ouvido por um tempo médio de uma semana (BAHR, 
2010; RUBACH, 2001). Assim como as esferas, este tipo de artefa-
to também é fixado com esparadrapos.  
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Eletroacupuntura
É uma técnica moderna de es-

timulação elétrica controlada na 
orelha. Por este meio, pequenas 
correntes elétricas são aplicadas 
nas agulhas que foram inseridas 
em pontos específicos de Acu-
puntura. A estimulação pode 
ser baixa frequência (2Hz) ou 
alta frequência (100Hz), depen-
dendo do problema patológico. 
Um novo dispositivo de Eletro-
acupuntura Auricular chamado 
P-Stim foi desenvolvido no iní-
cio da década de 90 pelo médico 
austríaco Dr. Szeles, e tem sido 
objeto de muitos estudos, prin-
cipalmente, sobre o tratamento 
de dores agudas crônicas (SA-
TOR-KATZENSCHALGER 
AND A. MICHALEK-SAU-
BERGER).

P-Stim
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Acupuntura a Laser
A Acupuntura a Laser é um método não invasivo que estimula 

os pontos de Acupuntura Auricular aplicando a luz do Laser. Os 
fótons estimulam receptores nervosos que irão via sistema nervoso 
aferente, fazer o mesmo com áreas especificas cerebrais e desenca-
dear uma resposta central descendente homeostática, reequilibran-
do o sistema orgânico afetado.  

Moxabustão
É a denominação dada à combustão de uma pequena quantida-

de de pó de artemísia vulgaris ou sinensis, como forma de  estímulo 
no ponto de Acupuntura. Segundo Nei Jing, “em todas afecções 
onde a Acupuntura é contraindicada, é preciso usar moxas”. No 
caso da Auriculoterapia, o ideal é utilizarmos bastões finos feitos 
com a erva prensada. Assim, aproximamos o cone do ponto a ser 
estimulado e afastamos no momento em que o paciente relata uma 
sensação de ardência. Como regra geral, é recomendável repetir 
cinco vezes em cada ponto.
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1. Shen Men (“porta da alma”) 神門
a. Localização: 2 mm à frente do vértice da fossa triangular.
b. Ação/ indicação: sedativa, tranquilizante, imunológica e anal-
gésica. É indicado para todos os distúrbios orgânicos e alterações
emocionais.
Importante no equilíbrio psíquico – Exemplo: insônia.
É um ponto de ação geral (somático e psicológico).

2. Zero (diafragma chinês) 光圈
a. Localização: no centro anatomofisiológico do pavilhão auricu-
lar, em um sulco à frente da raiz da hélice.
b. Ação/ indicação:
B1 – segundo Nogier: ação psicossomática e homeostática.
B2 – segundo a MTC: ação sobre o sangue (harmoniza-o em todos
os casos de afecções hematológicas). Exemplo: soluço.

3. Olho  眼
a. Localização: no centro do lóbulo.
b. Ação/ indicação: “fadiga visual”, cefaleia.
Mestre do Psiquismo (segundo a Escola Francesa de Nogier).
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4. Estômago  胃
a. Localização: no início da raiz da hélice, entre a incisura da hélice 
e a parede medial da antélice.
b. Ação/ indicação: doenças gástricas. Exemplos: gastrite, má di-
gestão, obesidade, ansiedade etc.

5. Baço  脾
a. Localização: na concha inferior, no bordo póstero-superior. Si-
tua-se à meia distância de uma reta que liga o limite posterior do 
antitrago ao estômago.
b. Função: transtornos do sistema digestivo. Exemplos: diarreia, 
distensão abdominal, constipação, dispepsia, má digestão, etc.
c. Obs: controla a ascensão do Qi. Através da tonificação do Qi 
do Jiao médio, evitam-se as afecções como prolapsos nos órgãos 
internos (estômago, reto, vagina e hérnias viscerais).

6. Intestino grosso  大腸
a. Localização: encontra-se no bordo superior da raiz do hélix, ao 
mesmo nível do diafragma e do meato acústico.
b. Função: o intestino grosso tem a função de evacuar os excre-
mentos e constitui o vínculo final na absorção e digestão dos ali-
mentos, nutrientes e líquidos, entre outras funções, realiza a disper-
são do calor de todos os Fu, mobiliza as fezes e detém as deposições 
diarreicas. Por fim, se emprega nas afecções, tais como enterite, 
transtornos intestinais, constipação, distensão abdominal, etc.
Sua relação interior-exterior é realizada com o pulmão, o que per-
mite sua utilização no tratamento de dermatites, enfermidades re-
lacionadas com o nariz e a garganta, laringotraqueobronquite, etc.
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7. Intestino delgado  小腸

a. Localização: encontra-se no bordo superior da raiz do hélix, ao 
mesmo nível da segunda linha de divisão (em três partes, em uma 
distância entre o estômago e o diafragma).
Função: o intestino delgado intervém no processo da absorção e 
transformação dos alimentos e nutrientes, provenientes do estôma-
go. Nele, se realiza a depuração dos líquidos claros dos túrbidos. 
Suas funções são controlar a absorção do processo digestivo, dis-
persar o calor e eliminar a umidade, além disso, mobiliza as fezes 
e detém as deposições diarreicas, por isso, é empregado no trata-
mento das dispepsias, diarreias, constipação, distensão abdominal 
e transtornos gastrointestinais, etc. Sua relação interior-exterior é 
com o coração, fato que permite ser empregado no tratamento das 
afecções deste órgão, segundo se expõe pela MTC. Se o calor agride 
o coração, também pode se instalar no intestino delgado, fato que 
perturba sua função no controle dos fluidos mais densos. Por esta 
razão, este ponto pode ser utilizado no tratamento da hipogalactia, 
afecções da faringe e da laringe, úlceras bucais, hematúria, etc.
b. Diagnóstico: quando este ponto mostra uma reação positiva, 
isto pode revelar um transtorno na função da absorção do intestino. 
Se além disso, é observada uma proeminência edematosa ao tato, 
nos confirma, então, um diagnóstico concernente a transtornos in-
testinais.
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8. Fígado 肝
a. Localização: no bordo póstero-inferior da concha superior
(Cimba).
b. Ação/ indicação: doenças hepáticas, útero, olho, tendões e
músculos, glândulas endócrinas, disfunções hepato-vesiculares, có-
lica biliar, cefaléias, alergias e dores musculares. Harmoniza emo-
ções como raiva em excesso ou reprimida.
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9. Vesícula biliar 膽 (orelha direita) ou pâncreas (orelha 
esquerda)  胰腺
a. Localização: entre o fígado e o rim. Este ponto representa na 
orelha esquerda o pâncreas, e na orelha direita, a vesícula biliar.
b. Função
Pâncreas: tratamento de pancreatite e diabetes mellitus.
Vesícula biliar: sua função fisiológica consiste no armazenamento 
e excreção da bílis. É o Fu acoplado ao fígado. A relação Zang Fu 
permite uma adequada atividade funcional entre ambos, garantindo 
e favorecendo as funções do fígado. É empregado no tratamento 
de enfermidades das vias biliares, distensão e plenitude intercostal, 
Herpes Zoster, etc.

Devido ao trajeto do canal da vesícula através do ouvido, com 
este ponto é possível tratar afecções como o tinido, surdez, enxa-
queca, rigidez de nuca, etc.
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10. Rim 腎
a. Localização: concha superior, direção do vértice da fossa trian-
gular e na altura da transição do ramo inferior e corpo do anti-hélix 
(região onde forma-se uma leve angulação).
b. Ação/ indicação: rim, gônadas, genitais, ossos, dentes, ouvidos. 
disfunções renais, cólicas e cálculos renais, distúrbios de erupção 
dentária, descalcificação, distúrbios ginecológicos e andrológicos. 
Exemplo: Harmoniza emoções relacionadas ao medo.
c. Comentários gerais: ponto importante para a manutenção e 
conservação do estado de saúde, já que este órgão Zang representa 
a base da energia do céu anterior ou ancestral, armazena a essência 
vital e controla o fogo do Ming Men (porta da vida). Por isso, é con-
siderado como a base e sustentáculo da atividade vital do homem. 
Sua utilização nos permite tonificar a energia Yang, nutrir a essência, 
fortalecer a região lombar e a medula espinhal, assim como a fun-
ção cerebral, drenar e conservar o metabolismo dos líquidos cor-
porais, conservar, fortalecer e clarear a audição e a visão. Por todas 
estas propriedades funcionais, é empregado em casos de estados 
de astenia e debilidade geral no curso das enfermidades crônicas, o 
que nos permite tratar afecções como a nefrite, glomerulonefrite, 
debilidade e dor da região lombar e dos joelhos, dor do calcâneo, 
dispepsias, diarreias, impotência, espermatorreia e irregularidades 
menstruais, etc.

