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Introdução

O estresse é uma reação do organismo que ocorre em situações em que uma pessoa se
sinta em perigo ou ameaçada, colocando-o em um estado de alerta, o que traz diversas
alterações físicas e emocionais 1.

É corroborado pela atual literatura científica que a presença de estressores negativos
no ambiente exerce uma pressão em um indivíduo que pode causar o surgimento de sintomas
depressivos e ansiosos – principalmente se há a predisposição por fatores genéticos ou
estímulos ambientais 1.

A ansiedade é um sintoma diretamente ligado ao estresse. Tendo por definição
diversos significados, pode ser considerada um sentimento de apreensão, medo ou tensão e
sentimento de perigo futuro de algo desconhecido, a ansiedade pode ocorrer de forma
patológica ou não 2.

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são modelos
terapêuticos que fogem da cultura biomédica e da lógica de tratamentos físicos, químicos e
orgânicos existentes dentro da área da saúde 3. As PICS agem de uma maneira holística,
alternativa ao modelo tradicional que é visto na área da saúde, funcionando como uma opção
para a promoção, manutenção e recuperação da saúde, dentro das PICS está presente a
Auriculoterapia e a Terapia Floral.

A Auriculoterapia, também chamada de acupuntura auricular, é uma prática
integrativa e complementar, que faz parte da Medicina Tradicional Chinesa, onde se realizam
estímulos no pavilhão auricular por meio de sementes, agulhas ou massagens, auxiliando em
diversos sintomas e patologias físicas, mentais e emocionais 4.

A Terapia Floral 5 é uma técnica desenvolvida pelo Dr. Edward Bach, que criou um
sistema para equilíbrio das emoções e estados mentais, os Florais de Bach são misturas de
infusões solares de flores com água, onde gotas dessas infusões supostamente guardam a
memória energética dessas flores 6.

Diante disso, este estudo é norteado pelos questionamentos: Qual o uso da
Auriculoterapia e da Terapia Floral no manejo do estresse e ansiedade? Qual a eficácia das
práticas no manejo de estresse e ansiedade?



OBJETIVOS
Objetivo geral: analisar o uso da auriculoterapia e da terapia floral como opções terapêuticas
para o estresse e a ansiedade.
Objetivos específicos: identificar os tratamentos e/ou protocolos realizados com
auriculoterapia e terapia floral para estresse e ansiedade; e, compreender a eficácia de terapia
complementares em diferentes populações.

MÉTODOS
Este estudo é uma revisão integrativa sobre o uso de práticas integrativas e

complementares em pessoas com estresse e/ou ansiedade. A revisão integrativa da literatura
trata-se de uma análise detalhada da produção científica, favorecendo as discussões sobre
métodos e resultados de estudos, como também a indicação de futuras pesquisas. Também
pode ser considerada relevante para a ampliação do conhecimento a cerca de um determinado
tema com base em estudos anteriores 6.

Com a definição do tema e questões do estudo, estabeleceu-se os critérios de inclusão
e os critérios de exclusão utilizados na pesquisa. Foram utilizadas duas bases de dados para
busca: a Public MEDLINE (PubMed) e o Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde
(BIREME). Nestas bases de dados se utilizou os seguintes descritores: Auriculoterapia,
Essências Florais, Práticas Integrativas e Complementares, Estresse emocional, Estresse
ocupacional, Ansiedade e Transtorno de Ansiedade.

Nas buscas nas bases de dados foram encontrados 180 artigos, que foram exportados
para o EndNote para que pudessem ser classificados posteriormente. Foi realizada a seleção
com base nos critérios de inclusão e exclusão, utilizando-se os filtros de ano de publicação e
idioma, além do corte das duplicatas no EndNote. Após esse processo, foram selecionados 69
artigos para serem lidos na íntegra.

Figura 1: Fluxograma da pesquisa na base de dados



A Figura 1 representa o fluxograma de seleção dos artigos conforme o Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – PRISMA7.

Os dados foram analisados pela Análise de Conteúdo, modalidade Análise temática.

RESULTADOS
Foi realizada uma análise de um total de 69 artigos. Os resultados foram apresentados

para a Auriculoterapia e para a Terapia Floral.
Auriculoterapia

Em relação a análise dos artigos de auriculoterapia, os tipos de estudos mais
frequentes foram: estudos clínicos randomizados (32), seguidos dos estudos experimentais
(6), estudos de caso (4) e estudos descritivos (3), além de outros.

