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RESUMO 

 

Um dos fatores importantes para a prática de Pilates, pois interfere diretamente na qualidade da 

execução dos exercícios, é a flexibilidade. Diante disso, a Auriculoterapia, que é um ramo de 

Acupuntura que relaciona o pavilhão auricular com as regiões e órgãos do corpo, foi escolhida 

como método para auxiliar no ganho de amplitude de movimento (ADM) dos praticantes de Pilates, 

sendo o objetivo da pesquisa. O estudo foi realizado com 30 participantes, com idade entre 30 e 75 

anos, de ambos os sexos, avaliados pelo teste de sentar e alcançar por meio do banco de Wells, 

separados em dois grupos, no qual um recebeu a Auriculoterapia uma vez por semana, com 

aplicação de sementes nos pontos selecionados, durante 4 semanas. Os dois grupos obtiveram 

melhora nos valores visto que ambos mantiveram a prática do Pilates, contudo, no grupo 

intervenção, a diferença foi mais significativa. Os resultados mostram que a técnica teve boa 

aceitação, além de ser de fácil aplicação, e evidenciam que há efeito benéfico da aplicação no 

quesito estudado. 

 

Palavras-chave: Acupuntura, Auriculoterapia, Flexibilidade, Amplitude de Movimento, Pilates. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

One of the important factors for the practice of Pilates, because it interferes directly in the quality of 

the exercises execution, is flexibility. Therefore, Auriculotherapy, which is an Acupuncture branch 

that relates the auricular pavilion with the regions and organs of the body, it was chosen as a 

method to assist in the gain of range from moviment of Pilates practitioners, being the objective of 

the research. The study was conducted with 30 participants, aged between 30 and 75 years, of both 

genders, evaluated by Sitting and Reaching Test through the Wells bank, separated by two groups, 

in which one received Auriculotherapy once in a week, with application of seeds at the selected 

points, during four weeks. The two groups obtained improvements in the values, since both of them 

have maintained the Pilates practice. However, in the intervention group, the difference was more 

significant. The results show that the technique had good acceptance, besides of being easy to 

apply, and it is evident that there is a beneficial effect of the application in the studied subject. 

 

Keywords: Acupuncture, Auriculotherapy, Flexibility, Range of Motion, Pilates.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - HISTÓRICO E TEORIAS  

 

A Auriculoterapia trata-se de um microssistema de tratamento englobado nas técnicas de 

Acupuntura, que é um ramo da Medicina Chinesa (MC) e inclui tanto conhecimentos teóricos como 

empíricos, tendo suas origens há aproximadamente 4.500 anos na China, mas está em constante 

desenvolvimento e progresso. (WEN, 2008). 

A Medicina Chinesa (MC) visa à harmonia do indivíduo de modo geral, para que esteja 

numa condição plena de saúde. Há diferentes formas de avaliar esse estado, no qual as vertentes 

mais usadas são a teoria do Yin e Yang e dos Cinco Movimentos (Wu Xing). 

O equilíbrio do nosso corpo, de acordo com umas das teorias da Medicina Chinesa (MC), se 

dá através das energias Yin e Yang. (WEN, 2008).  Entre elas existe uma relação recíproca que as 

liga intimamente e faz com que não se possa separar um princípio do outro e que nenhum dos dois 

possa existir separadamente. (AUTEROCHE, B. & NAVAILH, P., 1992).  

De modo geral, a natureza Yang engloba as condições superficiais, de excesso, quentes e 

funcionais dos órgãos. As condições de natureza Yin envolvem os fenômenos internos, de 

deficiência, de frio ou estruturais. De acordo com a localização e função dos órgãos e tecidos do 

corpo humano eles podem ser classificados como mais Yin ou mais Yang: quando se leva em conta 

o corpo humano como um todo, a cabeça, a superfície do tronco e as faces laterais e posteriores dos 

quatro membros são considerados mais Yang e os Zang Fu, que correspondem aos órgãos e vísceras 

da medicina moderna, são considerados mais Yin. (WEN, 2008). 

Contudo, esse princípio se aplica para todos os aspectos do Yin e do Yang, onde o Yin 

existe pelo Yang, o Yang existe pelo Yin e cada um dos dois tem o outro como condição de 

existência. (AUTEROCHE, B. & NAVAILH, P., 1992). É através da constante harmonia dessas 

energias que o organismo se mantém saudável. (WEN, 2008). 

Já na filosofia chinesa antiga, originalmente descrita, foi observado que todas as coisas no 

universo possuem características distintas que permitem sua colocação em grupos com 

semelhanças, classificados a partir da natureza de seus constituintes, englobados nos Cinco 

Movimentos (Wu Xing), representados por Metal, Água, Madeira, Fogo e Terra. Cada um deles 

existe fisiologicamente funcionantes dentro do corpo. (WEN, 2008). 

Também de acordo com esta teoria, existe o conceito de interdependência e dominância 

entre os elementos que determina sua constante atividade e transformação, que pode resultar em 

inibição, equilíbrio ou estimulação de outros elementos de acordo com sua natureza e força. (WEN, 

2008). 
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Sendo assim, as teorias do Yin Yang e dos Cinco movimentos são amplamente aplicadas no 

diagnóstico e planejamento terapêutico da MC (Medicina Chinesa). 

 

1.2 - ZANG FU NA FLEXBILIDADE 

 

Para a prática de exercícios físicos é necessário regular a função dos Zang Fu (órgãos e 

vísceras) e manter os níveis adequados e de Qi (energia) e Xue (sangue). 

