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RESUMO: 

   A Medicina Chinesa (MC) vem sendo utilizada há milhares de anos como fonte de 

promoção de saúde e bem estar. No ocidente, hoje, é reconhecida e recomendada para 

tratamento de dores em geral. No entanto, além de promover analgesia, a MC trata o ser 

humano como ser composto de energia, e se algum problema de ordem física e/ou 

psicológica interferir na circulação dessa energia estará propenso à instalação de 

patologias. Sendo a obesidade uma patologia de ordem física e também de fatores de 

ordem psicológica, este estudo visa demonstrar a utilização das técnicas da Medicina 

Chinesa no tratamento da obesidade. 

  O interesse por esse assunto surgiu a partir da procura das pessoas pela Auriculoterapia, 

com o objetivo de perder peso. Nesse estudo será enfatizado o funcionamento da 

Aurículoterapia no tratamento da obesidade. 

  A Aurículoterapia não é um procedimento emagrecedor em sua essência, mas contribui 

à partir do momento em que ela atua no sentido de reduzir a ansiedade. Evidentemente, 

se faz necessário que a pessoa com o problema se conscientize de que deve haver uma 

mudança nos hábitos alimentares e prática de atividades físicas.  

 

 

  A Auriculoterapia por ser um microssistema, não tem uma ação puramente na questão 

da ansiedade, mas pode atuar sobre todo o organismo, atuando também nas questões 

endócrinas e metabólicas. 

 

Palavras-chave: Auriculoterapia, Medicina Chinesa, Obesidade. 

  



 

 

ABSTRACT: 

  Traditional Chinese Medicine has been used for thousands of years as a source of health 

promotion and wellness. In the West today is recognized and recommended for the 

treatment of pain in general. However, besides promoting analgesia, TCM treats the 

human being as composed of energy, and if any problems of physical and / or 

psychological interfere with the movement of this energy will be prone to the installation 

conditions. Since obesity is a disease of a physical and also psychological factors, this 

study aims to demonstrate the use of the techniques of Traditional Chinese Medicine in 

the treatment of obesity.  

   The interest in this subject arose from the demand of the people, with the goal of losing 

weight. In this study will be to Ear emphasized the operation of the treatment of obesity.  

   Auriculotherapy is not a weight-loss procedure in its essence, but contributes to the 

moment in which it acts to reduce anxiety. Evidently, it is necessary that the person with 

the problem becomes aware that there must be a change in eating habits and physical 

activity. 

 

Keywords:     Auriculotherapy, Traditional Chinese Medicine; Obesity. 
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I – INTRODUÇÃO: 

  Muitas das técnicas de microssistemas nasceram da observação de pequenas estruturas, em especial 

as relacionadas com os órgãos dos sentidos, pois nelas estão representadas todas as estruturas do 

corpo. Podemos observar isto na Aurículoterapia, técnica que consiste no tratamento e avaliação 

através de pontos localizados no pavilhão auricular. 

  Existem várias escolas de Aurículoterapia (chamados por alguns de Aurículoacupuntura ou 

Auriculomedicina), as escolas de maior destaque são a francesa e a chinesa. 

 Em uma sociedade consumista onde a indústria da beleza dita regras de comportamento e aceitação 

social, a obesidade sempre foi apresentada como um problema de ordem meramente estética e por 

muito tempo não foi vista como um problema de saúde. No entanto o aumento o aumento alarmante 

dos índices de obesidade na população e principalmente a incidência em pessoas cada vez mais jovens 

a tornou um problema de saúde coletiva discutida em todo Mundo. Hoje além de ser considerada uma 

doença, vem sendo apontada por diversos estudos como um dos principais fatores de risco para 

instalação de doenças como diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e 

instalação de quadros profundos de depressão, tornando-se um dos grandes desafios aos profissionais 

de saúde. Por ser a obesidade uma doença multifatorial e de difícil tratamento, onde os resultados 

dependem de uma mudança de hábito do paciente em busca de equilíbrio alimentar, físico e psíquico, 

e sendo a Medicina Chinesa uma ciência que vê o indivíduo como um todo, e que sua utilização vem 

a cada dia ganhando novos adeptos em busca de longevidade e qualidade de vida, sendo utilizada, no 

tratamento das mais variadas patologias, este estudo tem como objetivo apresentar resultados das 

técnicas da Medicina Chinesa no tratamento da obesidade. 