A maioria dos tratamentos realizados nos artigos utilizou sementes, cristais e esferas
magnéticas, seguido do uso de agulhas semi-permanentes e uso de agulhas descartáveis,
também observou-se o uso de eletroacupuntura e dispositivos de pressão auricular. com
trocas a cada semana. Os períodos de tratamento foram variados, havendo períodos de apenas
um dia e outros que duraram 12 semanas.

Identificou-se os seguintes protocolos na análise dos artigos:
- protocolo NADA (National Acupunture Detoxification Association) foi utilizado em nove
artigos. Este protocolo é muito utilizado para o tratamento de desintoxicação em pacientes em
abuso de substâncias 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- protocolo BFA (Battlefield Acupuncture): Utilizado em dois artigos, é um protocolo
utilizado para veteranos de guerra e estresse pós-traumático 14, 15.
- ponto Shen Men foi utilizado em 40 artigos. Este ponto apresenta-se como uma primeira
opção de ponto para o tratamento de sintomas emocionais 16, 17, 18, 19 e 20.
- ponto simpático: utilizado em 16 artigos, é um ponto ansiolítico que auxilia na produção do
cortisol.

Em dois artigos não se identificou protocolos ou foram relatados os pontos
estimulados. Outros achados comuns entre os estudos foram a utilização dos pontos: Fígado,
Rim, Pulmão e Coração.

Durante a análise dos estudos, a auriculoterapia se apresentou como uma prática
integrativa de grande eficácia em sintomas e distúrbios emocionais, neste caso, em ansiedade
e estresse em diversos profissionais e populações. Em 3 artigos não houve melhora ou
diferença estatística entre a auriculoterapia e o grupo controle, sham ou placebo 21, 22 e 23.

Foram encontrados artigos que abordavam somente a ansiedade ou o estresse, ou
artigos que abordavam os dois. Assim, a seguir serão apresentados os resultados encontrados
nos artigos para os dois temas.

Ansiedade: Foram encontrados 53 artigos que citaram o tratamento de ansiedade
dentre os resultados analisados, sendo mais frequente que estresse. Na maioria destes estudos,
a Auriculoterapia se mostrou eficaz contra a ansiedade. Dentre os artigos analisados, as
populações mais presentes foram: gestantes, profissionais de saúde e mulheres pacientes de
aborto 9,24 e 25.

Estresse: Foram encontrados 11 artigos que trataram dos sintomas do estresse. Dentre
os artigos analisados, as populações mais presentes foram: Enfermeiros e mulheres com
sintomas ginecológicos/obstétricos 8.
Terapia Floral

Em relação a análise dos artigos de terapia floral, encontrou-se 9 artigos, os tipos de
estudos mais frequentes foram: estudos clínicos randomizados (4), seguidos dos estudos
descritivos (2), além de outras maneiras de estudos.



A maioria dos tratamentos realizados nos artigos utilizou o Rescue Medicy e outros
florais como: Cherry Plum, Star of Bethelem e Impatiens 26. Em um artigo não se identificou
protocolos ou foram relatados quais florais foram utilizados no tratamento.

Durante a análise, a terapia floral se apresentou como uma terapia com poucos estudos
e que precisa de mais pesquisa para melhor avaliação de seu funcionamento e eficácia. Dos
artigos analisados, dois não apresentaram melhora ou diferença estatística nos escores de
ansiedade e estresse, os outros artigos apresentaram melhora com e sem diferenças
estatísticas em comparação ao placebo.

Ansiedade: Foram encontrados 7 artigos que citaram o tratamento de ansiedade
dentre os resultados analisados, sendo mais frequente que estresse 27.

Estresse: Foram encontrados 3 artigos que tratam dos sintomas do estresse 26, 28.

CONCLUSÃO
A auriculoterapia durante a análise se apresentou como uma terapia eficaz, com baixo

custo e muito indicada pelos pacientes que a utilizaram, tendo resultados significativos em
artigos de alto nível de evidência como Revisões Sistemáticas e Ensaios Clínicos
randomizados. Enquanto que a Terapia Floral ainda necessita de uma maior produção de
pesquisas sobre seus usos e eficácia.

É possível, portanto, entender que as práticas integrativas e complementares são de
grande importância para a implementação de um cuidado mais humanizado e holístico no
tratamento de questões emocionais no atual sistema de saúde brasileiro, servindo como uma
alternativa de baixo custo com eficácia.
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