Os Zang Fu, traduzido como Órgãos e Vísceras, podem ser descritos como o sistema órgãos 

da MC (Medicina Chinesa), sendo assim considerados por suas inter-relações funcionais, ligados 

com as teorias acima mencionadas, estabelecendo correlação entre elas e estreitando a visão de 

interdependência dos diversos conceitos da MC (Medicina Chinesa). Dessa forma temos a relação 

de Yin e Yang correspondendo a Zang (Órgãos) e Fu (Vísceras) respectivamente, e cada um desses 

representados dentro dos Cinco movimentos (Wu Xing) em pares acoplados. (ROSS, 1985).  

Diante das características de cada um, os envolvidos diretamente neste estudo são Fígado 

(Gan) e Vesícula Biliar (Dan) do elemento Madeira e Baço (Pi) e Estômago(Wei) do elemento 

Terra. 

 

1.3 - GAN (FÍGADO) 

 

O Fígado (Gan) pertence à natureza Madeira, é o órgão responsável em armazenar o Sangue 

(Xue), com relevância por ser o Sangue (Xue) do Fígado (Gan) que faz a nutrição dos tendões 

permitindo a prática do exercício físico; controla os ligamentos; armazenar Sangue (Xue) para o 

útero proporcionando uma menstruação regular; fortalece a função digestiva; beneficia as unhas; 

regula a energia através da ativação do Qi (Energia) e Xue (Sangue) ao longo do corpo; controla a 

raiva e tem como acoplado a Vesícula Biliar (Dan). (NEVES, 2009) (MACIOCIA, 2007).De acordo 

com a teoria dos meridianos, o meridiano do Fígado (Gan) vai até a cabeça e se conecta com os 

olhos. (WEN, 2008).  

No aspecto emocional, haverá raiva se a Energia (Qi) do Fígado (Gan) estiver estagnada ou 

tensa, e da mesma forma, a raiva causará tensão e estagnação em seu sistema. (WEN, 2008). É nele 

que está abrigada a alma etérea. (MACIOCIA, 2007). 

Das funções: 

Se o elemento Madeira está desequilibrado, os tendões tendem a ficar muito rígidos ou 

muito flácidos e em consequência, se tornam menos funcionais, os movimentos ficam menos 

precisos e as articulações podem se tornar doloridas e menos estáveis.(HICKS; HICKS & MOLE, 

2007). 
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De acordo com a atividade física, o Fígado (Gan) faz a regulação do volume de Sangue 

(Xue) disponível no organismo, para quando o organismo estiver em estado de ativo o Sangue 

(Xue) fluir para os músculos e tendões, e no período de repouso o sangue retorna ao Fígado (Gan) 

para restaurar a Energia (Qi) da pessoa, estabelecendo assim um processo auto-regulador 

dependente da atividade física. (MACIOCIA, 2007). 

Outra função do Sangue (Xue) do Fígado (Gan) relacionada com a flexibilidade está em 

umedecer e nutrir os tendões, ligamentos e articulações, a fim de proporcionar uma condição 

adequada para realizar a prática física. Em situações que há falha do Sangue (Xue) em manter essa 

atuação, os sintomas de câimbras musculares e contração dos tendões irá surgir. Se o Fígado (Gan) 

estiver afetado por Vento Interior, haverá tremores ou convulsões. (MACIOCIA, 2007). 

Seu par acoplado, a Vesícula Biliar (Dan), também participa do movimento através de sua 

função de controlar os tendões, cuja função é semelhante com a do Fígado (Gan). O que as difere é 

o fato de que o Fígado (Gan) nutre os tendões com o seu Sangue (Xue), enquanto a Vesícula Biliar 

(Dan) proporciona Qi (Energia)para os tendões de maneira que estes possam ter movimentos e 

agilidade adequados. (ROSS, 1985) (MACIOCIA, 2007). 

Sendo assim, o estado dos tendões, cartilagens e ligamentos (Jin) interferem na capacidade 

para atividade física no aspecto de contração e relaxamento para assegurar o movimento das 

articulações.  Se o Sangue (Xue) do Fígado (Gan) estiver abundante, os tendões serão umedecidos e 

nutridos, assegurando um movimento uniforme das articulações e uma ação correta dos músculos. 

Se o Sangue (Xue) do Fígado (Gan) estiver deficiente, os tendões não serão umedecidos nem 

nutridos, o que poderá causar contrações e espasmos, extensão/flexão prejudicada, entorpecimento 

dos membros e formigamento. Já os tremores que indicam presença de Vento no Fígado (Gan), são 

descritos como conseqüência de uma agitação nos tendões, assim como na presença de estase do 

Sangue (Xue) do Fígado (Gan), faltará flexibilidade aos tendões e surgirá dureza, rigidez e dor nas 

articulações. (MACIOCIA, 2007)(HICKS; HICKS & MOLE, 2007). 

 

1.4 - BAÇO (PI) 

 

O Baço (Pi)se relaciona com a digestão e a nutrição, responsável pelo transporte e 

transformação dos alimentos, que no conceito atual estariam relacionadas à função do pâncreas, 

além de controlar o Sangue (Xue) e mantê-lo dentro dos vasos. (WEN, 2008) (NEVES, 2009) Os 

distúrbios no sistema do Baço (Pi) causarão fraqueza muscular, sensação de peso nas pernas, 

coloração amarelada da pele por desnutrição, eleva o Qi (Energia), fortalece os membros e a 

imunidade, controla a qualidade dos músculos e tem como acoplado o Estômago (Wei), sendo do 

elemento Terra. (WEN, 2008). (NEVES, 2009) 
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Sua relação com o movimento está na função de controlar os músculos e os quatro 

membros, que acontece a partir do momento que ele extrai o Qi (Energia) do alimento para nutrir 

todos os tecidos do organismo. Esse Qi(Energia) é transportado por todo o organismo pelo Baço 

(Pi). Se ele estiver forte, o Qi (Energia)é direcionado para os músculos, especialmente os referentes 

aos membros. Se o Qi(Energia) do Baço (Pi) estiver debilitado, este não poderá ser transportado 

para os músculos e a pessoa se sentirá cansada e os músculos ficarão fracos e, nos casos mais 

graves, poderão atrofiar.  