 

II - JUSTIFICATIVA 

   A escolha do tema visa pesquisar a eficiência da Aurículoterapia no tratamento da obesidade. 

 

III – DESENVOLVIMENTO: 

   Emoção e equilíbrio corporal caminham juntos. Os excessos emocionais nos consomem. 

Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue atingir o equilíbrio. O “corre-corre,” a 

competitividade, a insegurança afetiva, a poluição e a alimentação desregrada, produto do próprio 

ritmo do dia a dia, acabam por desequilibrar o nosso organismo. Esse desequilíbrio nada mais é do 
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que o excesso ou insuficiência de energia, em determinados canais, órgãos e funções. Não há 

equilíbrio corporal com desajuste emocional. 

   Segundo Maciocia (2007), os órgãos guardam estreita relação com as emoções. Da mesma forma 

que o desequilíbrio de um determinado órgão pode causar o desequilíbrio emocional correspondente 

àquele órgão, sendo o inverso verdadeiro. A obesidade inclui as pressões relacionadas com o comer 

demais e estar acima do peso. O comer demais é basicamente uma compensação pela perda do contato 

com as energias da parte superior ou inferior que é a manifestação do espírito em cada ser humano e 

a paz profunda, força do amor e sabedoria. 

   As pessoas precisam sentir firmeza e estabilidade dentro de si mesmas. Por exemplo: a falta de 

nutrição física adequada ou cuidados emocionais na primeira infância, pode levar à sensação 

constante ou medo na fase adulta, de não chegar a ter o suficiente, a necessidade de estar rodeado 

com posses materiais, o medo da perda da segurança material ou a necessidade da dependência dos 

relacionamentos. 

   Quando as pessoas se sentem inseguras no ambiente que as cerca ou quando sentem esse vazio 

dentro de si mesmas, podem tentar compensar esse sentimento comendo demais, o que a obesidade, 

fato que propicia a sensação de estarem fisicamente sólidos, protegidos pelo invólucro firme de carne. 

(PERRETI, 2005) 

    

    “O Imperador Amarelo perguntou: “Alguns pacientes abusam dos outros sem distinção de amigos 

e inimigos e algumas vezes os ofendem aos gritos; por quê?” Disse Qibo: “Quando a energia Yang 

for superabundante numa parte do corpo, fará com que o paciente fique com a consciência confusa; 

eis o porquê de ele abusar dos outros de maneira audaciosa e ofendê-los”. 

 (Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo) 

 

IV – OBJETIVO: 

   A obesidade tornou-se um tema universal e um dos problemas de mais difícil solução da Medicina 

Moderna. 

  Enquanto a ingestão insuficiente de alimentos provoca a morte por subnutrição de milhares de 

pessoas nos países subdesenvolvidos, nos países industrializados ou em desenvolvimento, outras 

tantas pessoas comem demais, praticando pouco ou nenhuma atividade física, correndo o risco de 

morrerem precocemente por enfermidades provocadas direta ou indiretamente pela obesidade. 
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  A elaboração deste trabalho tem por objetivo demonstrar o tratamento da obesidade através da 

Aurículoterapia a qual é um sistema independente dentro da acupuntura e o uso dela, não restringe 

apenas ao tratamento das enfermidades através dos pontos auriculares. Este microssistema tem se 

desenvolvido em ralação ao diagnóstico em muitas patologias. 

  Através da Aurículoterapia podemos tratar diversas enfermidades, tanto funcional, quanto estrutural. 

O pavilhão auricular é considerado uma parte muito importante do corpo humano, por constituir um 

microssistema capaz de funcionar como um receptor de sinais de alta especificidade, podendo refletir 

todas as mudanças fisiopatológicas dos órgãos e vísceras, dos quatros membros, do tronco, dos 

tecidos, dos órgãos dos sentidos, de todo organismo. 

  Quando se produz um estado patológico em qualquer parte do corpo humano, este é refletido na 

orelha com reações positivas de caracteres e localidades diferentes, específicos a cada enfermidade 

em particulares, deixando relações muito estreitas entre os locais reativos e as partes do organismo 

implicadas na patologia. 

  No tratamento e diagnóstico através do pavilhão auricular, não só são utilizados os pontos da face 

anterior da orelha, como vários pontos da face posterior da mesma. 

