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RESUMO 
 

A dor crônica psicossomática é uma patologia originada por ordem emocional, 
que é transferida para o físico, causando grandes danos ao individuo, como: 
dor, fadiga, distúrbio do sono, angústia, depressão, ansiedade, alterações 
metabólicas, entre outros fatores. Objetivo: Demonstrar os benefícios da 
Auriculoterapia Francesa em uma participante do gênero feminino, com dor 
crônica psicossomática, e comparar os resultados pré e pós-intervenção. 
Método: O estudo de característica longitudinal foi avaliado a experiência 
subjetiva da dor através do questionário McGill no inicio do tratamento, após 
cinco sessões, e ao término do tratamento, para quantificar a intensidade e 
severidade da dor, foi utilizado a Escala Visual Analógica da dor sendo 
aplicada antes de todas as sessões, e após duas semanas do término do 
tratamento e  para o protocolo de Bloqueio de lateralidade foi testado na 
primeira, sexta e décima sessão Resultados: Nos resultados obtidos 
observou-se redução de 98,8% da dor pela EVA; na avaliação subjetiva da dor, 
diminuição de 83% na localização de pontos dolorosos; 63% de redução na 
escolha dos descritores; e a intensidade da dor presente a mediana obtida foi 
de “moderada” (2); e referente ao bloqueio de lateralidade, 75% de correção 
entre os quadrantes. Conclusão: A Auriculoterapia Francesa deve ser 
considerada como uma prática integrativa e complementar, que proporciona 
redução dos fatores psicoemocionais. 
 
Descritores: Auriculoterapia; Dor crônica; Ansiedade; Dor musculoesquelética. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Psychosomatic chronic pain is a disease caused by emotional order, that is 
transferred to the physical, causing great harm to the individual, such as: pain, 
fatigue, sleep disturbance, anxiety, depression, anxiety, metabolic changes, and 
other factors. Objective: Demonstrate the benefits the French Auriculotherapy 
at a participant of female gender with pain chronic psychosomatic, and compare 
the results pre and post intervention. Method: The study of longitudinal feature 
was assessed the subjective experience of pain through the McGill 
questionnaire, at the beginning of treatment, after five sessions and after 
treatment, and to quantify the intensity and severity of the pain, it used the 
Visual Scale pain Analog being applied before all session and two weeks after 
the end of treatment. Results: The results obtained, observed a reduction of 
98.8% of pain by VSA; the subjective assessment of pain, decrease of 8 
descriptors; and the intensity of this pain present was the median obtained 
"moderate" (2); and to refering the blockade of laterality, 75% correction 
between quadrants, 3% in the location of tender points; 63% reduction in 
choosing of participants. Conclusion: that the French Auriculotherapy should 
be considered as an integrative and complementary practice, which provides a 
reduction of the psycho-emotional factors.  
 
 
Descriptors: Auriculotherapy; Chronic pain; anxiety; Musculoskeletal pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há muitas dúvidas para os portadores de dores psicossomáticas em 

entender como algo psicológico pode afetar o corpo. O fato é que, mesmo sem 

haver fatores orgânicos, apenas com a existência da doença psicossomática, 

não significa que a dor e a enfermidade não existem, pelo contrário, o corpo 

efetivamente está com dores e descompensações orgânicas 1,2.  

Por tanto, se encontram grandes obstáculos em diagnosticar esses 

pacientes, pois suas patologias se constituem de fatores emocionais que 

causam sintomas físicos, onde qualquer angústia gera extremo mal estar que o 

corpo físico capta essa dor para si, dificultando o tratamento com a medicina 

tradicional 3,4.  

As dores psicossomáticas podem se apresentar em qualquer dos 

sistemas que constituem nosso corpo, sendo o respiratório, cardiovascular, 

gastrointestinal, dermatológico e musculoesquelético os mais acometidos 5. 

A mente e o corpo formam um sistema único, por isso é comum à 

sensação inicial de que os sintomas “... manifestam de repente”, ou “... não 

existem motivos para surgir os sintomas ”. É difícil para um paciente identificar 

quais foram as causas emocionais que desencadearam a crise emocional que 

culminou com a dor física. Os sintomas mais descritos são dores na região do 

coração e pulmão, inchaço, fadiga, dores de cabeça, dores na coluna vertebral, 

falta de ar, insônia e dores abdominais 2,3,5. 