Já a função de governar os quatro membros envolve também a ação do Estômago (Wei) em 

captar o Qi(Energia) do alimento que irá até os canais por intermédio do Qi (Energia) do Baço (Pi). 

(ROSS, 1985) (MACIOCIA, 2007). Esse transporte garante que a Essência dos alimentos chegue a 

todos os músculos, especialmente os motores. (MACIOCIA, 2007). Por essa razão, quando o Baço 

(Pi) estiver deficiente, as Essências dos alimentos não podem alcançar os membros, que sentirão 

frio e fraqueza. (MACIOCIA, 2007)(HICKS; HICKS & MOLE, 2007). 

Para se melhorar a flexibilidade de uma pessoa, o Acupunturista deverá identificar dentre 

algumas possibilidades, quais são as razões que estão dificultando o correto funcionamento de 

músculos e tendões. 

 

1.5 - DIFERENCIAÇÃO DE SÍNDROMES 

 

Como visto anteriormente, os envolvidos para o bom funcionamento e pela estrutura estável 

do sistema músculo-esquelético são o Fígado (Gan) e o Baço (Pi), cujo mecanismo de 

funcionamento se sobrepõe, havendo uma relação de funções interdependentes. Em situações 

patológicas desse sistema pode haver: (MACIOCIA, 2007) 

- fraqueza muscular relacionada ao Baço (Pi); 

- câimbras, contrações, dificuldade em movimentação refletem um distúrbio do Fígado (Gan); 

- entorpecimento e formigamento causados por Deficiência do Sangue (Xue) do Fígado (Gan); 

- dureza, rigidez e dor nos tendões por Estase do Sangue (Xue) do Fígado (Gan). 

A Deficiência de Sangue (Xue) do Fígado (Gan)é o padrão de desarmonia do Fígado (Gan) 

mais relacionado à flexibilidade. É o Sangue (Xue) do Fígado (Gan) o responsável pela nutrição e 

umedecimento dos tendões. Quando o Sangue (Xue) do Fígado (Gan) é insuficiente, os tendões não 

serão adequadamente nutridos e umedecidos e, em consequência, a contração estará debilitada e 

desarmônica, resultando em rigidez, espasmos, tremores, entorpecimento, além de visão turva e 

unhas enfraquecidas. (MACIOCIA, 1996). 

Em casos específicos de rigidez dos quatro membros, uma causa comum é a Ascensão do 

Yang do Fígado (Gan) ou Vento do Fígado (Gan), nos idosos. Outra causa é observada com 
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evidência na Síndrome de Obstrução Dolorosa (Bi),em especial quando provocada por Umidade 

complicada por Fleuma em casos crônicos, nos quais a rigidez do membro é acompanhada por 

inflamação e dor das articulações. Esta situação patológica pode ser única ou estar em conjunto com 

Vento Interior. (MACIOCIA, 2007). 

A rigidez dos membros acompanhada por dor nas articulações ou nos músculos, ou em 

ambos, que piora a noite, acontece em razão de Estase de Sangue (Xue). Em condições de 

Deficiência, a rigidez dos membros pode ocorrer por causa de uma deficiência do Yin do Fígado 

(Gan) e do Rim (Shen) ou do Yang do Baço (Pi) e do Rim (Shen). (MACIOCIA, 2007). 

Sendo assim, as síndromes possíveis que geram falta de flexibilidade são: 

 Invasão de Vento Exterior (agudo)  

 Subida do Yang do Fígado (Gan) 

 Vento do Fígado (Gan) (idosos)  

 Síndrome de Obstrução Dolorosa com Umidade e Fleuma  

 Fleuma com Vento Interior nos canais 

 Estase de Sangue (Xue) 

 Deficiência do Yin do Fígado (Gan) e do Rim (Shen) 

 Deficiência do Yang do Baço (Pi) e do Rim (Shen) 

(MACIOCIA, 1996) (MACIOCIA, 2007) 

 

1.6 - AURICULOTERAPIA 

 

A Auriculoterapia, assim como a Acupuntura, é parte integrante da Medicina Chinesa (MC). 

(NEVES, 2009). Embora existam evidências de sua utilização por diversos povos desde a 

antiguidade, foi na China que se deu seu maior desenvolvimento, a partir da relação do pavilhão 

auricular com os demais órgãos e regiões do corpo, possibilitando o diagnóstico e tratamento 

através do microssistema da orelha.(GARCIA, 1999) (NEVES, 2009). 

Já em tempos mais recentes, por volta de 1950, o médico francês Paul Nogier fez uma 

contribuição muito relevante para o uso terapêutico do pavilhão auricular, relacionando-o com a 

figura de um feto na posição invertida. A partir de então, gradativamente, a orelha foi sendo 

mapeada e utilizada como meio de diagnóstico e tratamento das doenças. (NEVES, 2009). 

Em 1990 a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a Auriculoterapia como 

terapia de microssistema para benefício, promoção e manutenção da saúde, no tratamento de 

diversas enfermidades. (NEVES, 2009). 

De acordo com a visão oriental da MC (Medicina Chinesa) e conforme seus antigos escritos, 

os 12 meridianos reúnem-se na orelha, de modo que os canais e colaterais e os Zang Fu (órgãos e 
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vísceras) irão relacionar o pavilhão auricular com o resto do corpo. (GARCIA, 1999) (NEVES, 

2009). Isso é resultado da grande quantidade de ramificações nervosas derivadas dos nervos 

espinhais e cranianos que ligam os pontos auriculares a regiões cerebrais que por sua vez, estão 

ligadas aos órgãos e partes do corpo. (NEVES, 2009).Assim qualquer alteração em um determinado 

órgão ou parte do corpo poderá ser detectada e tratada. (NEVES, 2009). 