  A Aurículoterapia tem construído sua teoria própria, por ter na atualidade, métodos independentes 

para o diagnóstico e tratamento de enfermidades, como neste caso o tratamento da obesidade. 

 

V - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

  Estudos realizados na Alemanha constaram que, quando o excesso de peso de uma pessoa ultrapassa 

10%, o seu período de vida é reduzido em 18% e quando esse excesso supera os 30%, o tempo de 

vida diminui drasticamente para 50%. É preciso ressaltar que nem todo excesso de peso é sinal de 

obesidade, assim, deve-se distinguir a corpulência (aumento de peso devido a um grande 

desenvolvimento de músculos e do esqueleto) e o edema (excesso de peso pelo acúmulo anormal de 

água nos espaços intercelular). 

  A obesidade consiste então em um incremento do depósito de gordura, que se traduz pelo excesso 

de peso. A obesidade é o resultado de um balanço positivo de energia. Não há como acumular energia 

no corpo, se não ocorrer uma ingestão excessiva de nutrientes ricos em energias (gorduras e 

proteínas), que suprem em excesso o gasto do organismo humano. 

  Recentemente foram realizadas pesquisas em diversos países da Europa e América, onde ficou 

demonstrado claramente, que quase metade das mulheres e um terço dos homens são obesos. 
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  Nos dias atuais onde o conceito de saúde é vista de uma forma mais abrangente e tornou-se um 

assunto em constante discussão. 

 

5.1 Saúde segundo a visão Ocidental: 

    A Organização Mundial da Saúde (OMS), estabelece: Saúde é o estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de moléstia ou enfermidade. (DELIBERATO, 

2002). 

  A saúde é uma condição que abrange diversos aspectos do ser humano. O conceito de saúde é amplo 

e não pode ser resumido como a ausência de doenças, embora essa associação seja normalmente 

realizada: Não ter doença significa ter saúde. Essa visão simplificada atrapalha também o conceito de 

saúde de trabalho, porquê as pessoas só descobrem um ambiente físico, social e psicológico 

inadequado à medida que manifestam alguns sinais ou sintomas de doença. (MENDES, LEITE 

2006). 

  A saúde deve ser vista como um recurso para a vida, e não com objetivo de viver. 

   Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem 

como as capacidades físicas. Assim a promoção de saúde não é responsabilidade exclusiva do setor 

de saúde, e vai além de um estilo de vida saudável na direção de um bem-estar global. (CINTRA, 

FIGUEIREDO, 2008). 

 

5.2 Segundo a Medicina Chinesa: 

    O conceito Shen é talvez, um dos mais belos da Medicina Chinesa. Nele temos representados a 

parte mais subjetiva e dificilmente mensurável da natureza humana, os sentimentos. Sinais de um 

Shen saudável e “assentado” são o equilíbrio, a felicidade e a satisfação pessoal, do contrário, podem 

ocorrer manifestações como infelicidade, depressão ou insegurança extrema (para citar somente 

alguns). Exatamente por isso a saúde do Shen esteja tão intimamente ligado a saúde do corpo e, por 

que não, a manifestação da beleza? (FERNANDES, 2008). 

  A Medicina Chinesa enfatiza o equilíbrio como uma questão chave da saúde: o equilíbrio entre o 

repouso e o exercício, na dieta, nas atividades sexuais e no clima. Qualquer desarmonia contínua, 

pode se tornar uma causa patológica. (MACIOCIA, 2007).   
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5.3 Obesidade segundo a Medicina Ocidental: 

   Obesidade é o aumento de peso corporal causado por excesso de gordura. Tradicionalmente 

considera-se obesa a pessoa que exceda em mais de 20% seu peso corporal ideal. Os médicos 

consideram a obesidade uma doença.  

   Obesidade não é simplesmente uma questão de excesso de calorias na alimentação, pois gordura 

não engorda. Se assim fosse, os magros ao comerem gordura automaticamente teriam que engordar. 

Também não é simplesmente o excesso de comida. Isso é uma injustiça contra os gordos, porquê há 

muitos que se alimentam apenas uma vez por dia e continuam a engordar. Influência genética também 

é uma das causas da obesidade. 

   Estado caracterizado pelo excesso de massa adiposa no organismo, que se traduz por peso superior 

ao “normal”, para idade, sexo e altura, em mais de 25%. 