Controla os ossos e gera a medula (o cérebro é o mar da me-
dula). Estas funções fisiológicas permitem o emprego deste ponto 
no tratamento das afecções do sistema nervoso e osteoarticulares, 
como neurastenia (transtorno psicológico resultado do enfraqueci-
mento do sistema nervoso central, culminando em astenia física e 
mental), transtornos neurovegetativos, artralgias (cervicalgias, lom-
balgias) e afecções intelectuais (coeficiente de inteligência baixo, 
perda da memória).
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O rim controla ainda o metabolismo dos líquidos, comunica e re-
gula as vias dos líquidos corporais, o que faz este ponto útil no 
tratamento do edema.

11. Bexiga  膀胱
a. Localização: concha superior e na direção do centro da fossa
triangular.
b. Ação/ indicação: bexiga, cistite, nefrite, prostatite, incontinên-
cia urinária, enurese, retenção urinária, cálculo renal, lombalgia, ne-
vralgia ciática, insônia e cefaleia.
c. Comentários: o canal (meridiano) da bexiga possui uma ampla
relação com muitas regiões de nosso corpo, dada a extensão de seu
trajeto. Por esta razão, é empregado no tratamento da cefaleia occi-
pital, da lombalgia e ciatalgia.
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12. Coração  心臟
a. Localização: centro da concha inferior.
b. Ação/ indicação: coração, vasos sanguíneos, ansiolítico, insô-
nia, distúrbios emocionais, distúrbios cardiovasculares, hipertensão,
hipotensão, taquicardia, bradicardia, etc.

13. Pulmão  肺
a. Localização: área imediatamente (1 ou 2 mm) acima e abaixo do
ponto do coração.
Obs: o ponto inferior (abaixo do coração) é o que coincide com
o pulmão do lado da orelha tratada, e o que localiza-se acima do
ponto coração corresponde ao pulmão do lado oposto.
b. Ação / indicação: doenças pulmonares, asma, distúrbios de
vias respiratórias, gripe, faringite, laringite, sinusite, rinite, proble-
mas de pele e mucosas. Exemplos: harmoniza emoções como:
tristeza, angústia e depressão.
É importantíssimo na restauração da energia vital!
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14. Ciática 坐骨神經
a. Localização: no meio do ramo inferior da antélice
b. Ação/ indicação: ciatalgia e lombociatalgia.

15. Lombalgia 腰背痛
a. Localização: início do ramo inferior do anti-hélix. Situa-se a 1
mm atrás e abaixo da bifurcação do anti-hélix.
b. Ação / indicação: lombalgia.

16. Correspondências reflexas
Dividindo-se a antélice em três partes, temos a seguinte correspon-
dência com a coluna vertebral:
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CAPITULO VI

MACETES CLÍNICOS
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臨床策略
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1) Variação do ponto Shen Men de acordo com 
a Dra. Huang
Possibilidades Clínicas de uso e combinações:
• Simultâneo para potencializar a ação do ponto: utilizar simultanea-
mente as duas localizações do ponto, a tradicional e a da Dra. Huang.
•  Alternado em seções diferentes: em uma seção, podemos utilizar 
o tradicional, e na próxima, a variação da Dra. Huang.
•  Agulha em um Shen Men no ambulatório e esferas metálicas semi-
permanentes no outro ponto.
• Outras possibilidades: são infinitas.  Dependem de nossa estraté-
gia traçada em relação ao tratamento. Por exemplo: se desejarmos 
enfatizar ao máximo uma ação sedativa ou tranquilizante geral, po-
demos usar os quatro pontos, ou seja, as duas localizações bilateral-
mente (dois na orelha esquerda e dois na direita).

 

2) Lombalgia 
O uso da região posterior da aurícula
Uma das grandes contribuições da Dra. Huang Li foi o uso da esti-
mulação retroauricular, ou seja, na região posterior da aurícula. Há 
muito tempo venho utilizando este método e tenho obtido resulta-
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dos surpreendentes, principalmente, em relação às dores lombares 
e ciáticas. A técnica consiste em fixar sequencialmente várias esfe-
ras metálicas ou sementes na parte posterior da antélice: região ho-
móloga às áreas correspondentes à coluna lombar e região ciática. 

Dica Clínica: associar moxa no acuponto VG4 com uso da fórmu-
la fitoterápica DU HUO JI SHENG TANG.

3) Ativar o metabolismo: ponto San Jiao
Localiza-se entre o bordo inferior do conduto auditivo e o ponto 
médio da parede medial do antítrago.

 

Indicação: aumentar a energia interna (Jing, Qi, Xuê) e ativar o 
metabolismo celular.
Peculiaridades: é uma região da orelha inervada por três pares 
cranianos (facial, vago e glossofaríngeo).
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Dica clínica: combinação dos pontos triplo aquecedor, rim e asci-
te. É muito eficiente para drenar excesso de líquidos.
OBS: este ponto aumenta a diurese. Não utilizar em pacientes com 
incontinência urinária.

4) O ponto do sangue: versatilidades
Localizado entre o ponto do baço e a borda da antélice. Indicado
para distúrbios gerais do sangue como anemia, policitemia vera, de-
ficiências de coagulação, entre outras. Além disso, segundo a MTC,
a deficiência de sangue pode se manifestar como distúrbios de me-
mória, cansaço e parestesias (formigamentos).
Dica clínica: para problemas de sangue, associar com pontos sis-
têmicos de Acupuntura: B17 e Bp10 (Xuê Hai ou mar de sangue).

5) Ponto do diabetes
Localiza-se entre os pontos pâncreas e duodeno.
Dica clínica: para tratamento de diabetes mellitus, associa-se com
os pontos baço e sangue.
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6) Retirando calor
Um termo muito utilizado na MTC é dispersar o calor do corpo. 
Esta linguagem metafórica faz menção às reações do corpo huma-
no que se comportam como se estivesse sob ação de algo quente, 
como urticária aguda, alergias agudas diversas, processos inflamató-
rios agudos, cefaleias agudas, hipertensão artérias, etc.
Nessas circunstâncias, podemos obter alívio “imediato” com o mé-
todo de sangrar regiões específicas da aurícula. Este método é co-
nhecido como sangria.

Sangria auricular
Trata-se de um recurso altamente eficaz, simples e extremamente 
versátil. Seus resultados são imediatos. Consideramos este procedi-
mento como um verdadeiro “coringa” em nosso arsenal terapêutico. 
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Propriedades da sangria:
• Anti-inflamatória e analgésica.
• Antialérgica.
• Desintoxicante. 
• Tranquilizante e relaxante.
• Anti-hipertensiva.
• Antipirética.
• Elimina a estagnação e facilita a circulação do sangue.
• Elimina o acúmulo do calor patogênico que provoca febre alta e 
convulsão.

Aplicações clínicas:
Em razão das propriedades mencionadas, na prática ambulatorial 
encontramos excelentes resultados no alívio de crises agudas por 
excesso de calor (nomenclatura muito usada em MTC), como ce-
faleias diversas (principalmente enxaquecas), reações alérgicas em 
geral (urticárias, dermatites, hiperemias, etc), conjuntivites, crises 
hipertensivas e também constipação (devido ao acúmulo de calor 
nos acoplados pulmão e intestino grosso).

Contra-indicações:
Hipotensão, hemofilia, uso de medicamentos que diminuem a agre-
gação plaquetária, plaquetopenia, diabetes mellitus e quadros de de-
ficiência de Qi/Xuê (energia/ sangue).

Local
Pode-se executar a sangria em qualquer região da orelha, principal-
mente, naquelas que apresentem congestão de vasos sanguíneos. 
Entretanto, a região mais utilizada na clínica é o ápice da orelha, 
onde se encontra a artéria e a veia auricular posterior com a artéria 
e veia temporal superficial. Além disso, pelas correspondências so-
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matotópicas, esta região equivale ao encontro dos dedos das mãos 
e pés, representando a somatória dos pontos Jing (acupontos sistê-
micos de extremidade ungueal).

Técnica
• Massagear a orelha com a finalidade de vasodilatar, e desta forma, 
aumentar sua irrigação sanguínea.
• Vestir luvas descartáveis.
• Assepsia local com álcool 70%.
• Manobra de ordenha: com uma mão seguramos o lóbulo da ore-
lha, e com a outra (mão ativa), realizamos um movimento de desli-
zamento no hélice no sentido do ápice, levando desta forma a um 
acúmulo de sangue na região a ser puncionada.
• Com uma lanceta (para exame de glicemia), realizamos a punção 
do ponto com grande velocidade para minimizar o desconforto.
• Continuamos com a manobra de ordenha, e com um algodão, 
vamos limpando o sangue até cessar o sangramento.

Dica clínica: não confundir o ponto denominado “calor” como 
sendo auxiliar nas situações descritas acima. Na verdade, ocorre 
exatamente o inverso, o ponto “calor” promove um incremento 
da circulação sanguínea, principalmente a periférica, aumentando 
desta forma o metabolismo e a sensação de frio.

