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RESUMO 

 

Introdução: Para a Medicina Chinesa (MC), todas as disfunções e doenças são resultado 

de um desequilíbrio no corpo. A Acupuntura proporciona o equilíbrio do organismo, 

melhora a circulação sanguínea, aumenta a resistência corpórea e ajuda a reduzir ao 

mínimo a necessidade de drogas e aumenta a eficácia terapêutica (SOUZA, 2001). Com 

base nos ensinamentos e práticas dos antigos textos chineses, sobre a Acupuntura e seus 

recursos complementares como a Auriculoterapia, que este estudo ganhou motivação em 

trazer a luz, a eficácia da técnica de Auriculoterapia no tratamento de vícios. O tratamento 

com Auriculoterapia, oficializado pela OMS como terapia do microsistema, tem se 

mostrado de grande valia, quando falamos em tratamentos para vícios e estes resultados 

já tem dado seus frutos dentro e fora do Brasil. Objetivo:Estudar de forma geral a eficácia 

da Auriculoterapia no tratamento de vícios e objetivos específicos são verificar seus 

possíveis efeitos e ou benefícios e aplicação, quanto como terapia coadjuvante para 

auxiliar no abandono definitivo do vício até o presente momento registrados na literatura. 

Métodos: Este é um estudo de revisão sistemático reunindo artigos científicos e textos 

clássicos dos últimos 20 anos, até os dias de hoje, contendo informações detalhadas sobre 

a técnica de auriculoterapia e seu uso na atualidade em uma disfunção que tem afetado 

grande parte da nossa população, a dependência seja ela química ou de outras naturezas, 

os vicios.    Resultados: Foram selecionados obras literárias clássicas para revisão do 

estudo em questão, entre elas a mais utilizada atualmente entre as escolas atuais de 

acupuntura e seus estudantes, auriculoterapia segundo a visão e aprendizado de Garcia E. 

G. 10 estudos científicos e 3 obras literárias   sobre a técnica de forma abrangente e 

especifica sobre a atuação da técnica de Auriculoterapia.   

 

 

Palavras-chaves: Acupuntura, Vícios, Auriculoterapia.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Introduction: For Chinese Medicine (TCM), all disorders and disease are the result of 

an imbalance in the body. Acupuncture provides the balance of the body, improve blood 

circulation, increases the resistance body and helps to minimize the need for drugs and 

increases the therapeutic efficacy (Souza, 2001). Based on the teachings and practices of 

ancient Chinese texts on acupuncture and its complementary resources such as 

Auriculotherapy, this study gained motivation in bringing to light the effectiveness of 

Auriculotherapy technique in the treatment of addictions. Treatment with, 

Auriculotherapy officiated by OMS as microsystem therapy, has been shown to be of 

great value when we talk about treatments for addictions and these results has already 

given its fruits in and out of Brazil. Objective:generally study the effectiveness of 

Auriculotherapy in the treatment of addictions and specific objectives are to verify its 

possible effects and or benefits and application, and as an adjunct therapy to assist in the 

permanent abandonment of addiction so far reported in the literature. Methods: This is a 

systematic review study gathering scientific articles and texts of the past 20 years, until 

today, containing detailed information on the auricular technique and its use today in a 

disorder that has affected much of our population the dependence whether chemical or 

other types, the vices. Results: classic literary works were selected for review of the study 

in question, including the most widely used among current schools of acupuncture and its 

students, Auriculotherapy according to the vision and learning Garcia EG 10 scientific 

studies and 3 literary works on the technique of comprehensive and specific about the 

performance of auricular technique. 

 

Keywords:Acupuncture, Vices, Auricular Technique. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Para a Medicina Chinesa (MC), todas as disfunções e doenças são resultado de 

um desequilíbrio no corpo. A Acupuntura proporciona o equilíbrio do organismo, melhora 

a circulação sanguínea, aumenta a resistência corpórea e ajuda a reduzir ao mínimo a 

necessidade de drogas e aumenta a eficácia terapêutica (SOUZA, 2001).  

 Com base nos ensinamentos e práticas dos antigos textos chineses, sobre a 

acupuntura e seus recursos complementares como a Auriculoterapia, que este estudo 

ganhou motivação em trazer a luz, a eficácia da técnica de Auriculoterapia no tratamento 

de vícios.  

 O tratamento com Auriculoterapia, oficializado pela OMS como terapia do 

microsistema, tem se mostrado de grande valia, quando falamos em tratamentos para 

vícios e estes resultados já tem dado seus frutos dentro e fora do Brasil.  