   Para que seja feito uma avaliação do grau de obesidade, a medicina ocidental se baseia na estimativa 

do grau de adiposidade através de métodos diretos e indiretos. Os métodos indiretos compreendem 

as medidas antropométricas, o uso de tabelas de padronização de peso e altura, o cálculo do índice de 

massa corpórea (IMC), a relação cintura/quadril e a medida da prega cutânea. Os métodos diretos 

para estimativa de adiposidade principalmente visceral, incluem os métodos de imagem: 

Ultrassonografia e tomografia computadorizada para medida de   percentual de gordura      

(BORTSARIS, 2008). 

   No entanto o método mais utilizado para determinar percentual de gordura é o IMC, onde para 

encontrá-lo é necessário dividir o peso do individuo (em quilograma) por sua altura (em metro) ao 

quadrado. 

*Índice de Massa Corpórea segundo Prada ET AL (2005): 

-IMC Menor que 20: individuo abaixo do peso. 

-IMC Entre 20 e 25: individuo saudável. 

-IMC Entre 30 e 40: individuo obeso. 

-IMC Maior que 40: obesidade mórbida. 

 

5.4 Obesidade segundo a Medicina Chinesa: 

   A obesidade é uma condição do organismo marcada pela disposição geral e excessiva de gordura. 

Segundo a MTC, e mais especificamente pela teoria dos Cinco     Movimentos, ela está ligada a uma 
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desarmonia do movimento Terra. Quando a energia do Baço se encontra deprimida, suas funções de 

transformação e transporte, ficam comprometidas, gerando um acúmulo de umidade, que 

transformada em mucosidade, acaba por prejudicar ainda mais o transporte dos líquidos orgânicos. 

   Segundo a visão oriental a obesidade deve-se ao acúmulo de “fleuma”. A fleuma é o líquido 

corporal que perdeu sua característica original, tornando-se mais espesso. Existem várias formas de 

se classificar a fleuma. Uma é se esta ocorre numa mucosa ou no interior do corpo. A que ocorre 

numa mucosa é o muco, que é uma secreção viscosa. Mas se a fleuma ocorre dentro do corpo, é 

conhecida como “fleuma não substancial”. Esse tipo de fleuma interior é “turva” o que significa que 

prejudica o metabolismo normal do corpo e refere-se ao excesso de gorduras na composição relativas 

dos constituintes do corpo. 

   Os chineses acreditam que o corpo está fora do equilíbrio quando há excesso de peso, o mesmo 

ocorre quando há falta de peso. Alguma gordura é necessária para que o corpo seja capaz de digerir 

e metabolizar os nutrientes. O excesso de gordura no corpo interfere no movimento correto e natural 

do Qi e do fluídos, especialmente através do trato digestivo. Isso não raro resulta em doenças. 

   A medicina Chinesa classifica o individuo obeso em: 

   Obeso Yang: Aumento na ingestão de alimentos com pequenos gastos calóricos, por questões 

emocionais, culturais, entre outras. 

   Obeso Yin: Causas hormonais (Hipotálamo, Gônadas, Hipotálamo hipofisário,) etc (BORTSARIS, 

2008). 

 

VI - CAUSAS E ORIGENS: 

   A causa imediata da obesidade é a ingestão excessiva de energia, ainda que sobre este fato incidam 

múltiplas causas endógenas (genética, endócrinas, neurológicas e metabólicas) e exógenas 

(psicológicas, sociais e culturais). Há tempos se fala em uma tendência hereditária, de uma 

“disposição natural do individuo” como a primeira causa da obesidade. Até o presente momento não 

se comprovou o fator genético, como causa predominante nos males da obesidade. As glândulas 

endócrinas têm sido culpadas, com excessiva frequência, como responsáveis pela obesidade, 

enquanto só têm uma parte na culpa da má distribuição e organização da gordura corporal. 

   A obesidade pode acompanhar certos problemas endócrinos, mas a maioria dos obesos não 

apresentam transtornos endócrinos que justifiquem sei excesso de peso. 
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Certa habilidade para se desprender do excesso de energia ingerido acima de suas necessidades 

constituiria o único mecanismo capaz de explicar como alguns comilões permanecem magros, 

enquanto problemas em lidar com esse excesso sacrificam pessoas gordas que dizem comer pouco. 