Função: este ponto favorece e incrementa a circulação sanguínea a 
nível distal e eleva a temperatura da pele.  Utilizado, por exemplo, no 
tratamento da tromboangeíte obliterante e na patologia de Raynaud.

Localização: na prática, cerca de 1 a 2 mm atrás do ponto lombalgia.  
Outra forma seria encontrá-lo à meia distância entre a vesícula biliar (ore-
lha direita) ou pâncreas (orelha esquerda) e o vértice da fossa triangular.
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Macete: para aquecer o organismo, combinar o ponto calor e rim, 
além de aplicar Moxabustão nos pontos sistêmicos de Acupuntura 
VG4 e R7.

7) Desmistificando o ponto boca
É muito frequente encontrarmos protocolos que preconizam a uti-
lização do ponto boca para tratamento da obesidade. Após mais de
30 anos de pesquisa, a Dra. Huang evidenciou que a estimulação
desta área está relacionada ao aumento da fome. Segundo ela, este
é um importante ponto para “recuperação de energia”. É indicado,
por exemplo, em situações de convalescença e estados de prostra-
ção, anorexia e perda de peso.

Dica clínica: este ponto também é indicado para indução do sono. 
Combine com o ponto (área) da neurastenia para potencializar este 
efeito.

Localização: na parte póstero-superior do conduto auditivo ex-
terno, no primeiro terço que une o conduto auditivo com a região 
onde começa a raiz do hélice. 
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8) Sistema digestório 
Soluções simples para distúrbios importantes
Para localizar os pontos, divide-se a raiz do hélice em três partes 
iguais, entre o estômago e o diafragma.

^

^
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Em formato da letra “U”, os pontos do sistema digestório se encon-
tram ao redor da raiz do hélice, desde a boca até o intestino grosso.

Sequência: boca, esôfago, cárdia, estomago, duodeno, intestino 
delgado e intestino grosso.
Entre Intestino Delgado (ID) e Intestino Grosso (IG) temos:
Do lado esquerdo => apêndice
Do lado direito => duodeno

A seguir, descreveremos os pontos mencionados:
a) Esôfago
Localização: imediatamente abaixo da raiz do hélice, ao nível do 
ponto ouvido central.
Indicações: esofagite, opressão torácica, sensação de corpo estra-
nho na garganta (Mei Ke Qi) e refluxo gástrico. 

b) Cárdia
Localização: abaixo da raiz do hélice, entre o ponto estômago e o 
esôfago.
Indicações: náusea, vômitos, regurgitação ácida, desconforto torá-
cico; refluxo e hérnia de hiato.

c) Estômago
Localização: no início da raiz do hélice, entre a incisura e a parede 
medial do anti-hélice.
Indicações: náuseas, vômitos, eructações, soluços e regurgitações 
ácidas. Este ponto revigora a função do baço, tonifica o Qi do Jiao 
médio, regula a função vital do estômago e o distúrbio funcional 
do estômago e intestino, gastrite, úlcera gástrica e espasmo gástrico.
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d) Duodeno
Localização: sobre a borda superior da raiz do hélice, ao nível do
ponto cárdia.
Indicação: controla a função do duodeno, drena a vesícula biliar e
favorece a digestão. Trata patologias como duodenite, úlceras duo-
denais, colecistite, colecistolitíase e azia.

e) Intestino delgado
Localização: na borda superior da raiz do hélice, ao mesmo nível
do ponto esôfago.
Indicação: indigestão, diarreia, distensão abdominal, constipação
e desequilíbrio funcional do estômago e intestinos. Isso acalma o
espírito, pois dispersa o fogo do coração.

f) Intestino grosso
Localização: na borda superior da raiz do hélice, ao mesmo nível
do ponto boca.
Indicação: limpar o intestino (quando houver constipação), enteri-
te funcional, distúrbio do intestino, constipação e diarreia.

g) Sigmoide
Localização: na orelha esquerda, à metade de distância entre os
pontos intestino grosso e intestino delgado.
Indicação: constipação, diarreia e disfunção intestinal.

h) Apêndice
Localização: na orelha direita, à metade de distância entre os pon-
tos intestino grosso e intestino delgado.
Indicações: apendicites com tratamento conservador, sem indica-
ção cirúrgica.
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i) Reto
Localização: sobre o hélice ao mesmo nível do ponto intestino
grosso.
Indicações: hemorroidas internas e externas; prolapso retal; in-
continência fecal, disenteria e enterite.

J) Ânus
Localização: sobre o hélice, ao mesmo nível da borda inferior da
cruz superior do anti-hélice.
Indicação: hemorróidas internas, externas ou mistas, prolapso re-
tal e prurido anal.
Dica clínica: hemorróidas é uma patologia que acomete muitos
pacientes, e que gera muito desconforto e sofrimento. Porém, atra-
vés da MTC é possível proporcionar bastante alívio e resolução.
Esquema terapêutico: ponto reto + ânus + ápice + VG20.
- Fazer a aplicação bilateral com agulhas nos pontos do reto e ânus.
- Utilizar Moxabustão no ponto sistêmico VG20 para fazer o Qi
subir e melhorar o prolapso venoso.
- Após retirar as agulhas, realizar sangria do acuponto auricular
ânus e ápice.
- Por fim, aplicar adesivo com sementes nos pontos ânus e reto,
pois estimulará a circulação sanguínea nas respectivas áreas.
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9) Pontos escondidos: explorando a região 
posterior para reequilibrar o sistema nervoso

Inteligência: está localizado na superfície posterior da aurícula, na 
região correspondente ao ponto frontal. Pode ser usado para verti-
gem, tontura, cefaleia frontal, perda de memória, baixa inteligência, 
Alzheimer e arteriosclerose.
Portanto, será necessário conhecer o ponto frontal.
Ele encontra-se no lado externo do antítrago, na extremidade ân-
tero-inferior da linha em forma de arco. Fortalece a mente e a me-
mória e clareia e ajuda a visão. Indicado para sensações de peso 
e distensão na cabeça, cefaleia frontal de qualquer etiologia, déficit 
de memória, dificuldade de concentração, sonolência e queda nos 
níveis de atenção. 

Sono profundo: localiza-se no ponto correspondente ao ponto de 
neurastenia, na superfície posterior da aurícula. Indicado para dis-
túrbios do sono e neurastenia. O ponto neurastenia está situado no 
centro da quarta área do lóbulo. Acalma a mente e melhora a quali-
dade do sono. Indicado para casos de ansiedade, depressão, insônia, 
sonhos excessivos ou pesadelos. 
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Alegria (“be happy”): situado no ponto correspondente ao ponto 
da ansiedade, na superfície posterior da aurícula. Indicado para de-
pressão, ansiedade, estresse nervoso e fadiga.
O ponto ansiedade está localizado no centro da sétima área do ló-
bulo. É o ponto principal para o tratamento de desordens emocio-
nais, como depressão, ansiedade, estresse, nervosismo e fadiga.
Dica clínica: usado no tratamento do tabagismo, alcoolismo e de-
pendência química.
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10) Para transtornos genito-urinários:
Ponto Jiao Inferior
Localização: entre bexiga e intestino grosso.
Indicação: usado para tratar desordens genito-urinárias, dismenor-
reia, cervicite, endometriose, etc; disfunção do aparelho reprodutivo
masculino, prostatite e dor na região pélvica provocada por desor-
dens na próstata. Enfim, doenças urológicas em geral, como cistites.

11) Reequilibrando o Yin-Yang
O equilíbrio entre os opostos complementares – Yin e Yang é a

base fundamental da Medicina Tradicional Chinesa.  Esta harmonia 
pode ser obtida de várias maneiras e infinitos métodos que com-
põem esta terapêutica milenar. Uma dessas formas que podemos 
fazer através da Auriculoterapia é a estimulação bilateral dos pontos 
simpático e vago.

Vago: 
Este ponto localiza-se onde nasce a raiz do hélix, na metade de 

distância entre os pontos estômago e diafragma. Tem como função 
estimular o nervo vago e regular a função dos órgãos internos. Tra-
ta enfermidades do sistema digestivo, diabetes, distúrbios do fígado 
e vesícula biliar (icterícia), patologias cardiovasculares (taquicardia, 



Acupuntura Auricular

70

angina, etc), mictúria, enurese, entre outras.
Dica clínica: indicado para harmonizar os Zang Fu e em pacien-
tes nos quais as emoções afetam os órgãos. Exemplo: sistema 
digestório.