Pesquisadores de Yale usaram acupuntura com sucesso no tratamento do vício em 

cocaína, um distúrbio que possui poucos tratamentos efetivos.  

 Os resultados, publicados na edição de 14 de agosto de 2000 de Archives of 

Internal Medicine, demonstram que participantes que receberam acupuntura auricular - 

agulhas inseridas em partes específicas da orelha - tendiam a apresentar exames de urina 

negativos para cocaína durante o período do estudo, quando comparados aos grupos 

controle.(Margolin, 2000) 

 Os trabalhos citados anteriormente abrem margem para um estudo profundo e 

amplo no que se refere ao estudo e aplicação da Auriculoterapia no tratamento de vícios, 

tanto em seus possíveis efeitos, quanto como terapia coadjuvante para auxiliar no 

abandono definitivo do vício. Possibilidade esta que motivou está revisão sistemática.  
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1.2. Auriculoterapia 

  

Acupuntura auricular antiga é um tratamento baseado na estimulação de pontos 

de acupuntura na orelha. Acredita-se que esses pontos sejam conectados aos meridianos 

e usado empiricamente para determinados tratamentos, principalmente para alívio da dor. 

Eles, no entanto, não eram parte de um sistema de acupuntura limitada ao ouvido, mas 

parte de um sistema que cobre todo o corpo. (Litscher et. al. 2013) 

 A orelha é mencionada pela primeira vez no livro de medicina chinesa “Clássico 

da Medicina Interna do Imperador Amarelo”, publicado há mais de dois mil anos, onde 

declara que a orelha não é independente, mas se relacional com todas as partes do corpo 

humano (Santos,2012).  

 Na década de 80 e início da década de 90 a Auriculoterapia foi instituída como 

especialidade no estudo da acupuntura. (Garcia, 1999) 

 Em 1950 quando o médico francês e mais tarde fundador da auriculoterapia Dr. 

Paul Nogier descoberto cicatrizes peculiares sobre a anti-hélice de seu paciente, que 

tinham sido tratados com sucesso para a síndrome de dor ciática. Essas cicatrizes foram 

causadas por cauterização. Presumindo que era algo novo, ele começou a investigação e 

descobriu que a dor cessou dentro de um par de horas ou às vezes até minutos depois de 

ser cauterizado. Após uma série de seus estudos clínicos, Paul Nogier substituído 

cauterização com agulhamento dos pontos de acupuntura. Apesar da falta de validação 

científica, Paul Nogier continuou a investigar este fenômeno. Na sua pesquisa, ele 

teorizado que um somatotopia, como já conhecido dos córtices sensoriais e motoras do 

cérebro, também pode ser apresentada na orelha. Isto resultou na descoberta da anatomia 

do corpo exibindo-se na orelha como um feto invertido. (Round, 2013) Ganhou 

popularidade dentro e fora da china, pela metodologia não invasiva e resultados obtidos. 

(Rego, 2011).  

 Segundo Garcia (1999), o diagnóstico e tratamento através do microssistema da 

orelha teve sua origem na China, se justificava a estreita relação do pavilhão auricular 

com o resto do corpo.  

 O mapa auricular (orelha) com a representação o do feto em posição pré-natal 

serviu aos médicos chineses de grande impulso, conforme Garcia (1999) para começar 

um profundo estudo na Auriculoterapia, tanto dentro como fora da China, tomando-se 
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como base para este estudo, a experiência capturada nos textos antigos, assentando desta 

maneira, as bases da Auriculoterapia chinesa atual.  

 No mapa auricular temos a localização de um feto em posição cefálica, conforme 

Garcia (1999), este feto marca os princípios gerais para a representação de cada parte do 

corpo humano.  

 Possibilitando assim o diagnóstico e tratamentos de patologias e desequilíbrios 

energéticos e orgânicos.  

 O Pavilhão Auricular é dividido em duas faces e uma circunferência, conforme 

Garcia (1999), na face anterior se observa uma serie de proeminências alternando com 

depressões, que circunscrevem uma escavação profunda, a concha, no fundo da qual se 

abre o canal auditivo externo. As proeminências presentes no pavilhão são: hélix, anti-

hélix, trago e anti-trago, além destes, o pavilhão é formado por lóbulo, raiz do hélix, 

tubérculo auricular, fossa triangular, fossa escafóide, incisura supra trago, etc, conforme 

podemos observar a seguir na Figura abaixo. 