O pavilhão auricular também se destaca por ser o local aonde Yin e Yang se interrelacionam 

através dos três Yang da mão e os três Yang do pé, que chegam diretamente na orelha. De forma 

diferente, os três Yin da mão e os três Yin do pé chegam indiretamente através de seus ramos, pelos 

canais distintos. (NEVES, 2009) (GARCIA, 1999).O trajeto do canal Tai Yang da mão possui um 

ramo que penetra no centro do ouvido, o canal ShaoYang da mão, penetra na parte posterior e sai 

pelo ângulo superior da orelha e outro ramo vai em direção ao centro do pavilhão auricular. Já o 

canal Shao Yang do pé sai na parte anterior do pavilhão auricular e o canal Yang Ming da mão e do 

pé se reúnem e também para a parte anterior. E por fim, o canal Tai Yang do pé vai para o ângulo 

superior da orelha. (GARCIA, 1999). 

O tratamento por esse microssistema pode ser realizado com diferentes recursos, sendo que 

os estimuladores esféricos estão sendo cada vez mais utilizados pelos profissionais.(GARCIA, 

1999) (NEVES, 2009). Este método utiliza materiais com formas mais arredondadas e de superfície 

lisa para fazer pressão sobre os pontos auriculares e tem como base as experiências obtidas com 

agulhas filiformes e uso de agulhas intradérmicas.(GARCIA, 1999). 

Além de ser urna terapia que produz resultados rápidos, na maioria das vezes imediato, a 

Auriculoterapia tem baixo custo, fácil aprendizado, fácil aplicação, boa aceitação pelos pacientes ao 

ser menos traumático e doloroso, sendo mais seguros, não são invasivos e com isso minimizam os 

riscos de lesão no pavilhão auricular. (GARCIA, 1999) (NEVES, 2009). Torna-se um método de 

fácil aplicação em pessoas da terceira idade, de constituição débil e adequado no tratamento 

pediátrico. (GARCIA, 1999). 

Outro ponto de destaque para esse método de acupuntura é ser uma terapia de administração 

contínua, pois o paciente passa várias horas ou dias em tratamento, mesmo não estando no 

consultório, enquanto permanecer com a aplicação na orelha. Por essa razão também, tem sido 

bastante usada corno complemento de outras terapias que costumam ter freqüência de tratamento 

semanal. (NEVES, 2009). 

Dentre os estudiosos da Auriculoterapia, uma das grandes contribuições foi da Dra. Huang 

Li Chun com o uso de estimulação por sementes duplas. Esse método possibilita a estimulação de 

vários pontos com uma única aplicação, permitindo a estimulação não só de pontos específicos, mas 

de áreas inteiras da orelha. (NEVES, 2009). 
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O mecanismo de ação desse método se dá a partir da estimulação do ponto, que desencadeia 

uma alteração na circulação sanguínea da região, sofrendo uma vasodilatação local. (WEN, 2008). 

Com isso o paciente tem a sensação de distensão da orelha, que ocorre pela hiperestimulação da 

rede nervosa local indicando que o Qi(Energia) foi estimulado, e ocorre também um aumento de 

temperatura através da ativação da circulação na rede vascular da orelha indicando que o Xue 

(Sangue) foi estimulado. (NEVES, 2009). 

 

1.7 – FLEXIBILIDADE NA VISÃO OCIDENTAL 

 

A palavra flexibilidade é um termo usado para descrever um componente de aptidão 

relacionado ao bem-estar físico. A melhora da flexibilidade acontece através de técnicas de 

alongamento, alcançado por meio de elasticidade muscular, ao colocar o músculo alongado além de 

seu tamanho habitual. (ALTER, 1998). O alongamento é uma manobra terapêutica utilizada para 

aumentar a mobilidade dos tecidos moles por promover aumento do comprimento das estruturas 

que tiveram encurtamento. (KISNER & COLBY, 2005). 

 A flexibilidade é considerada algo relevante do ponto de vista físico, relacionada à saúde e 

ao desempenho atlético. As técnicas de alongamento utilizadas para aumentar a extensibilidade 

músculo tendínea e do tecido conjuntivo periarticular vai contribuir para aumentar a flexibilidade 

articular, isto é, aumentar a amplitude de movimento (ADM). Embora ela não seja a única 

qualidade física importante na performance, ela está presente em diversas modalidades, fazendo-se 

necessária também para realização de atividades de vida diária exercidas com boa qualidade.  

Os efeitos do alongamento podem ser divididos em agudos e crônicos. Os agudos ou 

imediatos são resultado da flexibilização do componente elástico da unidade músculo tendínea. Já 

os efeitos crônicos resultam em remodelamento adaptativo da estrutura muscular, explicado pelo 

acréscimo do número de sarcômeros em série, o que implica em aumento do comprimento 

muscular. (HALL & BROD, 2007) (DANTAS, 2005). Estes efeitos podem permanecer por 

determinado período após a interrupção dos exercícios. (HALL & BROD, 2007). Para que ocorram 

aumentos de comprimento mais permanentes, a força de alongamento precisa ser mantida por um 

tempo mais longo. (KISNER & COLBY, 2005). 

Sua prática é de grande valia, pois diminui o risco de lesões, favorece o aumento da 

qualidade e quantidade de movimentos e uma melhora da postura corporal. Sabe-se que a maioria 

das atividades de vida diária requer um grau relativamente normal de flexibilidade, comparadas 

com atividades físicas que exigem maior flexibilidade para atingir desempenho superior. 

(PRENTICE & VOIGHT, 2003). 
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A prática de alongamento no final do esforço físico tem por finalidade evitar o encurtamento 

muscular, devido às fortes e sucessivas contrações musculares ocasionadas pelo treinamento. 