Simpático:
Temos dois pontos, o simpático externo e o interno.

a) Externo: localizado no mesmo nível do ponto simpático inter-
no, mas sobre a borda anterior do hélice. Trata sintomas neuro-
lógicos como cefaleias, tonturas, vertigem, visão embaçada, entre 
outros. 

b) Interno: está situado na extremidade do ramo inferior da anti-
-hélice. Regula a função do sistema nervoso autônomo. Trata sinto-
mas de dor ou espasmos dos órgãos internos, regula os distúrbios 
do sistema nervoso autônomo e a atividade vasomotora. Em outras 
palavras, é um vasodilatador. Inibe a secreção glandular e alivia es-
pasmos da musculatura lisa. Indicado para tratamento de desordens 
neurovegetativas, como espasmos gastrintestinais, cálculos renais e 
das vias urinárias, colecistolitíase, gastrite, úlceras gástricas e duode-
nais, asma, entre outras. 
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CAPITULO VII

UM OLHAR CIENTÍFICO NA 
AURICULOTERAPIA -   

REVISÃO DE LITERATURA

Dr. Domingos Belasco Jr.

I
文獻綜述

Informações sobre cursos e 
eventos: www.portalsaude.org.br
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Por muitos anos, as Práticas Integrativas Complementa-
res (PCI’s) foram subestimadas no âmbito acadêmico. 
Estudos recentes vêm demonstrando os seus benefí-
cios como coadjuvante no tratamento de grande quan-

tidade de afecções.
Os benefícios das PCI’s tais como o baixo custo, a pequena quan-

tidade de efeitos colaterais e a grande eficácia terapêutica são muito 
significativas, principalmente para a população de baixa renda. 

Apesar desse apelo social, pessoas bem informadas e de alta 
condição socioeconômica, procuram, com muita frequência, as te-
rapias naturais, em especial, a Auriculoterapia.

A Auriculoterapia, como não é diferente de outras PCI’s, é mui-
to estudada. Periódicos científicos estão apresentando artigos que 
buscam compreender e analisar os resultados dessa técnica antiga 
em uma grande quantidade de doenças. Um artigo interessante re-
alçou o aumento da qualidade científica daqueles que estudam os 
resultados da Auriculoterapia na dor. (Quality of  reporting on randomi-
sed controlled trials of  auriculotherapy for pain. Asher, Gary N; Motsin-
ger-Reif, Alison A; Jonas, Daniel E; Viera, Anthony J. Acupunct Med; 
29 (2): 122-6, 2011 Jun).

Esse capítulo visa oferecer uma atualização em relação aos re-
sultados comprovados cientificamente nas diversas áreas da Auri-
culoterapia.

Auriculoterapia e hipertensão
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), em si, representa uma 

enfermidade, além de ser um importante fator de risco para outras 
condições, entre elas, doença cardíaca isquêmica, insuficiência car-
díaca, doenças cerebrovasculares, insuficiência renal e retinopatias, 
por isso é uma causa de mortalidade precoce e deficiência no pe-
ríodo produtivo da vida; É também considerado um problema de 
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saúde pública e é definido como pressão arterial sistólica de 140 
mmHg ou mais, ou pressão arterial diastólica de 90 mmHg ou mais 
ou ambas as figuras.

Sanchez e col (2102) estudaram o efeito da Auriculoterapia em 
60 trabalhadores da construção civil com HAS. Como resultado, 
houve uma efetividade de 66,6%. A terapia apresentou-se como 
algo de baixo custo e sem efeitos colaterais. Os pontos utilizados 
foram hipertensão 1, ansiolítico, coração, e dependendo da avalia-
ção, incluíram rim e/ou fígado.

Ainda em 2012, Lemus e col estudaram os efeitos da Auricu-
loterapia associada à Cinesioterapia em 60 pacientes oriundos de 
um Centro de Medicina Esportiva, em Santiago de Cuba. Entre as 
vantagens obtidas, observou-se a diminuição do consumo de medi-
camentos anti-hipertensivos na maioria dos membros da casuística, 
o que reduziu seus gastos com o tratamento.

Em Cuba, Cabalero e col (2014) estudaram 53 pacientes com
HAS, e relataram que logo nas primeiras sessões, apresentaram me-
lhora na cefaleia e insônia, e ao final do tratamento, houve uma me-
lhora em 92,4% dos pacientes com 96,8% de satisfação. O grupo 
de pesquisadores utilizou os pontos Shenmen, hipertensão 1, ansio-
lítico e rim.

Perez (2015), em uma revisão de literatura sobre a utilização da 
Auriculoterapia em HAS, destacou que a maioria dos autores utili-
za os pontos Shenmen, hipertensão arterial 1 e 2, coração e fígado, 
citando também a possibilidade de se proceder à sangria de pontos 
da orelha como o ponto do ápice e a artéria posterior da orelha.

Perez e col (2016) estudaram 68 pacientes com Auriculoterapia e 
Fitoterapia Chinesa. Foram aplicados os pontos Shenmen, hiperten-
são 1 e 2 e ansiolítico. Como resultado, a Auriculoterapia/Fitote-
rapia orelha contribuiu para uma redução significativa no consumo 
de medicamentos e no custo do tratamento.
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Garcia e col (2017) fizeram um estudo com 168 pacientes hiper-
tensos, 84 no grupo controle e 84 no grupo experimental. Foram 
aplicados os pontos HAS 1 e 2 e ansiolítico (Mapa Francês), cora-
ção, rim, fígado, SNV e Shenmen (Mapa Chinês) com trocas sema-
nais durante um ano. Ao final, houve uma melhor aderência dos 
pacientes à terapia convencional e um melhor controle da PA.

Auriculoterapia e ansiedade
Ansiedade é uma emoção do ser humano, que visa aumentar a 

ativação fisiológica para estar alerta a possíveis ameaças externas e 
mobilizar ações para superá-las, e sem dúvida, tem sido fundamen-
tal para a sobrevivência do homem, porém, quando esses sintomas 
são frequentes, tornam-se um transtorno.

Ao estudarem o efeito da Auriculoterapia na ansiedade de 44 
universitários, Prado e col (2012) demonstraram que a Auriculote-
rapia, com os pontos punho e ouvido externa, Shenmen e tronco ce-
rebral, foi mais eficaz para a diminuição dos níveis de ansiedade em 
outros estudantes, mais precisamente os de Enfermagem (20,97%), 
em comparação com os pontos sham (13,74%).

Santos e col (2015) fizeram um estudo de caso avaliando a efe-
tividade da Auriculoterapia no tratamento de quatro universitá-
rios com transtorno de ansiedade. Eles foram atendidos com um 
protocolo de Auriculoterapia cibernética com os pontos Shenmen, 
rim e SNV acrescidos dos pontos vago, ansiedade 1 e 2, garganta, 
labirinto, tensão, coração, intestino grosso, cefaleia 1, 2 e 3, tem-
poral e punho, conforme as queixas dos pacientes. Como resul-
tado, houve melhora significativa dos sintomas de ansiedades dos 
quatro pacientes.

Rivadeneira e col (2015) analisaram a eficácia da Auriculoterapia 
no tratamento da ansiedade em 60 idosos. Os pontos utilizados 
foram Shenmen, occipital, coração, fígado, baço e rim. Ao final do 
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tratamento, os sintomas diminuíram mais apreciavelmente no gru-
po tratado com Auriculoterapia. Em resumo, ela foi mais eficaz no 
tratamento da ansiedade do que o tratamento farmacológico.

Kurebayashi e col (2017) estudaram 180 profissionais da saú-
de divididos em quatro grupos de 45, sendo um deles submeti-
dos à Auriculoterapia com protocolo APPA, que utiliza os pontos 
Shenmen, tranquilizante, tálamo, sistema autonômico ou simpático 
e ponto zero. O tratamento apresentou diferenças positivas signi-
ficativas na redução de ansiedade, depois de 10 sessões (17% de 
redução no Índice D de Cohen).

Auriculoterapia e qualidade de vida
Qualidade de vida é a autopercepção de seu estado de saúde. 

Para muitos autores, é considerada um sinônimo de saúde, e por 
outros, um conceito mais abrangente, em que as condições seriam 
um dos aspectos que deve ser considerado.

Kurebayashi e Silva (2015) analisaram o efeito da Auriculotera-
pia na qualidade de vida de trabalhadores de uma equipe de saúde 
por meio dos resultados do questionário SF36 após 12 sessões. 
Os pontos utilizados foram Shenmen e tronco cerebral que têm 
propriedades calmantes, o ponto rim tem função energética, e os 
pontos Yang do fígado 1 e 2. Os resultados desta pesquisa reve-
laram a eficácia da Auriculoterapia chinesa com melhores resul-
tados para o tratamento individualizado (grupo sem protocolo) 
comparativamente ao tratamento protocolar. Em síntese, obteve 
percentual e índice de tamanho de efeito superior para a melhoria 
de qualidade de vida e redução de estresse, tanto no aspecto físico 
quanto mental.
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Auriculoterapia e bursite no ombro
Cifuentes e col (2015) realizaram um estudo experimental com 

o objetivo de comparar a eficácia da Acupuntura e Auriculoterapia 
no tratamento da bursite do ombro, usando sementes de cardo sa-
grado. Pontos fixos foram usados em: ombro e clavícula, subcórtex, 
rim e triplo aquecedor. Em ambos os grupos houve melhora, mas o 
grupo Acupuntura obteve melhores resultados.