 

 

 

 FIGURA1. Anatômica dos pontos auriculares                                                                                                                  

(SOUZA, 2007) 

 

1.3. Anatomia Pontos e Zonas Auriculares  

  

 

 Os Pontos Auriculares são zonas específicas distribuídas na superfície auricular, 

que refletem fielmente a atividade funcional de todo nosso corpo, conforme Garcia 

(1999). Quando ocorrem mudanças patológicas no organismo, elas se manifestam no 

ponto ou na área específica da região comprometida.  
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 Garcia (1999) cita os pontos auriculares divididos de acordo com sua 

classificação: 

  

 - Pontos da Zona Correspondente: Representam a anatomia corporal dentro do 

pavilhão auricular.  

 - Pontos Zang Fu: São os onze pontos que representam os órgãos e as vísceras, 

esses pontos são: Coração (Xin), Fígado (Gan), Baço (Pi), Pulmão(Fei), Rim(Shen), 

Intestino Grosso(Dachang), Intestino Delgado (Xiaochang),Vesícula Biliar(Dan), 

Bexiga(Pangguang), Estômago(Wei) e Triplo Aquecedor( San Jiao). Estes são os pontos 

mais importantes para diagnóstico e tratamento através do pavilhão auricular. 

 - Pontos do Sistema Nervoso: Não só representam partes do sistema nervoso, 

como por exemplo, o cérebro, tronco cerebral, tálamo, simpático, ciático, etc. como 

também determinadas atividades excitadoras ou repressoras do Sistema nervoso, como 

no caso do ponto Shenmen.  

 - Pontos do Sistema Endócrino: Representa cada uma das glândulas do sistema 

endócrino dentro do pavilhão auricular, como a hipófise, tiróide, etc.  

Pontos Específicos: São aqueles que possuem função limitada (diagnóstica e terapêutica), 

são os pontos, alergia, tuberculose, hipertensor, etc.  

 - Pontos do dorso da orelha: São pontos representativos dos cinco Zang, tem 

estreita relação com os pontos da face ventral do pavilhão, por exemplo, o ponto Baço 

(Pi) do dorso do pavilhão se encontra diretamente em oposição com o ponto 

Estômago(Wei) na face ventral.  

 

 

1.4. Vascularização 

  

 

 A irrigação da orelha é feita pela artéria temporal superficial e a artéria auricular 

posterior. Ambas são ramos da carótida externa. O retorno circulatório é feito através da 

veia temporal superficial e veia auricular posterior (BOHRER, 2005). 
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1.5. Inervação 

 

 O pavilhão auditivo possui inervação abundante e podemos dividí-los de acordo 

com sua origem em nervos espinais, cerebrais e simpáticos. Os espinais incluem os nervos 

auricular maior e o occipital menor. Já os cerebrais incluem o nervo aurículo-temporal e 

o ramo auricular do vago. E os ramos simpáticos que inervam a orelha, procedem das 

fibras que acompanham as artérias cervicais (Rialto, 2005). 

 

FIGURA 2 - Neuroanatomia da orelha esquerda  

Fonte: Garcia, 1999 

 

1.6. Diagnóstico  

 

 Segundo Garcia (2006) a alteração orgânica, desde a fase do desequilíbrio 

energético, até a lesional orgânica, passando pela funcional, se observa na orelha pelas 

seguintes manifestações zonais: Baixa resistência à corrente elétrica; Dor à palpação; 

Maior afluência de sangue; Mudança na coloração; Presença de erupções  

 O diagnóstico pode ser feito através dos seguintes métodos:  

- detecção elétrica: pontos reativos apresentam diminuição da resistência elétrica;  

- detecção sensitiva: todo ponto reativo é um ponto de plenitude = dor;  

- detecção visual: a plenitude de energia produz aumento da vascularização local. 
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1.7. Tratamento da Auriculoterapia 

 

 A auriculoterapia é especialmente indicada quando o paciente necessita que leve 

o tratamento para casa. Essa técnica facilita a desintoxicação causada por drogas, álcool 

e nicotina, sendo um dos vícios usados mais cedo pelas jovens e que contribui para tais 

sintomas. Ao efetuar a estimulação dos pontos, o cérebro recebe um impulso que 

desencadeia uma série de fenômenos físicos, relacionados com a área do corpo, 

produzindo equilíbrio e analgesia, a orientação terapêutica dos pontos devem ser 

estimulados com pressão manual, em períodos alternados de 3 e 3 horas,  para obter os 

resultados esperados semelhantes as medicações convencionais.   

 Durante a avaliação, detectar os desequilíbrios nas orelhas, regiões descamadas, 

feridas, manchas, dor ao toque, deformidades congênitas e traumáticas. Nos mapas 

auriculares serão observados que partes afetas (Fonseca, 2011).  