O metabolismo básico do obeso apenas difere do que apresenta o sujeito não obeso. 

    Para qualquer pessoa comer é um prazer. Para outras, a comida pode converter-se num refúgio para 

“compensação”. A obesidade pode provocar Stress emocional, que conduz o individuo a comer em 

excesso. Igualmente, pode surgir como defesa ou única fonte substitutiva de prazer em situações 

intoleráveis da vida. Nesse caso, se fala de uma “polifagia” compensadora de ideias sociais, 

profissionais ou sexuais não alcançados. Apesar de tudo, a obesidade não é uma doença propriamente 

dita, mas sim uma causa de muitas.  

   A prevalência da obesidade tem crescido rapidamente e representa um dos principais desafios de 

saúde pública neste século. Suas complicações incluem o diabetes mellitus tipo 2, a 

hipercolesterolemia, a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, apneia do sono, problemas 

psicossociais, doenças ortopédicas e diversos tipos de câncer. Quando se avalia um paciente obeso, 

deve-se considerar que diversos fatores predisponentes genéticos podem estar desempenhando um 

papel expressivo no desequilíbrio energético determinante do excesso de peso (COUTINHO, 2008). 

 

VII - MATERIAIS E MÉTODO: 

   Em linguagem da medicina energética, as energias vitais circulam em todo o corpo, do fio de cabelo 

até a unha do pé. Logo, quando estimulamos os pontos no microssistema auricular, estamos alterando 

as energias desses lugares, o que promove os desbloqueios, promove melhor circulação de energia, 

sangue e nutrientes, melhorando o desempenho dos mesmos nas suas funções física. Emocional e a 

disposição física e emocional em geral. 

   Um dos métodos naturais para o emagrecimento é a Auriculoterapia, que não prevê o uso de 

medicamentos e é de eficácia comprovada. 

   A Auriculoterapia atua procurando restabelecer o equilíbrio perfeito das correntes elétricas do 

organismo. Como a Auriculoterapia é um ramo da Acupuntura Sistêmica, que se utiliza do pavilhão 

auricular (orelha), para análise e tratamento das mais diversas enfermidades, sejam elas físicas ou 

emocionais. 

   É uma técnica natural, eficaz nos resultados e indicada para os mais diferentes problemas do corpo 

e da mente humana. No que se refere às contra indicações, é quase nula. 
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   As aplicações auriculares foram feitas com cristais que são fixados na orelha com esparadrapo em 

pontos específicos, onde permanecerão por alguns dias. A escolha em usar cristais de silício se deu 

por ser esse um material não orgânico, em substituição das sementes de Cousa ou Mostarda. Às vezes 

são necessárias várias aplicações para se obter um resultado eficaz. Orienta-se em torno de dez 

sessões. Em alguns casos, duas ou três sessões já minimizam o problema. 

    Em si, a Auriculoterapia é uma técnica completa. Toda via, sempre que associada a outras técnicas 

produzirá melhores resultados. 

   A Acupuntura assim como a Auriculoterapia, tradicionalmente, não visa curar a doença, mas sim 

equilibrar o sistema energético da pessoa para que tenha uma vida mais saudável.  

   A Auriculoterapia pode ser empregada amplamente. Seu efeito é rápido na maioria dos casos. 

Dentre os tratamentos que podem ser realizados pela Auriculoterapia, destaca-se bons resultados nos 

casos de obesidade e vícios, especialmente do fumo e do álcool. 

   As sessões de Auriculoterapia podem ser realizadas uma vez por semana, até que se constate a 

melhora total do quadro apresentado. A técnica da Auriculoterapia tem trazido esperança para quem 

está em guerra com a balança. Segundo estudos, a maioria das pessoas que pedem socorro as terapias 

alternativas, já passaram por várias dietas sem conseguir emagrecer.   

   A eliminação de peso através da Auriculoterapia não é um milagre. Além das sessões semanais, o 

tratamento inclui dieta (a qual o próprio paciente deve estar consciente de sua necessidade), muitos 

complementam o tratamento com chás diuréticos, atividade física e relaxamento. 

   A Medicina Chinesa indica uma alimentação rica em cereais, legumes e verduras e pobre em 

enlatados, gorduras. Carnes e produtos industrializados. Também aconselham não misturar proteínas 

e carboidratos na mesma refeição. O objetivo é facilitar ao máximo o processo da digestão, 

desintoxicando o organismo, aumentando a eliminação. 