(ALMEIDA & JABUR, 2006). O encurtamento do sistema muscular gera como consequências o 

aumento do gasto energético, desestabilização da postura, utilização de fibras musculares 

compensatórias, compressão das fibras nervosas, aumento das incidências de cãibras e dor, além de 

prejuízo da técnica nas habilidades esportivas. Exercícios de alongamento são fundamentais para a 

prevenção e o tratamento de encurtamento muscular. (ACHOUR, 2006). 

A importância da flexibilidade foi sendo gradativamente comprovada e aceita pela 

comunidade cientifica, pois a performance humana, na execução de uma atividade física, é 

composta por inúmeros fatores interdependentes, tais como força, velocidade, flexibilidade e 

resistência muscular. (CONTURSI, 1986). 

Para que haja uma boa amplitude de movimento, ou seja, uma boa flexibilidade, que varia 

de acordo com a necessidade de cada um, é preciso haver mobilidade e elasticidade adequada dos 

tecidos moles que circundam a articulação tais como músculos, tecido conectivo e pele. (KISNER 

& COLBY, 2005). 

 

1.8 - PILATES 

 

Joseph Pilates nasceu em 1880, na Alemanha. Quando criança teve raquitismo, febre 

reumática e asma, e para superar estes problemas recorreu ao esporte, praticando diversas 

modalidades. Associado a isso, Pilates passou a se interessar pela fisiologia do corpo humano e 

realizou estudos nessa área. A combinação de seus estudos e vivência física resultou na criação de 

seu método, chamado inicialmente de contrologia. (CAMARÃO, 2004) (PILATES, 2010). 

Algum tempo depois ele mudou-se para a Inglaterra, quando aconteceu a primeira guerra 

mundial, sendo enviado a um campo de concentração, e junto com seus compatriotas desenvolveu 

exercícios para mantê-los saudáveis. Ao final da guerra, ele retornou a Alemanha e continuou a 

desenvolver seu método, chamando a atenção dos bailarinos inicialmente, até resolver se mudar 

para os Estados Unidos, onde abriu um estúdio de exercícios de seu método. (CAMARÃO, 2004). 

Seus exercícios foram se difundindo até se tornar conhecido no meio de atores e cantores, 

passando a se tornar mais popular. Já naquela época, Pilates acreditava que o estilo de vida moderno 

levava ao estresse e com isso abria possibilidade para as doenças, o que hoje está totalmente 

comprovado. Há poucos anos, esse método ficou conhecido mundialmente, sendo praticado por 

pessoas que se preocupam em viver de maneira saudável, independente de idade ou condição física. 

(CAMARÃO, 2004). 
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Pilates definiu sua técnica como a completa integração entre corpo, mente e espírito, ao ver 

o corpo como um todo e inserido no meio ambiente. Se tornou um método de alongamento e 

fortalecimento muscular que não causa lesão a quem pratica, atuando na respiração, postura, 

flexibilidade, equilíbrio e percepção corporal, trabalhando o corpo como um todo. (CAMARÃO, 

2004) (PILATES, 2010). 

 

2 - PROBLEMA  

 

Esta pesquisa consistiu na aplicação de auriculoterapia em praticantes de Pilates, para 

verificar se houve melhora na flexibilidade dos mesmos após a utilização desta modalidade 

terapêutica, visto que este fator influencia no desempenho dos alunos para a execução dos 

movimentos e para a evolução nos exercícios.   

 

3 - JUSTIFICATIVA 

 

Os aspectos físicos e motores relacionados ao desempenho de uma atividade física, podem 

ser melhorados através do tratamento com acupuntura, tanto em atletas quanto em pessoas 

sedentárias. 

De forma mais especifica, a flexibilidade é de vital importância nas habilidades motoras 

exigidas para a prática do Pilates, e de uma forma geral, para o ser humano, pois tem influencia para 

uma boa qualidade de vida, independentemente de idade, pois atua na prevenção de lesões, melhora 

da postura e na execução de atividades funcionais. 

Dentro da Acupuntura, os microssistemas vêm ganhando espaço na prática clínica por serem 

muito eficientes. A Auriculoterapia com sementes foi a técnica selecionada para a intervenção, pois 

é de fácil aplicação, necessita de pouco material e é aceita mais facilmente por não ser invasiva. 

Visto a aplicabilidade da técnica e a relevância da flexibilidade, este tema foi escolhido, pois 

para a execução dos exercícios de Pilates e para o alinhamento postural é necessário uma boa 

amplitude de movimento. 

 

4 - OBJETIVO 

 

O presente estudo teve como objetivo verificar o efeito da Auriculoterapia na flexibilidade 

de praticantes de Pilates. 
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4.1 - OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a eficácia da Auriculoterapia para flexibilidade. 

 

4.2 - OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Verificar se a Auriculoterapia é um tratamento não invasivo que pode trazer benefícios para 

atividade física no quesito flexibilidade; 

 Comparar o ganho no alongamento de um grupo de praticantes de pilates que realizam apenas 

as aulas e outro grupo que fez os mesmos exercícios e que receberam a Auriculoterapia. 
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5 - MATERIAIS E MÉTODO 

 

O estudo foi realizado em um estúdio de Pilates localizado em São Bernardo do Campo. 

Após os participantes serem informados sobre os objetivos e a metodologia adotada e concordarem 

com o procedimento a ser aplicado através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (anexo I), estes foram divididos por faixa etária e sorteados para o grupo 

controle e grupo intervenção, para que ambos os grupos tivessem amostras semelhantes. 

 

5.1 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Os critérios de inclusão foram indivíduos de ambos os gêneros, com idade entre 20 e 60 

anos e que já praticam Pilates com aparelhos há pelo menos 6 meses. 

 

5.2 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

Foram excluídos participantes que fazem uso de suplementos alimentares, que apresentaram 

ferimentos nos locais de aplicação, com piercing na orelha e gestantes. 