 

FIGURA 3. Aplicação \ Fonte: www.portalmirabilis.com.br 

 Avants e cols. (2000) preconizaram em seu estudo para tratamento das 

dependências, os pontos: são “simpático”, “Shen Men”, “Rim”, “Fígado” e “Pulmão”, 

baseando-se no conceito da Teoria Chinesa de que o pavilhão auricular representa as 

várias partes do corpo humano. Houve, entretanto, neste estudo um terceiro grupo: o 

grupo de relaxamento, onde agulhas não eram utilizadas; apenas técnicas de relaxamento. 

O intuito deste grupo era poder controlar a variável relaxamento, sabidamente 

proporcionada pela Acupuntura. Como resultados, o grupo tratamento específico 

(Acupuntura Auricular) foi melhor que os outros 2 controles. Pois utilizaram o mesmo 

protocolo de pontos (proposto pelo NADA 1995 e seguido também neste estudo).  

2. OBJETIVOS  GERAL  E  ESPECIFICO 

http://www.portalmirabilis.com.br/
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 Estudar de forma geral a eficácia da Auriculoterapia no tratamento de vícios, tanto 

em seus possíveis efeitos, quanto como terapia coadjuvante para auxiliar no abandono 

definitivo do vício. 

 Os objetivos específicos são levar ao conhecimento do leitor e ou estudante 

informações referentes a aplicação e verificar conforme a literatura os benefícios nos 

diversos tipos de vícios tratados com a técnica até o presente momento. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODO 

  

 Este trabalho foi um estudo de revisão sistemático que reuniu artigos científicos e 

textos clássicos, contendo informações detalhadas sobre a técnica de Auriculoterapia e 

seu uso na atualidade em uma disfunção que tem afetado grande parte da nossa população, 

a dependência seja ela química ou de outras naturezas, os vícios. 

 Caracterizado pela pesquisa bibliográfica, nas línguas Portuguesa e Inglesa, até os 

dias atuais. Para tal, foi conduzida uma busca sistemática em periódicos (jornais e 

revistas), dissertações e teses em bases de dados eletrônicas Medline, Lilacs e Pedro. 

Foram definidos como critérios de inclusão: artigos de revisão e artigos experimentais 

(10), todos com publicação referente aos clássicos (3), trabalhos científicos até os dias de 

hoje. Após a leitura do título e resumo dos trabalhos, foram selecionados os que 

apresentaram uma maior correlação com o objetivo do presente estudo. 

 

 

4. RESULTADOS 

  

 Foram encontradas 3 obras literárias clássicas para revisão do estudo em questão, 

entre elas a mais utilizada atualmente entre as escolas atuais de acupuntura e seus 

estudantes, auriculoterapia segundo a visão e aprendizado de Garcia E. G. e 10 estudos 

científicos sobre a técnica de forma abrangente e especifica sobre a atuação da técnica de 

auriculoterapia.   

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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 Muitos estudiosos passam um tempo considerável estudando a eficácia da 

auriculoterapia e comparando a com a acupuntura sistêmica, mais nos achados desta 

revisão, estudos conceituados já mencionam a eficácia igualmente satisfatória dos dois 

métodos. 

 Mondoni et. Al. 2007, realizaram um estudo, onde dois grupos, um grupo foi 

selecionado para receber a aplicação de cinco agulhas em cada pavilhão auricular, de 

acordo com os pontos selecionados da literatura (Smith e Khan, 1988). Foram realizadas 

sessões semanais de uma hora de duração durante 3 meses (12 sessões). No tratamento 

placebo, o paciente recebia as aplicações em 5 pontos de cada orelha, em pontos na hélice, 

onde sabidamente encontra-se o menor efeito terapêutico possível (Margolin e cols., 

1995). As agulhas também permaneciam por uma hora, e as sessões também eram 

semanais. Concluíram que a Acupuntura Auricular com a utilização dos pontos 

“simpático”, “ShenMen”, “Rim”, “Fígado” e “Pulmão” mostrou-se eficaz como 

adjuvante no tratamento de dependência de drogas na amostra de pacientes avaliados, 

quando comparado com o grupo placebo.   