   Além disso, os pacientes foram orientados a comerem porções moderadas e não ultrapassarem o 

limite de 750 calorias diárias para que a perda de peso ocorra mais rápido. 

   A proposta da Auriculoterapia para perder peso, é modificar certos hábitos alimentares, tudo isso 

para regular o organismo. 

 

VIII - PONTOS UTILIZADOS: 

 Nesse tratamento com Auriculoterapia para obesidade, foram utilizados os seguintes pontos: 

01. Boca; 
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02. Estômago; 

03. Baço; 

04. Fígado; 

05. Vesícula Biliar; 

06. Intestino grosso; 

07. Fome; 

08. Ansiedade; 

09. Shenmen; 

10. Rim; 

11. Bexiga; 

12. Pulmão. 

 Para esse tratamento foram utilizados 12 pontos auriculares. Os mais utilizados foram: Boca, 

Estômago, Ansiedade e Fome. Cada um com sua função específica. 

- O ponto Boca é um ponto do grupo de pontos fortalecedores como ponto hipoglicemiante, este ponto 

diminui o apetite. É um ponto específico; 

-  O ponto Ansiedade é um ponto específico e tem como função acalmar a mente. 

Na escolha dos pontos e aplicação dos cristais, foi considerada cada informação a respeito do que o 

paciente relatou. Também foram dadas orientações especificas ao paciente quanto aos cuidados com 

o tratamento através da Auriculoterapia, quando este estava realizando as sessões. 

 

IX - ORIENTAÇÕES DADAS AO PACIENTE: 

01- Evitar molhar o esparadrapo, uma vez que colocados na orelha, ao serem umedecidos, a força 

do estímulo diminui. Além disso, podem ser criadas condições propícias para infecções 

cutâneas. 

02- Podem ocorrer reação alérgica ao esparadrapo, que se manifesta com pápulas na área do 

ponto, prurido, edema, eritema, em tais casos, pode-se mudar o tipo de esparadrapo, trocando 

para micropore. 

03- Quando for secar a orelha, não esfregar a toalha sobre os pontos colocados, devendo secá-la 

levemente. 

04- Foram também orientados que se houver dor ao colocar a cabeça sobro o travesseiro ou ao 

atender o telefone, procurar não utilizar a orelha escolhida no tratamento. 



10 
 

05- Depois de realizado o método de colocação dos cristais, o passo mais importante é o estímulo 

feito pelo próprio paciente nos pontos utilizados. O estímulo deve ser com manipulações de 

pressão sobre os pontos onde está colocado o esparadrapo e/ou micropore com o cristal. Este 

estímulo deve ser feito em cada ponto, evitando friccionar ou esfregar, fatos estes que podem 

mover os cristais ou produzir lesões na pele. 

06- Se houver infecção ou irritação o paciente pode e deve auto retirar os cristais. 

 

X – RESULTADOS: 

    Observando o contexto geral dos pacientes com obesidade constatou-se que o Baço não 

funcionava de forma adequada. E este é um ponto de tonificação geral, laxante e fortalecedor do 

sangue. Também tonifica o Qi e elimina distensão, nutre o Sangue (Xue). Fixou-se o cristal nos 

pontos Baço e Estômago, seu acoplado. Como a abertura do Baço é na boca, essa também regula 

o Qi e elimina a distensão, é um ponto hipoglicemiante. 

  Também por serem pontos fortalecedores do Baço e de sua função, sendo que no Baço na orelha 

esquerda somente, o Estômago e a Boca bilateral. Este ponto também è laxante e já que auxilia o 

Intestino Grosso. 

  Os pontos Estômago e Fígado acalmam a acidez. No caso da obesidade, o Pulmão não faz uma 

de suas importantes funções que é a dispersão suave do Qi. Dessa forma foi utilizado o ponto 

Pulmão, por ser um ponto ativador da circulação sanguínea, regula o Qi e ajuda a eliminar a 

distensão. Igualmente o Fígado é tonificante e fortalecedor do sangue na Medicina Tradicional 

Chinesa. Sabemos que o Qi e o Xue (sangue) andam juntos; outra característica do Pulmão é por 

ser um ponto diurético e laxante, já que seu acoplado é o Intestino Grosso. 

