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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi descrever os benefícios da auriculoterapia na redução de peso corporal, da ansiedade e
controle da compulsão alimentar  de pacientes acima do peso corporal.  Foram selecionados dez pacientes do sexo
feminino com idade acima dos vinte anos, com sobrepeso corporal avaliado pelo IMC (índice de massa corporal) com
queixas  de  gordura  corporal  em  excesso  e  ansiedade/compulsão  alimentar.  Estes  voluntários  passaram por  uma
avaliação corporal  estética que compreende a perimetria,  dobra cutânea,  IMC e bioimpedância  (GUIRRO 2006).  E
responderam ao questionário de compulsão alimentar periódica (APPOLINARIO 2001). As sessões de auriculoterapia
foram  realizadas  semanalmente,  com  agulha  semi  permanentes  ou  sementes  de  mostarda.
Por meio da análise dos resultados obtidos foi possível verificar que houve perda de peso corporal dos voluntários.
Espera-se com esta pesquisa encontrar indícios dos benefícios da aplicação da auriculoterapia para a redução do peso
corporal, ansiedade e compulsão alimentar, para que desta forma a técnica possa ser mais difundida no meio estético.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo a organização mundial de saúde mais da metade dos brasileiros está com excesso

de peso, sendo a incidência é maior em mulheres (59,8%) do que em homens (57,3%) (OMS 2016).
Uma das causas deste sobrepeso é o transtorno de compulsão alimentar periódica, que trata-se de
episódios  de  compulsão  alimentar  nos  quais  o  paciente  ingere  uma  quantidade  excessiva  de
alimentos num curto intervalo de tempo e depois apresentam uma sensação de perda de controle
sobre seu comportamento alimentar (FAIRBURN 1993).

O TCAP (transtorno da compulsão alimentar periódica) pode ocorrer em indivíduos com peso
normal e indivíduos obesos. A maioria das pessoas que apresentam compulsão alimentar já passou
por repetidas tentativas de fazer dietas e sentem-se desesperados por conta da falta de controle de
ingerir alimentos (DE AZEVEDO 2004).

Com base nas terapias alternativas para perda de peso está a Medicina Tradicional Chinesa,
onde, através desta, tem-se observado vários resultados positivos em tratamentos voltados para
perda de peso, utilizando técnicas que buscam diagnosticar a origem do problema o qual levou o
indivíduo  a  desequilibrar  seu  estado  emocional  (MARTINI  2009).  A  acupuntura  é  uma  destas
técnicas, sendo uma ciência que se originou na China há mais de 4000 anos. Sua teoria baseia-se
no equilíbrio da energia vital com as energias Yin e Yang e com os cinco elementos (fogo; terra;
água;  madeira;  metal).  Na  acupuntura  ocorre  um  estímulo  do  local  onde  está  ocorrendo  o
desequilíbrio, para que este volte ao equilíbrio (IMES 1985).

A acupuntura estimula as fibras sensitivas do Sistema Nervoso Periférico (SNP) fazendo com
que ocorra uma transmissão elétrica via neurônios para produzir alterações do Sistema Nervoso
Central (SNC), o qual libera substâncias, por exemplo, cortisol; endorfinas; dopamina; noradrenalina;
serotonina, que promovem bem-estar, prevenção e tratamento de doenças, sejam elas psicológicas,
biológicas e/ou comportamentais (REICKMANN 2002).  A auriculoterapia não é um procedimento
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emagrecedor em sua essência, mas que contribui para a perda de peso, pois ajuda a reduzir a
ansiedade e harmonizar as emoções durante o processo de emagrecimento, como irritabilidade,
tristeza, depressão e pensamentos obsessivos por comida (GOMES 2005).

Assim,  o que impulsionou a realização deste  trabalho foi  compreender a  relação entre a
ansiedade e o aumento do peso corporal causado pela compulsão alimentar. Com ele será possível
demonstrar  a  eficiência  da  auriculoterapia  no  controle  da  ansiedade  e  na  diminuição  do  peso
corporal, sem que seja necessária a utilização de fármacos.

2 MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa  foi  realizada  na  clínica  de  estética  e  cosmética  da  UNICESUMAR,  com dez

pacientes voluntários do sexo feminino com idade acima dos vinte anos, com sobrepeso corporal
avaliado pelo  IMC (índice  de massa corporal)  com queixas de gordura  corporal  em excesso  e
ansiedade/compulsão alimentar.

As voluntárias passaram por uma avaliação corporal estética que compreende a perimetria,
dobra cutânea, IMC e bioimpedância (GUIRRO 2006). E responderam ao questionário de compulsão
alimentar (Appolinario 2001). Ambas avaliações antes das sessões de auriculoterapia e ao final do
tratamento.  Já  foram  realizadas  três  sessões  de  um  total  de  10  sessões,  com  agulhas  semi
permanentes ou sementes de mostarda. Primeiro é realizado uma assepsia da orelha dominante,
depois a colocação dos pontos energéticos (Shen men; rim; simpático; metabolismo; boca; fome;
estômago;  intestino;  sede;  encéfalo;  cérebro;  ansiedade 1  e  2;  tensão nervosa).  As  voluntárias
puderam ficar com os pontos até a próxima sessão.