 

5.3 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Foram selecionados 30 participantes, com idade entre 30 e 60 anos, ambos os sexos, sendo 5 

homens e 25 mulheres. Destes, 15 fizeram parte do grupo controle (GC) e os demais 15 fizeram 

parte do grupo intervenção (GI), tratado com Auriculoterapia, todos praticantes do método há no 

mínimo 6 meses. 

 

5.4 - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS  

 

Para avaliar a flexibilidade foi escolhido o Teste de Sentar e Alcançar, que é um método 

linear de avaliação, pois utiliza-se de escala métrica para avaliar indiretamente, a mobilidade 

articular, através de movimentos compostos que envolvem mais de uma articulação. (ARAÙJO, 

2000). 

Os dados foram coletados com ficha de dados (ANEXO II) em 2 avaliações, realizadas após 

o término da aula, por meio do Teste de Sentar e Alcançar através da utilização do banco de Wells, 

necessário para sua realização, e aconteceu em dois momentos, uma semana antes e uma semana 

depois do período de intervenção. 
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Originalmente, este teste foi proposto por Wells e Dilloms, em 1952. Ele avalia a 

flexibilidade do quadril, dos músculos isquiotibiais, com participação de quadríceps e 

paravertebrais, principalmente na região lombar. (CHAGAS & BHERING, 2004). 

O teste é realizado com auxílio de uma estrutura semelhante a uma caixa (banco de Wells), 

medindo 30,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm, com a parte superior plana e um prolongamento de 26 cm, 

para o apoio dos membros superiores dos sujeitos. Sobre a face superior da caixa e do 

prolongamento, havia uma escala métrica de 56,5 cm que permitiu determinar o alcance do 

indivíduo. No banco, durante o teste, o ponto de apoio da planta dos pés do participante coincide 

com o 26º cm (vigésimo sexto centímetro) da fita métrica, sendo que o ponto zero se encontra na 

extremidade proximal ao avaliado. (RIBEIRO; ABAD; BARROS & BARROS, 2010). 

Para execução do teste, o individuo permaneceu descalço, na posição sentada, com os pés 

encostados no banco, joelhos estendidos e membros inferiores levemente separados. Em seguida, a 

partir dessa posição, com ombros flexionados, cotovelos estendidos e mãos sobrepostas, o 

participante realiza a flexão do tronco a frente, tentando alcançar com as mãos o maior 

deslocamento possível sobre a escala graduada em centímetros na parte superior da caixa. Foram 

realizadas três tentativas sendo considerado apenas o valor da melhor marca. (CATTELAN, 2002).  

 

5.5 - PROTOCOLO DE TRATAMENTO 

 

O protocolo de tratamento adotado consistiu na colocação de sementes duplas de colza 

fixadas com fita Micropore, aplicadas depois da higienização das orelhas com algodão umedecido 

com álcool 70º. Após a limpeza, com auxilio de um apalpador, foram localizados os seguintes 

pontos: Fígado (à direita), Vesícula Biliar (à direita), Baço (à esquerda), Estômago (à direita). Os 

pontos Pulmão, Bexiga, Lombar, Prega poplítea e Gastrocnêmio tiveram aplicação bilateral. A 

localização destes pontos foi feita com base no mapa auricular da escola Huang Li Chun.  

 

 Região lombar: sobre o anti-hélix,entre a região sacra e dorsal. Utilizado no tratamento de 

afecções da coluna lombar e lombalgias. 

 Prega poplítea: traçando um alinha entre o ponto da articulação do quadril e Shenmen, o 

ponto encontra-se na metade desta linha. Utilizado em dores reflexas da região e ciatalgia. 

 Músculos gastrocnêmios: na metade da distância entre os pontos artelhos e joelho. Utilizado 

em espasmos, fibroses, inflamações e dores reflexas deste músculo. 

 Bexiga: traçando um alinha do ponto próstata até o rim, no primeiro terço da mesma ao nível 

do ponto constipação. De forma geral atua na regularização da atividade funcional da 

bexiga. 
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 Fígado: localizado mo bordo póstero-inferior da concha cimba. Ponto que favorece a 

atividade funcional do fígado e a drenagem da vesícula biliar, fortalecendo a função do baço 

e estômago. 

 Vesícula biliar: entre o ponto fígado e o ponto rim, no bordo externo da concha cimba. 

Permite uma adequada atividade funcional entre fígado e vesícula biliar. 

 Pulmão: encontra-se por cima e por baixo do ponto coração. Controla o Qi e comanda a 

respiração, além das funções como Zang. 

 Baço: localiza-se no bordo supra-external da concha cava, na metade da distância de uma 

linha traçada do ponto estomago até a fossa do inter-trago. Atua nas atividades funcionais do 

baço. 

 Estômago: localizado onde inicia a raiz do hélix. Controla as atividades funcionais do órgão 

e atua nas disfunções digestivas e cefaléias. 

(SOUZA, 1996) (GARCIA, 2003) (NEVES, 2009). 

 

5.6 - PROCEDIMENTOS  

 

O grupo controle (GC) realizou a avaliação inicial, manteve as aulas normalmente no 

mesmo período que o grupo intervenção (GI), e fez a avaliação final. Já o grupo intervenção (GI), 

realizou a avaliação inicial, recebeu a aplicação da Auriculoterapia por um mês (4 semanas), 

também manteve a freqüência normal nas aulas, e então foi repetido o teste para coletar novamente 

as medidas na avaliação final.  

A colocação das sementes era realizada sempre no mesmo dia da semana que o participante 

freqüentava o estúdio para fazer a aula. Os pontos foram estimulados logo após a colocação, por 

aproximadamente dez segundos, que foi o tempo necessário para que o participante percebesse a 

diminuição da pressão sobre o local.  