  Na obesidade o Rim não consegue fazer sua função específica que é aquecer, então foi fixado 

cristal no ponto Rim e seu acoplado Bexiga, que na Auriculoterapia são pontos de tonificação 

geral. São também tonificantes do sangue e fortalecedores (fortalece o yang do Rim e nutre sua 

essência), já que este estava com sua função (Yang) debilitada. O Rim regula a função endócrina, 

sendo que estes são pontos diuréticos e drenam os líquidos corporais. O Rim também regula a 

atividade neurovegetativa. 

  A Bexiga dispersa o calor e elimina a umidade, favorece a diurese e tonifica o Rim.     O Intestino 

Grosso invariavelmente estava em deficiência. Este foi utilizado, pois é um ponto laxante. Ele 

drena o intestino, elimina calor dos Fu (vísceras), elimina também o vento. 
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  O ponto Shenmen acalma a mente e controla as emoções.  No caso da obesidade, às vezes faz-

se necessário para minimizar a ação de outros pontos, como no caso da ansiedade, sendo que o 

ponto Shenmen também é ponto de abertura do pavilhão auricular e regula a atividade 

neurovegetativa. 

 

   O ponto Fígado foi utilizado, pois este regula a atividade endócrina. Atua drenando o Fígado e 

a Vesícula Biliar. Controla o fluxo suave do Qi, ativa a circulação de sangue, fortalece o baço e 

harmoniza o Estômago. 

   O ponto Vesícula Biliar foi utilizado, pois favorece a digestão. Ele sempre que usado é 

associado ao Fígado. 

   O ponto Fome foi utilizado pois tem como função controlar o apetite e o ponto Shenmen por 

acalmar a mente. 

 

10.1Classificação dos Pacientes: 

Os pacientes foram classificados em dois grupos: 

Grupo A: 

Pacientes comiam muitas gorduras, doces e pratos de sabor forte. 

De acordo com a Medicina tradicional Chinesa, o picante se transforma em Fogo/ hiperativade. Sendo 

assim, vem a constipação e a sede. Esses pacientes apresentaram distribuição da gordura, de forma 

homogênea, músculos fortes e tensos, língua vermelha, saburra amarela e viscosa. 

Os pontos auriculares utilizados nesses pacientes foram: Baço, Estômago, Fome, Pulmão e Sistema 

Nervoso Vegetativo. 

Grupo B: 

Esse grupo apresentava acúmulo de moco e umidade. Estes pacientes com vida e dieta inadequada, que 

acabam por lesionar o Baço e o Estômago. 

Nesses pacientes os líquidos são retidos, transformando-se em muco e umidade e se acumulam nos 

tecidos adiposos. Estes pacientes apresentavam corpos flácidos, tinham sonolência, cansaço. As 

mulheres nesse caso, apresentavam menstruação escassa ou amenorreia, os homens impotência sexual. 

Todos apresentaram língua pálida e denteada. 

Os pontos auriculares utilizados nesses pacientes foram: Baço, Sao Jiao, Endrócrino, Shenmem, Sistema 

Nervoso Vegetativo, Ovário, Cérebro e fome. 
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As sessões de Auriculoterapia, foram realizadas a cada duas semanas, exceto em casos mais agudos. À 

medida que foi observada a melhora do quadro apresentado, esse tempo foi aumentado para três e por 

fim para quatro semanas, até que constatou-se melhora do quadro. 

A perda de peso utilizando a técnica da Aurículoterapia, não é nenhum milagre. Além das sessões 

semanais, o tratamento inclui dieta (a qual o próprio paciente deve estar consciente de sua necessidade), 

muitos utilizaram chás diuréticos, atividades físicas e relaxamento. A Medicina Tradicional Chinesa, índia 

uma alimentação rica em cereais, legumes e verduras. E pobre em enlatados, gorduras, carnes e produtos 

industrializados. 

Os pacientes foram orientados a não proteínas e carboidratos na mesma refeição, com o objetivo de 

facilitar ao máximo o processo digestivo, desintoxicar o organismo e aumentar a eliminação. Foram 

orientados também a comerem, sem ultrapassar o limite de 800 calorias diárias, para com isso, ajudar o 

aumento da eliminação. 

A proposta da Auriculoterapia para eliminação de peso, é modificar certos hábitos de vida e alimentar, 

tudo isso para regular o organismo. 