Auriculoterapia e cessação de tabagismo
A cessação do tabagismo é caracterizada por uma mudança de 

comportamento que sofre interferências dos aspectos físicos (de-
pendência da nicotina), emocionais e comportamentais. Devido a 
esse complexo panorama, o tratamento direcionado a essa condi-
ção é de difícil resolução. PIC’s vêm se apresentando como uma 
boa opção terapêutica.

Perez e col (2016) compararam os efeitos da Auriculoterapia 
(pontos utilizados: Shenmen, fígado, pulmão e fome), terapia floral 
e terapia grupal na cessação do tabagismo de 1080 pacientes dis-
tribuídos equitativamente em três grupos. As terapias floral e Auri-
culoterapia foram as que obtiveram melhores resultados (73,3% e 
72,2%, respectivamente).

Fritz e col (2013) estudaram os efeitos da estimulação elétrica 
auricular em 125 veteranos de guerra norte-americanos tabagistas 
por cinco semanas. Foram comparados os resultados entre o grupo 
com estimulação elétrica (TENS – 80Hz) contra o grupo sham (sem 
estimulação elétrica). Os pontos utilizados foram pulmão, Shenmen, 
nicotina, ponto zero e palato. A Auriculoterapia é um procedimen-
to seguro e aceitável para auxiliar na cessação do tabagismo, no 
entanto, não houve diferenças na taxa de cessação após três e seis 
semanas de tratamento entre aqueles que receberam a intervenção 
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verdadeira contra a Auriculoterapia sham.
Em uma metanálise de Ming Di e col (2014), os resultados pa-

receram mais consistentes (20% de melhora) para estudos de Acu-
pressão Auricular x controles com taxas confirmadas aos três me-
ses pós-tratamento.

Silva e col (2014), em um estudo piloto em uma universidade 
pública no Sul de Minas Gerais, analisaram o efeito de um trata-
mento de 10 semanas com Auriculoterapia em 35 indivíduos. Os 
pontos selecionados foram Shenmen, rim, simpático, ansiedade 1, 
ansiedade 2, fome, sede e vícios. O tratamento com Auriculoterapia 
contribuiu na redução do número de cigarros fumados para 61,9% 
dos participantes, na redução da dificuldade de ficar sem fumar em 
locais proibidos para 38%, e em não fumar (doentes) para 23,8%. 
No entanto, não significa que o tabagismo cessou completamente.

Auriculoterapia e estresse
Em 2014, Kurebayashi e Silva avaliaram a eficácia da Auriculo-

terapia com e sem protocolo para redução dos níveis de estresse 
na equipe de enfermagem. Método: 175 profissionais de Enferma-
gem. Os pontos utilizados em 12 sessões, duas vezes por semana, 
foram Shenmen, tronco cerebral, rim, fígado, fígado Yang 1 e 2. Este 
estudo demonstrou que a Auriculoterapia foi eficaz na redução dos 
níveis de estresse.

Auriculoterapia e Lombociatalgia
Em sua dissertação de Mestrado, Muñoz (2016) desenvolveu 

uma revisão de literatura sobre o assunto e destacou que os pontos 
mais utilizados na lombalgia são nervo ciático, nádegas, lombalgia, 
coluna lombar (China) e (europeu), quadril (chinês), quadril (euro-
peu), coxa, panturrilha, ponto zero, Shenmen, tálamo, glândula adre-
nal (China), rim (chinês) e bexiga, e pontos complementares, como 
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tranquilizador. Em sua conclusão, afirmou que a Auriculoterapia 
possui grande utilidade no campo preventivo, como no tratamento 
dirigido, e é eficaz para muitas condições dolorosas agudas e crôni-
cas, incluindo a dor lombar, razão pela qual ela é aplicável no nível 
de emergência hospitalar, como no nível da consulta externa, em 
crianças, adultos e em pacientes da Terceira Idade. A Auriculotera-
pia em gestantes geralmente é muito eficaz e não tem contraindi-
cações.

Ainda em 2016, De la Torre e col, em um estudo com 100 pa-
cientes com Lombociatalgia, utilizando os pontos Shenmen, coluna 
lombossacral, fígado, rim e bexiga, observaram que a maioria dos 
pacientes atenidos com Auriculoterapia melhoraram em tempo re-
duzido e tiveram menos reações adversas.

Auriculoterapia e Síndrome Pré Menstrual (SPM)
Em 2011, Picanço e col estudaram o efeito da Auriculoterapia na 

cefaleia associada ao período menstrual em 10 voluntárias que rece-
beram o tratamento por 12 sessões semanais, pelos pontos Shenmen, 
simpático, rim, subcórtex, endócrinas, estômago e encéfalo. Como 
resultado, observou-se que a terapia auricular melhorou a qualidade 
de vida da maioria dos indivíduos pesquisados por meio questioná-
rio do SF36.

Segundo Homo e col (2012), a Síndrome Pré-Menstrual (SPM) 
se mostra um fator que interfere diretamente na qualidade de vida 
das mulheres, refletindo também nas relações interpessoais, no am-
biente de trabalho e em sua produtividade. As autoras desenvol-
veram um ensaio clínico controlado randomizado ou aleatorizado 
com dois grupos: de intervenção e controle. A amostra foi com-
posta por 40 profissionais de enfermagem do Hospital Samaritano. 
Foi observada uma melhora significativa nos sintomas da SPM.



Dr. Alexander Raspa e Dr. Domingos Belasco Jr. 

81

Auriculoterapia e diabetes
Em 2014, um estudo desenvolvido na Universidade de Pequim, 

por Yan Ju e col, avaliou o efeito da eletroestimulação auricular em 
71 pacientes com diabetes tipo 2, em sessões diárias de 30 min du-
rante três meses. Foi observada uma melhora significante nos níveis 
de hemoglobina glicada, além de diminuição dos valores de ureia, 
creatinina, triglicérides e aspartato transaminase, o que comprova 
que a Auriculoterapia pode ser utilizada como um tratamento co-
adjuvante da Diabetes tipo 2. 

Auriculoterapia e obesidade
Torres (2011), em sua dissertação de Mestrado, fez uma revisão a 

respeito dos efeitos da Auriculoterapia no tratamento da obesidade. 
A evidência sobre essa indicação começou a ser construída. Embo-
ra a evidência ainda não seja conclusiva, há evidências que sugerem 
que a Auriculoterapia e a Eletroacupuntura são um tratamento efi-
caz na redução do peso.

Garcia e col (2013) fizeram um estudo com 100 crianças com 
obesidade. Elas foram submetidas ao tratamento com Auriculote-
rapia por meio dos pontos fome, Shenmen, ansiolítico e estômago. A 
Auriculoterapia foi eficaz no tratamento da obesidade exógena e é 
aceita por crianças e pais.

Outros estudos demonstraram efeitos significativos em várias 
áreas como constipação intestinal, ortodontia, Síndrome da Ardên-
cia Bucal, osteoartrose, de joelho, pós-operatório, coadjuvante na 
quimioterapia, pré-menopausa e hipogalactia. 
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Definição
A palavra “Laser” é um acrônimo para “Light Amplification by Sti-

mulated Emission of  Radiation” (Amplificação de Luz por Emissão 
Estimulada de Radiação).

As propriedades do Laser são monocromaticidade, polarização e 
sua alta coerência, fazendo com que sejam únicos e versáteis.

História do Laser
Em 1917, Albert Einstein estabeleceu as bases da tecnologia La-

ser com base no princípio da emissão estimulada. Em 1954, a partir 
desse princípio, Charles H. Townes inventou o primeiro MASER 
(Microwave Amplification by the Stimulated Emission of  Radiation), que 
recebeu junto com Alexander M. Prokhorov e Nikolai G.Basov, o 
Prêmio Nobel, em 1964. Posteriormente, em 1958, Townes e Ar-
thur L. Schawlow publicaram seu estudo “Radiação Infravermelha 
e Óptica”, que foi usado como base para a construção do primeiro 
Laser em 1960, pelo físico Theodor Maiman. Com isso, ocorreu um 
desenvolvimento de vários tipos de Laser.

Laser na Medicina 
No início dos anos 60, um Laser de rubi foi introduzido na Me-

dicina para a fotocoagulação da retina. Devido a efeitos colaterais 
graves, o tratamento cessou (descontinuou). No final dos anos 60, 
um Laser de argônio foi desenvolvido para o uso do tratamento de 
retina separado.