Cada um deles recebeu orientação para pressionar todos os pontos 3 vezes ao dia, para 

manter sua ação, e retirar após 5 dias. Também foram orientados, para em caso de reação alérgica 

retirar a semente, e quando fossem secar o pavilhão auricular após o banho, não esfregar a toalha no 

local dos pontos. A aplicação foi realizada 1 vez por semana por um período de 4 semanas. 

Após a coleta de dados, estes foram organizados, tabulados e analisados, para comparar e 

verificar se houve melhora na flexibilidade dos participantes, demonstrados a seguir através de 

tabelas e gráficos. 
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6 - RESULTADOS 

 

Para a realização deste trabalho foram recrutados 30 voluntários que aceitaram participar do 

estudo e foram sorteados para integrarem o grupo controle e o grupo intervenção.   

A idade dos participantes teve variação de 30 a 65 anos, com a maior parte na faixa etária de 

36 á 45 anos, correspondendo a 37% dos voluntários, seguido por 56 a 65 anos, e a faixa etária de 

25 a 35 anos e 46 a 55 anos, tiveram o mesmo número de integrantes, conforme gráfico 1.  

A maioria dos sujeitos eram mulheres, sendo 83% (25 praticantes), e apenas 5 homens 

(17%), de acordo com gráfico 2. 
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O aumento da flexibilidade refletido na amplitude de movimento ao realizar o teste foi 

perceptível em diferentes faixas de ganho, sendo os mais evidentes no grupo que recebeu a 

Auriculoterapia (GI), mas também com evolução no grupo controle (GC), devido a prática do 

alongamento nas aulas de pilates. (Gráficos 3 e 4). Assim é possível ver a comparação em 

centímetros de cada um dos voluntários dos dois grupos, antes e após a aplicação. 
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Todos os participantes tiveram aumento da ADM (Amplitude de Movimento) independente 

do valor inicial, já que somente o pilates também atua na flexibilidade. Nesta pesquisa a maioria 

dos sujeitos do grupo controle (GC) se enquadrou no ganho entre 0-1,0 cm e do grupo intervenção 

(GI) entre 2,1-3,0 cm, avaliada pelo banco de Wells, evidenciando que a associação do pilates com 

a Auriculoterapia foi efetiva para o auxílio de maior ganho na ADM (Amplitude de Movimento). A 

tabela a seguir mostra a quantidade de participantes que teve melhora nas demais faixas de ganho. 

(Tabela 1). 

Ao analisar a tabela 1 também verificamos que os maiores ganhos, que ocorreram nos 

intervalos entre 3,1-4 cm e 4,1-5 cm só estiveram presente em sujeitos do grupo que recebeu o 

tratamento (GI). 

 

Tabela 1 – Distribuição de ganhos em centímetro dos sujeitos 

 

Ganho (cm)  GC  GI 

0-1,0  7  2 

1,1-2,0  6  3 

2,1-3,0  2  5 

3,1-4,0  0  4 

4,1-5,0  0  1 

 

A média de ADM (Amplitude de Movimento) em cada grupo, antes e após o período de 

estudo, mostra que em uma comparação qualitativa, o grupo que recebeu o protocolo teve maior 

aumento em relação ao grupo que não teve a intervenção. A diferença dos valores do grupo controle 

(GC) foi 1,2cm enquanto que do grupo intervenção (GI) foi de 2,5cm. (Gráfico 5). 

Um fato interessante que pode ser percebido pelo gráfico, é que o grupo controle (GC) 

apresentou valores maiores de flexibilidade comparados ao grupo intervenção (GI), mascontudo, a 

evolução no ganho de flexibilidade não foi tão alta em relação ao outro grupo, que apesar de um 

valor mais baixo de média de alcance conseguiu uma melhora mais significativa no pós 

intervenção. 
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E por fim, ao somar os ganhos em centímetro de cada grupo temos uma diferença de mais 

que o dobro nas medidas a favor do grupo que recebeu a auriculoterapia. (Gráfico 6). 
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7 - DISCUSSÃO 

 

A MC (Medicina Chinesa) visa o equilíbrio do indivíduo, envolvendo o âmbito Yin e Yang 

de seu funcionamento já que são interdependentes, e a relação dos ZangFu (órgãos e vísceras) com 

os Cinco Movimentos (Wu Xing) que também apresentam um equilíbrio dinâmico para nos manter 

saudável.  

Atualmente a Acupuntura está se popularizando como forma de tratamento e com isso se 

tornou uma técnica muito utilizada para atuar na parte esportiva, devido reconhecimento de seus 

benefícios para esta área. 

A utilização de Auriculoterapia na Acupuntura baseia-se em um microssistema que 

representa pontos correspondentes as partes do corpo e aos Zang Fu (órgãos e vísceras) (ANEXO 

3), que ao serem estimulados é possível realizar um tratamento ou atuar em algum sintoma agudo. 

Nesta terapia, todos os pontos possuem representação no corpo, pois se assemelha o 

pavilhão auricular com um feto invertido, sendo assim, com as respectivas localizações dos pontos 

correspondentes de acordo com as partes do corpo e órgãos do feto. 

A Auriculoterapia é uma técnica que regula a atividade orgânica por meio da estimulação de 

pontos que irão atuar nas necessidades do indivíduo. É uma modalidade de tratamento que traz 

resultados rápidos, que tem baixo custo, boa aceitação pelos pacientes e é de fácil aplicação, pois 

utiliza estimuladores esféricos que não são invasivos, reduzindo os riscos de lesão no pavilhão 

auricular. (NEVES, 2009).  

Este método é amplamente utilizado na prática clínica, porém não há estudos que avaliem a 

eficácia deste tratamento para ganho de flexibilidade. Houve grande dificuldade para realizar esta 

discussão devida escassez de pesquisas neste assunto. 