Os tratamentos foram realizados por um período de três meses. Em todos os pacientes que receberam 

o tratamento, observou-se uma perda de peso considerável. Em média de três a quatro quilos. 

 

XI – DISCUSSÃO: 

   A maior parte dos casos de obesidade tem relação com uma hipofunção do Baço, responsável 

pela “subida do puro” além de manter vasos e órgãos fixos. Seu acoplado que é o Estômago, 

encarre-se da descida do “menos puro”.  

  Relacionada à literatura, pode-se associar a obesidade como compulsão do Fígado ou da 

Vesícula Biliar em pacientes com características em Madeira (através da Lei dos Cinco 

Movimentos), aliando-se a uma deficiência de rim. Porém neste caso, outros componentes 

psíquicos como ansiedade e depressão são bastante significativos. 

   Em muitos casos, a obesidade pode estar relacionada com casos de angústia, relacionando o 

aumento de peso a uma deficiência de Qi do Pulmão, isto porquê não podemos e não devemos 

nos esquecer que seu acoplado é o Intestino grosso. 

   Pulmão, por sua vez distribui e faz descer a energia, além de circular os líquidos, fazendo com 

que não haja um acúmulo de umidade. Metal é carnoso e seco, pois quando é fundido, expele de 

si a água. Porém uma vez que isso não ocorra, teremos a mucosidade. 

   Os pontos quando estimulados, reequilibram a função de transformação e transporte do Baço e 

controlam o Shen (Mente). Isso melhora a fome, que usualmente não é necessidade de comida, 

mas uma compensação emocional. 
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   Vários estudos demonstram que pacientes obesos ao buscarem tratamento, apresentam um 

quadro de baixa estima, ansiedade, além de limitações físicas que acabam por limitar suas vidas 

e a forma de se relacionarem com a sociedade. 

    A Aurículoterapia é conhecida por minimizar e em muitos casos, extinguir o quadro de 

ansiedade e promover o equilíbrio das funções orgânicas. Se pensarmos que a obesidade é fruto 

de um desequilíbrio energético e a Auriculoterapia atua corrigindo esses desequilíbrios, podemos 

utilizar os cristais, pensando em “acelerar” (ou consolidar, uma vez que estamos atuando na raiz 

do problema) o processo de emagrecimento, acrescentando a ele um suporte tranquilidade e 

evitando que o paciente recorra a medicamentos ansiolíticos durante o tratamento para emagrecer, 

além de atuar na saúde global do paciente. (PERRETI, 2005). 

   Somente através de pequenas mudanças nos hábitos alimentares, conseguiremos manter nossa 

saúde equilibrada e mais rapidamente resolver os incômodos que se manifestam em nosso corpo. 

Para que isso aconteça, é preciso primeiramente, que nos conheçamos melhor. Saber que tipo de 

emoção nos faz mal, qual alimento nos deixa mais ativo. 

    Tão importante quanto tratar a obesidade é a prevenção. Portanto, bons hábitos são essenciais. 

Profissionais de saúde recomendam evitar o consumo excessivo de manteiga, leite gorduroso, 

frituras, gordura animal, ovos, bolos, doces e o excesso de sal. 

   A obesidade pode ser tratada de várias maneiras, tendo em vista as mais diversas tecnologias de 

tratamento, seja cirúrgico, químico e físico. A Auriculoterapia vem a ser uma terapêutica não 

química, que além de auxiliar a pessoa a enfrentar o estado de obesidade, reduzindo o peso, atenta 

ao restabelecimento de seu equilíbrio energético, possibilitando assim, uma percepção de mundo. 

(CINTRA E FIGUEIREDO, 2008). 
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XII – CONCLUSÃO: 

      Esta revisão bibliográfica teve como objetivo tratar, comprovar e demonstrar que através do 

método de Aurículoterapia, que os tratamentos têm resultados eficazes, no caso da obesidade. A 

Aurículoterapia não é um procedimento emagrecedor em sua essência, mas a participação efetiva do 

paciente, é a mola propulsora do tratamento, sendo que seu desprendimento para o alcance dos 

resultados é muito satisfatório. 

   Falando dos efeitos produzidos pela Auriculoterapia. Podemos olhar para ela como um 

microssistema que nos auxilia e muito dentro do processo de emagrecimento, que inclua uma dieta 

específica e o devido acompanhamento terapêutico. 
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