Hoje, a terapia a Laser é usada em muitos campos da Medi-
cina, cirurgia geral e cirurgia vascular. Dependendo do objetivo 
do tratamento, a varredura a Laser será de alta intensidade ou 
baixa intensidade.

Aqueles que são de alta intensidade têm a capacidade de cortar, 
destruir ou cauterizar tecidos devido ao seu efeito térmico, enquan-
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to os de baixa intensidade, também chamado de “Soft Laser” ou 
“Laser frio”, acredita-se que são usados pela interação da radiação 
eletromagnética com o tecido. Essa ferramenta tem demonstrado 
ser eficaz na cicatrização de feridas, na dor musculoesquelética e na 
artrite reumatoide, bem como na acupuntura a Laser.

Tipos de Laser em Acupuntura Auricular 
Laser de baixa intensidade são os mais usados na Acupuntura Cor-

poral, bem como na Acupuntura Auricular. São definidos por com-
primentos de onda entre 300 nm e 10.600 nm, densidades de potência 
entre 10-2 W / cm2 e 100 W / cm2 e densidades de energia entre 10-2 J 
/ cm2 e 102 W / cm2. O comprimento de onda de um Laser é definido 
pelo seu meio que pode ser gasoso, fluído, sólido ou semicondutor. 
Na Laser Acupuntura, os mais usados são os de gás, principalmente 
os de hélio-néon (HeNe). Recentemente, os Laser semicondutores, 
como os de alumínio-gálio-arseneto (AlGaAs) ou os de arsenieto de 
gálio (GaAs), tornaram-se mais populares na Acupuntura a Laser. Os 
Laser de ultra baixa intensidade também foram usados na Acupuntu-
ra Auricular.

Parâmetros importantes de estudo
De acordo com os estudos de Birch sobre Acupuntura, respec-

tivamente, a Acupuntura Auricular deve preencher critérios adicio-
nais para os padrões internacionais existentes de revistas médicas, 
a fim de obter evidências suficientes. Parâmetros mais importantes,  
que devem ser considerados em estudos de Acupuntura auricular a 
Laser, estão listados a seguir.

Pergunta de pesquisa
A questão da pesquisa precisa ser claramente definida. Com base 

nisso, um modelo de estudo adequado deve ser projetado para al-
cançar um resultado significativo.
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Estudos controlados aleatórios
O uso de estudos controlados randomizados tem sido discutido 

na literatura. Ainda são considerados necessários mais pesquisas e 
o estabelecimento de um padrão ouro.

Tamanho da amostra 
O tamanho da amostra em um estudo também é um parâmetro 

muito importante para a evidência da eficácia da Acupuntura Auri-
cular. Uma quantidade menor pode ser usada em estudos piloto, no 
entanto, em estudos com mais grupos de referência, a quantidade 
de pessoas tem que ser maior para oferecer evidência suficiente. 
Na maioria dos estudos de cirurgia atrial, o número de pacientes 
geralmente é muito baixo.

Estudos recentes e sua qualidade 
Poucos estudos foram publicados até o momento. Isso não é 

surpresa, considerando que a Acupuntura Auricular só encontrou 
seu caminho na Medicina nos últimos 60 anos, e a terapia com Laser 
apenas nos últimos 40 anos. Utilizando as palavras-chave “auricu-
lar” e “Acupuntura” e “Laser” na PubMed, foram encontrados 28 
artigos. O primeiro foi publicado em 1982.

Dessas 28 publicações, 17 estudos foram publicados em inglês, 
seis em russo, três em chinês e dois em italiano. Apenas 14 inves-
tigaram especificamente os efeitos da Acupuntura Auricular com 
o Laser.
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Revisão de Literatura
Auriculoacupuntura com Laser para 
dor experimental

King et al. (1990) investigaram em 80 indivíduos saudáveis se 
a Auriculoacupuntura com Laser pode reduzir a dor ou seu limiar. 
Cerca de 80 sujeitos saudáveis com relação aos critérios de exclu-
são e inclusão foram escolhidos para participar. Os sujeitos foram 
aleatoriamente divididos em dois grupos: um grupo experimental 
recebeu tratamento a Laser nos pontos Shenmen, pulmão e punho, e 
grupo de pontos de controle recebeu Acupuntura simulada (sham) 
nos mesmos pontos, mas com o Laser não sendo ativado. Cada 
ponto foi estimulado por 30 seg. Para a estimulação dos pontos de 
Acupuntura, utilizou-se um Laser HeNe contínuo com comprimen-
to de onda de 632,8 nm, potência média de 1 mW e potência de pico 
de 1 mW. Para a simulação da dor, um eletrodo elétrico foi fixado 
no punho esquerdo do sujeito. No estudo não havia mais informa-
ções sobre os parâmetros técnicos, como densidade de potência, 
densidade de energia ou diâmetro do feixe de Laser. Em 71% (29 
sujeitos) do grupo experimental houve aumento do limiar da dor, 
enquanto no grupo controle o aumento foi de apenas 33% (13 su-
jeitos). O resultado mostra evidências de que a Auriculoacupuntura 
com Laser pode ter um efeito sobre a dor. Mais estudos precisam 
ser realizados para mais evidências. No entanto, os parâmetros téc-
nicos que faltam, dificultam a reprodutibilidade. Estudos em pa-
cientes com dor real em vez de dor experimental também devem 
ser investigados.

Auriculoacupuntura com Laser para insônia
No estudo chinês de Yao (1999), 46 pacientes foram tratados 

para insônia sob os aspectos da MTC. Os pontos de orelha tratados 
foram Shenmen, endócrino, subcórtex, cérebro, coração, rim, baço, 
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estômago e fígado. O instrumento utilizado foi um Laser semicon-
dutor com um comprimento de onda de 830 nm, uma potência de 
3 mW. O diâmetro do feixe de Laser foi de 2 mm. O tempo de irra-
diação durou um minuto. O tratamento foi de 11 dias, de 12 vezes 
de cinco - com pausas a sete dias no meio de terapia. Os resultados 
mostraram que 69,5% dos pacientes (32) conseguiram dormir por 
mais de sete horas, 28,3% dos pacientes (13) conseguiram dormir 
entre cinco e seis horas. A eficácia total foi de 97,8%. Este resulta-
do mostra que a Auriculoacupuntura com Laser pode ser eficaz no 
tratamento da insônia. No entanto, faltava uma descrição da loca-
lização exata dos pontos e não havia informações se os pacientes 
recebiam tratamento a Laser nos pontos mencionados ou apenas 
nos pontos, e os parâmetros técnicos não incluíam se tratava-se de 
ondas pulsadas ou contínuas. Não foram selecionados grupos de 
referência (controle). Não houve definição de critério de inclusão 
ou exclusão e a quantidade de pessoas tratadas foi muito baixa para 
fornecer evidências suficientes sobre o assunto. Mais estudos pre-
cisam ser realizados para novas evidências. Devido à falta de infor-
mação, a reprodutibilidade, mais uma vez, é muito difícil.

Auriculoacupuntura com Laser para acne vulgar
Em um estudo chinês de Sun (2006), 68 pacientes foram trata-

dos com acne vulgar. Eles foram divididos aleatoriamente em um 
grupo de tratamento de 36 pessoas que receberam Auriculoacu-
puntura com Laser, e em um grupo controle de 32 pessoas que 
receberam Acupuntura Corporal com agulhas. Os pontos de Acu-
puntura Auricular foram: pulmão, baço, intestino grosso, Sanjiao, 
endócrino e adrenal. Um Laser de HeNe estimulou apenas três ou 
quatro desses pontos em cada tratamento. No entanto, não hou-
ve mais informações, com que frequência ou em quais combina-
ções foram utilizados e nenhuma descrição da localização exata dos 
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pontos atriais. O Laser HeNe tinha densidade de potência de 25 mW 
/ cm2. Os pontos foram tratados com este Laser a uma distância de 
30 a 50 cm por 3-5 minutos por sessão. No total, os pacientes rece-
beram 10 tratamentos. No grupo controle, os pacientes foram tra-
tados 10 vezes em diferentes pontos de Acupuntura do corpo com 
agulhas. Após o tratamento, 28 pacientes do grupo de tratamento 
não tinham mais lesões, em seis casos 70% das lesões tinham de-
saparecido e apenas dois pacientes mostraram uma permanência 
de 30-70% das lesões, enquanto que no grupo controle, apenas 15 
pacientes tiveram cura completa das lesões, em 14 casos 70% das 
lesões desapareceram e apenas 30-70% das lesões desapareceram 
em três pacientes. Há resultados que mostram evidências do im-
pacto da Auriculoacupuntura com Laser. No entanto, a localização 
exata e a combinação dos pontos, parâmetros técnicos adicionais, 
por exemplo como diâmetro do pulso ou densidade de energia, e 
uma definição de critérios de exclusão e inclusão estavam faltando. 
Novos estudos com maior tamanho de amostra e uma terceira re-
ferência de não tratamento devem ser conduzidos para uma prova 
adicional do efeito da Acupuntura do Laser auricular. A falta de 
informação dificulta novamente a reprodução do estudo.