Em busca de melhor qualidade de vida e cuidados com a saúde, cada vez mais pessoas 

iniciam a prática de esportes podendo usar ferramentas para aperfeiçoar o desempenho esportivo, 

que atuem no sistema músculo-esquelético, que abrange ossos, músculos, tendões, ligamentos e 

cartilagens. Dentre as técnicas de Acupuntura, a Auriculoterapia pode ser a escolhida para atuar 

nesse processo de melhora da função no esporte. 

Alongamento é o termo usado para descrever os exercícios físicos que aumentam o 

comprimento das estruturas constituídas de tecidos moles e, conseqüentemente, a flexibilidade. 

Entende-se por flexibilidade a capacidade física responsável pela execução voluntária de um 

movimento de amplitude angular máxima, superiores às originais, porém dentro dos limites 

morfológicos.(ALENCAR E MATIAS, 2010). Na MC (Medicina Chinesa), os envolvidos neste 

processo são os elementos Madeira e Terra, Fígado (Gan) e Baço (Pi) respectivamente, visto que o 

Fígado (Gan) é responsável por enviar Xue (Sangue) para nutrir os tendões evitando que eles 



29 

 

fiquem rígidos e o Baço (Pi) que direciona o Qi (Energia) para todos os músculos impedindo a 

fraqueza destes. Dentre as síndromes que levam á falta de flexibilidade as mais comuns são invasão 

de Vento Externo, em casos agudos, e deficiência de Yin do Fígado (Gan). 

Esta pesquisa deixou evidente que a técnica escolhida para aplicação gera aumento na 

amplitude de movimento, em diferentes graus, sendo que os sujeitos que receberam o tratamento 

apresentaram ganhos de 1,0 a 5,0 centímetros (medida pelo banco de Wells).   

Todos os participantes apresentaram aumento na flexibilidade independente do grupo que 

pertenciam, visto que, o Pilates de forma isolada já atua nesse ponto, mostrando que combinado 

com a Auriculoterapia se torna ainda mais eficiente neste quesito. 

Ao analisar os dados da pesquisa, nota-se que 100% dos participantes que receberam o 

tratamento obtiveram melhora no aspecto estudado. E isso ocorreu independente de idade, sexo ou 

tempo de prática, já que os grupos abrangeram diferentes perfis de participantes. 

Isto ocorre, segundo a visão da MC (Medicina Chinesa), devido á ativação de Qi (Energia) e 

Xue (Sangue) nos pontos selecionados levando ao melhor desempenho da função dos mesmos, 

levando ao ganho na ADM (Amplitude de Movimento). 

 

  



30 

 

8 - CONCLUSÃO 

 

O presente estudo nos permitiu concluir que a Auriculoterapia proporciona benefícios na 

flexibilidade, sendo mais ou menos significativa, quando associada á um exercício físico que atua 

nesta habilidade, evidenciou ainda melhores ganhos. 

A prática do Pilates requer o aprimoramento de diferentes capacidades motoras, sendo a 

flexibilidade uma delas, e de grande importância no âmbito esportivo e de qualidade de vida. Ao 

conseguir evoluir nesta capacidade com outros meios auxiliares além das aulas, o praticante alcança 

mais rapidamente seu objetivo, além desta técnica atuar no reequilíbrio da energia como um todo, 

tornando assim o tratamento mais eficaz e duradouro.  

Contudo, outros estudos são necessários para investigar mais profundamente estes ganhos de 

flexibilidade e verificar se estes se mantêm a curto e longo prazo e quais outros fatores podem estar 

envolvidos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – TCLE 
 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 bāxī zhōngyī xuéyuàn 

CIEFATO - Centro Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais 
 

www.ebramec.com.br  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

 

 Eu, ___________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF __________________-___, aluno (a) e devidamente instruído(a) à pesquisa científica 

sobre o tema: ______________________________________________________________,torno-me 

responsável por todos os objetivos legais à conclusão da pesquisa quanto à PROIBIÇÃO de cobrança 

sobre a pesquisa, a utilização de materiais devidamente autorizados, a preservação legal voluntário em 

pesquisa humana e todas as diretrizes que levam à conclusão do trabalho de campo, devidamente ciente e 

com a contribuição da instituição de ensino EBRAMEC – Escola de Medicina Chinesa, a qual me 

respalda como aluno(a). 

 

 De acordo com as práticas envolvidas e devidamente explicadas ao voluntário sobre os termos 

descritos pela resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, este aceita por livre vontade e 

descrita a próprio punho a CONSENTIMENTO para a pesquisa, sendo ciente de tudo e tendo o livre 

arbítrio de desistir da pesquisa quando lhe for cabível por razões pessoais ou por negligência e/ou 

imprudência e/ou imperícia do aluno(a) pesquisador. 

 

Nome do Voluntário:___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/________.  Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

*Se menor de idade: 

Nome do Responsável: _________________________________________________________________ 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

 Sendo de livre acordo na pesquisa, firma-se o contrato em  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo a integridade física, psicológica e emocional do voluntário, seguindo 

todos os padrões morais e legais que refere-se à Pesquisa em Seres Humanos. 

 

 

________________________________ 

                Aluno Responsável 

 

 

________________________________ 

         Voluntário (ou Responsável) 

                                                                                              Dr. Reginaldo de C. S. Filho – Diretor Geral 

João Carlos Felix – Coordenador de TCC 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

Rua Visconde Parnaíba, 2727 - Bresser Mooca - São Paulo - SP - Fone: 0xx11 2605-4188/ 2155-

1712/2155-1713 - ebramec@ebramec.com.br 
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ANEXO II – FICHA DE DADOS 

 

Nome/Idade Tentativa 1 Tentativa 2 Tentativa 3 
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ANEXO III – MAPA AURICULAR 

 

 

 