Entre  as  sessões  as  participantes  foram  orientadas  sobre  a  forma  de  higienização  das
aurículas, forma de retirarem os pontos e para anotarem qualquer mudança em relação ao: hábito
alimentar; compulsão; ansiedade; funcionamento intestinal; em forma de um diário.

3 RESULTAÇÃO E DISCUSSÃO
Diante da avaliação inicial das voluntárias da pesquisa, observa-se uma média de idade de 32

anos;  a  maioria  relata  irregularidade  no  funcionamento  intestinal;  média  de  peso  corporal  de
85,02kg; média de IMC de 30,78 classificado com obesidade grau I e todas apresentam através da
bioimpedância corporal índice de massa de gordura corporal acima dos 40%. Estes  dados
avaliativos iniciais ressalta a importância da abordagem clinica e emocional de pacientes acima do
peso ou com obesidade corporal.

Todas as pacientes avaliadas são portadoras de transtorno de compulsão alimentar periódica
moderada ou grave e possuem sobrepeso ou obesidade avaliada pelo IMC.

Tabela 1: Avaliação inicial Corporal Estética das voluntárias
Voluntário
1

Voluntário  
2

Voluntário
3

Voluntário 
4

Voluntário 
5

Idade 45 21 35 26 33

Funcionamento
intestinal

irregular irregular regular irregular regular

Alimentação Não 
balancead
a

Não 
balanceada

Balancead
a

Balanceada Balanceada
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Escala de 
compulsão

TCAP 
moderado

TCAP 
moderado

TCAP 
moderado

TCAP grave TCAP 
moderado

Peso 85,6 kg 80,2 kg 84,5 kg 101 kg 73,8 kg

IMC 30,3 29,5 29,6 36,7 27,8

Massa de 
gordura

44,2% 43,8% 43% 50,6% 41,1%

Fonte: dados da pesquisa

Já  foram realizadas três  sessões de  auriculoterapia  e  as  voluntárias  relatam melhora  da
ansiedade e da necessidade de se alimentar constantemente através da auto- descrição dos diários,
isto demonstra que a acupuntura pode ser utilizada como método complementar de tratamento da
obesidade. 

Porém mais sessões serão realizadas para que o estudo tenha a possibilidade de ressaltar
com maior fidedignidade os dados alcançados com o uso de auriculoterapia para perda de peso
corporal e controle de compulsão alimentar por equilíbrio da ansiedade.

Em 1996 foi realizada uma pesquisa com tripla terapia para a obesidade. Foram selecionados
45 casos de obesidade simples com BMI (massa corporal) superior a 30 kg/m2 e percentagem de
gordura corporal superior a 25% em homens e 30% em mulheres. O grupo era composto de oito
homens e 37 mulheres com idade entre 16-70 anos de idade.  A tripla terapia inclui  acupuntura
auricular,  controle  dietético  e  exercícios  aeróbicos durante  oito  semanas.  A técnica  utilizada foi
acupuntura  auricular,  com  inserção  unilateral.  Os  pontos  selecionados  foram  Shenmen  (ação
hipotensora, sedante, analgésica, antiinflamatória, acalma o espírito), Estômago (regula a energia do
Céu posterior, harmoniza o baço e o estomago, tonifica o Aquecedor Médio, facilita a drenagem do
Fígado, regulariza a descendência e harmoniza o canal do Estomago), Triplo Aquecedor (regula a
energia  do  Coração,  Pulmao,  Baço,  Rim,  elimina  líquidos,  transforma  energia  e  desobstrui  as
articulações),  Fome  (aumenta  a  saciedade).  A  dieta  inicial  sugerida  foi  de  1500  kcal/dia.  A
alimentação foi desenvolvida com base no consumo de vegetais, frutas, cereais, carnes e gorduras.
Os exercícios aeróbicos foram selecionados estabelecendo um consumo de 300-500 kcal/sessão,
sendo 5 sessões por semana. A média de peso definida como meta para perda de peso foi de 2 kg.
Os resultados mostram uma perda de peso corporal em 4,4 kg e redução de gordura corporal em
torno de 3,0% durante o curso do tratamento. A taxa de eficiência do tratamento é de 86,7%. O
tratamento com a tripla terapia foi considerado efetivo na redução de peso corporal. O tratamento
somente com a orientação alimentar restritiva tem aceitação pelo paciente por um período pequeno,
porque ele começa a sentir  ansiedade. O acréscimo da acupuntura auricular,  com o objetivo de
reduzir a ansiedade, promover melhor funcionamento do organismo para metabolizar e excretar,
associado com o condicionamento físico, que promove a queima de calorias, revelou resultados
satisfatórios (HUANG 1996).

4 CONDIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se  importante  a  abordagem  de  pacientes  acima  do  peso  e  com  queixas  de

compulsão alimentar e ansiedade tanto física como emocional, através dos resultados parciais do
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estudo observa-se uma melhora da ansiedade e da necessidade de se alimentar constantemente,
uma queixa muito frequente das pacientes.

Espera-se  que com os resultados finais,  pois  mais sessões serão realizadas para que o
estudo tenha a possibilidade de ressaltar com maior fidedignidade os beneficios da auriculoterapia
para perda de peso corporal e controle de compulsão alimentar por equilíbrio da ansiedade. 
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