Auriculoacupuntura com Laser 
para dependência de álcool

Nos últimos anos, a Acupuntura tem sido objeto de muitos es-
tudos sobre a dependência do álcool. Levantamentos de diferen-
tes assuntos neste campo foram publicados sobre a Acupuntura 
Auricular com Laser. Zalewska-Kaszubska e Obzejta (2004) inves-
tigaram a possibilidade de utilizar a Acupuntura Auricular como 
um tratamento adjuvante de overdose de álcool da sua influência 
β-endorfina do nível no plasma que se crê ter uma influência sobre 
a sua retirada. Aproximadamente, 53% dos pacientes foram tra-
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tados com uma combinação de Auriculoacupuntura com Laser e 
Acupuntura com Laser corporal. Foram escolhidos por critérios de 
exclusão e inclusão. Destes 53 pacientes, apenas 15 terminaram o 
estudo. Os pacientes não foram divididos em grupos de referência. 
Os pontos auriculares foram indicados em números 82,83,87,51, e 
55. De acordo com Rubach (2001), o ponto 82 é o ponto zero, o
número 83 é de ansiedade, 87 é o de estômago, 51 é o vegetativo
e 55 é Shenmen. Esses pontos foram estimulados com um Laser de
argônio semicondutor com comprimento de onda de 540 nm, uma
potência de saída de 100 mW e uma onda de 0,05 cm2. Seu tempo
de radiação durou 10 segundos por ponto. A aurícula foi estimulada
por um Laser HeNe com comprimento de onda de 632,8 nm, po-
tência de saída de 25 mW e uma área de feixe de 0,2 cm2. O tempo
de irradiação foi de 5 min. Não havia mais informações sobre a lo-
calização exata desse local. Todo o tratamento consistiu em quatro
sessões. Cada sessão durou 20 dias. A aurícula foi estimulada a cada
dois dias durante um período de 20 dias. Entre as sessões houve
uma pausa de uma semana. Para a avaliação do nível de β-endorfina,
os pacientes em primeiro lugar doaram sangue antes do tratamento,
a Laser, e um dia depois de cada sessão. Eles também tiveram que
realizar o Inventário de Depressão de Beck após cada sessão para
avaliar seu estado mental. Os resultados mostraram um aumento no
nível de β-endorfina e de acordo com o Inventário de Beck para o
humor positivo nos pacientes. Os autores acreditam que um acrés-
cimo nos níveis de β-endorfina está ligado a um aumento no humor
e, consequentemente, a uma redução na abstinência de álcool. Este
estudo concedeu informações suficientes sobre os parâmetros téc-
nicos do Laser, mas há informação insuficiente sobre a localização
do aparelho, bem como pontos do corpo estimuladas. Embora os
resultados tenham mostrado um resultado positivo em relação ao
número de pacientes que completaram o estudo e a falta de grupos



Dr. Alexander Raspa e Dr. Domingos Belasco Jr. 

91

de encaminhamentos para estudos posteriores com melhor quali-
dade e informação. 

Trumpler e col. (2003) investigaram em estudo randomizado 
controlado, a duração da retirada do álcool, comparando agulha 
Acupuntura com Laser com Acupuntura e Acupuntura Laser sham 
sobre as aurículas. Ao total, 48 pacientes foram escolhidos sob cer-
tos critérios e aleatoriamente divididos em três. Em relação aos pon-
tos de referências, os indivíduos foram escolhidos com a ajuda de 
um localizador eletrônico de pontos. Os pontos estimulados mais 
frequentes foram de acordo com a nomenclatura de Oleson - o pon-
to de diafragma, alegria, insônia, simpático, baço, pulmão e Shenmen. 
Um Laser semicondutor com um comprimento de onda de 830 
nm (nome: módulo; produto schwa-médico de, Inc., Ehringshausen, 
Alemanha) foi utilizado para a Acupuntura Auricular. Cada ponto 
de Auriculoacupuntura com Laser foi estimulado por 60 segundos. 
No grupo sham, o Laser foi inativado. A Acupuntura com agulha 
foi realizada com agulhas de aço inoxidável a uma profundidade de 
1-3mm por cerca de 40 min. O tratamento foi aplicado diariamente
até o final dos sintomas de abstinência. Além do tratamento com
Acupuntura, os pacientes receberam Clomethiazila, ou no caso de
intolerância, benzodiazepínicos individualmente. Outras medica-
ções foram mantidas inalteradas durante o período do estudo. O
resultado não mostrou qualquer diferença estatística. O tratamento
com Acupuntura pareceu ter mais eficiência do que o tratamento
com Auriculoacupuntura com Laser. Em contrapartida, não hou-
ve diferença entre a Acupuntura sham e a Auriculoacupuntura com
Laser. Não houve informações sobre a Acupuntura simulada, se foi
aplicada com um Laser ativado ou a irradiação com Laser foi desati-
vada. Os autores justificam a causa deste resultado no pequeno nú-
mero de pacientes, nos diferentes graus de gravidade das doenças
induzidas por longo prazo abuso de álcool, nos diferentes manejos
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farmacológicos de abstinência e na prestação desigual de cuidados. 
Para melhorar ainda mais a qualidade deste estudo, um grupo de 
não tratamento deve ter sido adicionado como outro grupo de re-
ferência sem tratamento. Além disso, a combinação dos pontos in-
dividuais deveria ter sido listada mais precisamente; para melhoria 
dos resultados em estudos posteriores.

Auriculoacupuntura com Laser para 
dermatoses alérgicas crônicas

Hou et al. (2005) investigaram os efeitos de Auriculoacupuntura 
com Laser em 35 doentes que sofrem de eczema, em 46 pacientes 
com urticária, em 41 com dermatite cosmética facial, e em 25 com 
dermatite atópica. Os pontos de Acupuntura do fone Auriculoacu-
puntura com Laser foram urticária e subcórtex, que foram estimu-
lados com um Laser semicondutor de GaAs, cada um por três mi-
nutos. Não havia mais nenhuma informação técnica do Laser. Todo 
o tratamento consistiu em duas sessões. Cada uma teve um trata-
mento de cinco minutos com intervalos de 3-4 dias entre eles. O
tratamento médico de anti-histamínicos e corticosteroides foi des-
continuado e o nível de IgE no soro foi determinado antes e depois
de todo o procedimento. Somente nos casos de eczema e urticária,
os níveis de IgE, após o tratamento, foram reduzidos. Os sintomas
das quatro dermatoses, no entanto, melhoraram significativamen-
te. Embora os resultados mostrem evidências no tratamento das
dermatoses crônicas com Acupuntura Auricular, a deficiência de
informação e a pequena quantidade de pacientes conferem ao estu-
do baixa qualidade. Para mais uma prova, um estudo randomizado
controlado com um número maior de pacientes, informações exa-
tas de parâmetros técnicos e definição de critérios, bem como um
longo período de follow-up, deve ser conduzida.
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Auriculoacupuntura com Laser para 
adolescentes fumantes

Neste estudo duplo-cego randomizado de Yim in al al. (2000), 
a Auriculoacupuntura com Laser foi investigada como tratamento 
para combater o hábito de fumar entre adolescentes. Em média, 
330 pacientes com idade entre 12 e 18 anos foram divididos em um 
grupo sham com 140 e um grupo experimental com 190. Comple-
taram o estudo 128 adolescentes que foram tratados nos pontos de 
Acupuntura Auricular Shenmen, boca e pulmão. Em geral, 140 ado-
lescentes do grupo de Acupuntura simulada completaram o estudo 
e foram tratados nos mesmos pontos auriculares, mas sem qualquer 
radiação. Um Laser de HeNe (comprimento de onda de 632,8 nm, 
potência de saída de 2,5 a 3 mW e diâmetro de 1 mm) foi usado para 
a estimulação do Laser. Os pontos auriculares foram estimulados a 
uma distância de cerca de 1mm por 60 s. A distância foi escolhida 
para que nenhuma dor ou sensação pudesse ser sentida. O trata-
mento consistiu em 12 sessões. Três sessões foram dadas por se-
mana. Os resultados mostraram que não houve efeito significativo 
da Auriculoacupuntura com Laser em comparação com a Acupun-
tura simulada e, em ambos os grupos, cerca de 21% dos pacientes 
pararam de fumar após o primeiro tratamento. No período de três 
meses houve uma cessação completa de 25% de 101 pacientes no 
grupo de Acupuntura a Laser e 26% de 107 pacientes no grupo de 
Acupuntura simulada. A qualidade deste estudo foi baixa. Para uma 
reprodução, a nomenclatura dos pontos e sua localização deveriam 
ter sido descritas de acordo com a OMS. Os detalhes dos parâme-
tros técnicos eram imprecisos. Também é questionável se, com uma 
distância de cerca de 1 mm, a Acupuntura a Laser pode ter o mesmo 
efeito de colocar a agulha do Laser diretamente sobre a pele.
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Auriculoacupuntura com Laser de ultra baixa 
intensidade e instabilidade postural