 Um exemplo desta afirmação podemos encontrar em um estudo da Chinese 

Journal of Clinical Rehabilitation de 2005, onde um grupo de 20 pessoas,  foi tratado com 

acupuntura auricular (pontos: Pontos de Estômago, Shenmen, Endócrino, Pulmão, Jidian 

e Abdome), foram pressionados com sementes, aplicada nas duas orelhas, por cada 4 dias 

e os pacientes do grupo Acupuntura receberam acupuntura em pontos de Tianshu, 

Zhongwan, Shuifen, Qihai, Guanyuan, Shuidao, Daheng, Zusanli, Fenglong, Sanyinjiao, 

Neiting e Quchi para obesidade, três vezes por semana. Os autores concluíram que: o uso 

único de acupuntura sistêmica e ou ponto-auricular em pacientes com obesidade simples 

pode reduzir significativamente a massa corporal, cintura, circunferência do quadril e 

índice de massa corporal e os efeitos curativos são iguais para as duas formas.  

 Este tipo de estudo fundamenta a inclusão da técnica de Auriculoterapia inclusive 

nos vícios e distúrbios alimentares, o que é uma das maiores causas de doenças e 

morbidades na população mundial. 

 Wen (1977) usou a EletroAcupuntura como auxiliar na desintoxicação de 

pacientes dependentes de heroína. Cerca de 80% de sua amostra referiu alívio dos 

sintomas de abstinência. 

 Wen e colaboradores (1980) replicaram os achados, justificando-os através do 
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aumento dos níveis de beta endorfina plasmáticos após a Eletro-Acupuntura. 

 Smith e Khan (1988) demonstrou diminuição dos sintomas de abstinência e do 

desejo de usar a droga, além de maior disponibilidade desses indivíduos para seguirem 

um tratamento psicológico de longo prazo. 

 Em um estudo realizado por Avants e cols. (2000), o mesmo protocolo de pontos 

(proposto pelo NADA 1995 e seguido também neste estudo) foi utilizado com o objetivo 

de avaliar a eficácia da acupuntura auricular no tratamento das dependências de 

substâncias. 

 Estudos realizados pela equipe do Lincoln Hospital (Bronx, NY) que há 13 anos 

vem utilizando a Acupuntura Auricular como tratamento de escolha para pacientes 

dependentes de drogas (Smith e Khan, 1988) e por Margolin e cols. (1995). 

 Lamontagne e cols. (1980) realizaram um estudo comparando o tratamento com 

acupuntura versus placebo para fumantes, não encontrando diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos, após um seguimento de seis meses. Worner e cols.(1992), 

em um estudo com 56 alcoolistas em tratamento ambulatorial, também não detectaram 

diferenças significativas nos resultados entre o grupo que recebia placebo e o que recebia 

estimulação nos pontos específicos. Riet e cols. (1990) analisaram 22 estudos 

relacionados a esse tema (15 sobre dependência de nicotina, 5 de heroína e 2 de álcool) e 

observaram que 55% destes estudos apresentavam uma metodologia inadequada. 

 Os estudos citados anteriormente nos levam a estudos com resultados positivos e 

outros sem diferença significativa entre os grupos, porém os estudos que atuaram de 

forma significativa mostrando resultados positivos, nos levam a considerar a acupuntura 

auricular uma técnica potencialmente eficaz, no tratamento das dependências químicas. 

 Considero o estudo de Mondoni et. Al. 2007, um dos estudos mais significativos 

tanto em relação ao seu rigor metodológico, quanto em resultados, estimulando ainda 

mais estudos que possam comprovar de maneira rigorosa a eficácia da acupuntura 

auricular no tratamento coadjuvante de dependentes químicos.    

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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 Pudemos concluir através desta pesquisa  que a Acupuntura Auricular bem como 

sua aplicação e técnicas, são um poderoso aliado no combate aos vícios, não somente 

químicos mas também em distúrbios alimentares. Seus mecanismos e fisiologia ainda 

devem ser esclarecidos, para isto se faz necessários mais estudos práticos, de forma a 

unificar e padronizar as formas de aplicação, tempo e pontos para cada tipo de vicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - ANEXOS 
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FIGURA 4. Diagrama Auriculoterapia Antiga e Moderna 
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DOR DENTAL  

1810 
(IGNAZIO COLLA DE 

PARMA) 
PICADO POR UMA 

ABELHA NO 
ANTIHELIX CURADO 

DE DOR NAS PERNAS 

1950 
(PAUL NOGIER) 

MÉDICO FRÂNCES 
SUBSTITUI 

CAUTERIZAÇÃO PELO 
AGULHAMENTO E 

DESCOBRE ANATOMIA 
DO CORPO EXIBIDA 

NA ORELHA, DANDO 
INICIO A 

AURICULOTERAPIA 
MODERNA 
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