Bergamaschi et al. (2011) investigaram os efeitos da Auriculoacu-
puntura com Laser, bem como a Acupuntura corporal a Laser com 
um de ultra baixa potência. Os pacientes foram divididos em três 
grupos de referência. Nove pacientes receberam uma Acupuntura 
a Laser,  nove fizeram o tratamento com Auriculoacupuntura com 
Laser B e 16 pacientes foram submetidos à Auriculoacupuntura com 
Laser simulado, aquele em que o Laser permaneceu desligado. Utili-
zou-se um Laser semicondutor (produto: Biolite LP020) com uma 
potência de saída de 0,03 mW. A irradiação foi administrada em 20 
flashes de meio segundo. A dose de energia de ponto único foi de 
cerca de 0,3 mJ. Os pontos de Acupuntura corporal bioativos foram 
selecionados com um localizador de pontos. Em vez dos pontos de 
Acupuntura Auricular, foram estimuladas zonas auriculares, segun-
do o método de Auriculoterapia Postural Scoppa. Para a verificação 
dos resultados, realizaram quatro testes de equilíbrio antes do tra-
tamento, sendo 15 minutos do primeiro teste, dentro de uma hora 
após o primeiro teste e três dias após o primeiro teste. Os resultados 
mostraram uma melhora média de 15% após o tratamento e uma 
melhora a longo prazo de 5-10% - três dias após o tratamento no 
corpo, bem como a Acupuntura com Laser. Os resultados mostram 
ligeira evidência sobre os efeitos da Auriculoacupuntura com Laser 
comparada à Acupuntura com Laser corporal. Para mais evidências, 
outros estudos precisam ser realizados com maior quantidade de 
pacientes, uma definição de exclusão e critérios de inclusão, além da 
medicação, devem ser levados em consideração.
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CAPITULO IX

ELETROACUPUNTURA 

AURICULAR
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A Acupuntura é aceita como um tratamento analgé-
sico complementar. A Acupuntura Auricular é uma 
forma distinta da tradicional. Em síntese, a estimu-
lação elétrica de pontos de Acupuntura (Eletroacu-

puntura) aumenta os seus efeitos. 

Fundamentação teórica da Eletroacupuntura 
Auricular

Há muito tempo é aceito que a Acupuntura, ao perfurar certos 
pontos na superfície do corpo com agulhas, pode ser terapeutica-
mente útil em várias doenças, e produz efeitos analgésicos ou anes-
tésicos. O uso de Acupuntura, Eletroacupuntura (EA) e Acupuntura 
Auricular tornou-se assunto de pesquisa científica durante os últimos 
anos. Além do uso de agulhas, os pontos de Acupuntura também po-
dem ser estimulados com calor, correntes elétricas, pressão, Laser luz 
ou ondas de choque. A estimulação elétrica dos pontos é considerada 
para aumentar os efeitos analgésicos.

A analgesia da EA é mediada por mecanismos humorais que fo-
ram confirmados por um estudo de infusão cruzada em líquido cefa-
lorraquidiano. Quando o fluido cerebroventricular, obtido de coelhos 
submetidos à EA, foi infundido no terceiro ventrículo de um coelho 
não submetido à Acupuntura, uma transferência do efeito analgésico 
do doador para o coelho receptor foi observado. Han e colegas ob-
servaram o envolvimento de vários neurotransmissores, incluindo a 
serotonina.

Estudos posteriores demonstraram que os peptídeos opioides na 
substância cinzenta periaquedutal estão envolvidos na analgesia da EA. 
Os tipos de neuropeptídeos a serem liberados pela EA dependem da 
frequência da estimulação. Uma baixa frequência de 2 Hz acelera a 
liberação de encefalina, β-endorfina e endomorfina, enquanto uma alta 
frequência de 100 Hz aumenta seletivamente a liberação de dinorfina.
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Uma combinação de ambas as frequências com um lançamento 
simultâneo de todos os quatro peptídeos opioides, resulta em um 
máximo efeito. Os efeitos analgésicos cumulativos podem ser al-
cançados em períodos de estimulação elétrica mais longos.

Evidências recentes demonstram que o óxido nítrico também 
está envolvido na mediação das respostas cardiovasculares à estimu-
lação EA através do núcleo-talâmico. O papel de outras substâncias 
(por exemplo, serotonina, catecolaminas, produtos químicos inor-
gânicos e aminoácidos, como glutamato e ácido α-aminobutírico), 
que também foi proposto para mediar o analgésico, bem como efei-
tos cardiovasculares da Acupuntura, é pouco compreendido.

Mecanismos da Eletroacupuntura Auricular
O mecanismo da EA Auricular ainda não é totalmente com-

preendido. Em um estudo, foi observada uma mudança no fluxo 
sanguíneo das artérias cerebrais, demonstrada após estimulação 
elétrica de um acuponto auricular - indicações de Acupuntura Au-
ricular. A Acupuntura Auricular é mais usada em pacientes agudos 
e estados de dor crônica, e como terapia complementar para de-
pendência e obesidade.

Os efeitos analgésicos da Acupuntura Auricular têm sido com-
provados em numerosos estudos em estados de dor aguda e crôni-
ca. Um relato de caso também sugeriu que a Acupuntura Auricular 
é eficaz para a dor aguda da enxaqueca. No entanto, houve resul-
tados contraditórios. Ceccherelli não conseguiu demonstrar um 
efeito terapêutico quando a Acupuntura Auricular foi combinada 
com Acupuntura corporal para o tratamento da dor miofascial. Há 
necessidade de mais ensaios clínicos.

Wen e Cheung ampliaram a indicação da EA Auricular usando-a 
para o tratamento de vício em opiáceos, fornecendo assim a base 
para a Acupuntura nacional - protocolo da Associação de Desinto-
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xicação. A EA Auricular é amplamente utilizada no tratamento de 
cocaína e dependência de álcool. Uma revisão recente não pôde 
confirmar um efeito terapêutico dessa modalidade de tratamento. 
A adição de EA Auricular para tratamentos convencionais de al-
coolismo também não teve benefício. Além disso, nenhuma van-
tagem relevante pode ser encontrada com Auriculoacupuntura a 
Laser para o tratamento de alcoolismo. Os estudos sobre o uso de 
Acupuntura Auricular para dependência de cocaína foram con-
troversos. Em outras palavras, há a necessidade de mais estudos 
controlados.

Os resultados da Acupuntura Auricular para o abuso da nicotina 
são também controversos. Enquanto uma revisão recente concluiu 
que Acupuntura Auricular, terapia a Laser e Eletroacupuntura fo-
ram tratamentos adjuntos ineficazes para a cessação de tabagismo, 
Kang e colegas encontraram uma tendência significativa para uma 
redução de cigarro - Artículo Acupuntura.

Efeitos terapêuticos da Acupuntura Auricular e alguns efeitos 
sobre a concentração de lipídios sanguíneos na obesidade simples 
juvenil foram descritos. A Acupuntura supostamente afeta o apeti-
te, motilidade intestinal e metabolismo, bem como fatores emocio-
nais como estresse. 

A estimulação nervosa elétrica transcutânea de pontos de Acu-
puntura Auricular côncava apresentou um efeito sobre a supressão 
do apetite que pode levar à perda de peso. No entanto, a maioria 
dos ensaios até agora é de natureza descritiva e faz uso de protoco-
los não padronizados de tratamento. Portanto, mais alta qualidade 
de estudo é necessária para confirmar o papel da Acupuntura Auri-
cular na perda de peso.

Recentemente, um dispositivo auricular de Eletroacupuntura, 
o P-Stim ™, tornou-se disponível. Estudos clínicos em pacientes
ambulatoriais pesquisaram o P-Stim na dor musculoesquelética
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crônica e seu uso em pequenas cirurgias. Nas lombalgias e 
cervicalgias crônicas, a Eletroacupuntura Auricular foi mais eficaz 
do que a Auriculoterapia convencional. Os resultados em dor 
aguda foram controversos. A Eletroacupuntura Auricular reduziu 
a dor durante a aspiração oocitária, quando comparado com a 
Acupuntura Auricular convencional ou tratamento simulado (sham), 
no entanto, após a extração do terceiro molar, a Eletroacupuntura 
Auricular e Acupuntura Auricular não conseguiram reduzir a dor 
pós-operatória.

Em geral, outros estudos de larga escala são necessários para 
avaliar a eficácia analgésica da Eletroacupuntura Auricular.
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