Para esses acontecimentos, chamamos de somatização, que é um 

termo utilizado para as dores psicossomáticas. São sintomas físicos que a 

medicina não explica a origem, e nem constituem um quadro clinico específico, 

mas que tem origem emocional, sem causa orgânica definida. Do ponto de 

vista anátomo-fisiológico, a percepção da dor ocorre no córtex, sistema límbico, 

hipotálamo e tálamo. A interação entre mente e corpo intercorre por uma 

complexa rede de hormônios e neurotransmissores que não cessam de 

interagir 3,6,7. 

A dor psicossomática geralmente se torna crônica incapacitando o 

indivíduo, provocando incômodos e interferindo na qualidade de vida, 

impedindo que os pacientes retomem sua vida normal como no período 

anterior à doença 7,8.  
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A Auriculoterapia Francesa tem como base buscar alívio de dores, 

essencialmente aquelas nas quais a medicina convencional deixa de 

apresentar solução, apresentando número crescente de razões para pesquisas 

de mecanismos analgésicos, tendo esta técnica como preceito a representação 

do feto de cabeça para baixo na aurícula, sendo que cada ponto é responsável 

por um órgão ou função, detendo relação direta com o cérebro, através de 

terminações nervosas. O pavilhão auricular externo é inervado pelos nervos 

auriculotemporal (ramo de V3); nervo auricular magno (raiz cervical C3); nervo 

occpital (C2 e C3) e nervo de Arnold (ramo do nervo vago), que são inervações 

sensitivas, já a inervação motora é composta pelo nervo facial através do seu 

ramo temporal e auricular posterior. Portanto, uma vez estimulado (punturado) 

a aurícula na área correspondente ao órgão ou função, faz com que esse 

estímulo nervoso seja conduzidos até o tronco cerebral, interligando as 

informações ao córtex cerebral, tornando-se conscientes e interpretadas 

produzindo um feedback, ou seja enviando mensagens neuro-hormonais para 

equilibrar as funções do órgão estimulado 9-12. É a partir disso que se origina 

este estudo, com o objetivo de comprovar que a técnica de Auriculoterapia 

Francesa é benéfica para estes pacientes, podendo lhes proporcionar 

analgesia no alivio das dores, melhorando sua qualidade de vida. 

 

 

2. MÉTODOS 

 

2.1 Sujeito da Pesquisa 

Este caso refere-se a um estudo longitudinal, com paciente do gênero 

feminino que apresenta dor crônica psicossomática; a participante foi orientada 

quanto aos objetivos do estudo e quanto ao caráter voluntário e confidencial da 

sua participação. Sua concordância foi registrada com a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, do Instituto de Ciências da Saúde da 

UNIP, que emitiu parecer favorável à sua realização em 11 de Junho de 2015 

com o protocolo de nº 042638/2015. O desenvolvimento da pesquisa seguiu as 

diretrizes emanadas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
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(CNS), que regulamenta as normas aplicadas a pesquisas que envolvem, 

direta ou indiretamente, seres humanos. 

 

2.2 Local de Realização 

Os dados foram coletados no período de junho a julho de 2015 na 

residência da própria participante, localizada no município de Campinas – SP. 

 

2.3 Instrumentos de Coleta de dados 

Os instrumentos de avaliação utilizados foram a versão brasileira do 

questionário McGill (Castro,1999)13,14,15 - sendo aplicado no início, do 

tratamento, após cinco sessões, e ao término do tratamento. A Escala Visual 

Analógica – EVA foi aplicada antes de todas as sessões, e após duas semanas 

do término do tratamento15. O protocolo de Bloqueio de lateralidade foi testado 

na primeira, sexta e décima sessão, com o objetivo de verificar a comunicação 

entre os hemisférios 12. 

A aplicação da técnica de Auriculoterapia Francesa foi realizada pela 

própria pesquisadora, com formação pelo Centro de Estudos de Acupuntura e 

Terapias Alternativas - CEATA, e pelo Collége International D’Étude de La 

Statique – CIES, entidades educacionais reconhecidas pela Sociedade 

Brasileira e Francesa de Auriculoterapia Francesa e Auriculomedicina. 

 

2.4 Procedimento 

M.L., 52 anos, casada, dor lar. Atualmente, apresenta sintomas físicos, 

como dor crônica de cabeça; dor crônica em todo segmento da coluna; dor 

crônica irradiada nos membros inferiores; dor crônica na região abdominal; 

além de outros sintomas como: cansaço físico excessivo; tensão muscular; 

sono agitado; compulsividade alimentar; bloqueio/dificuldade de chorar. A 

mesma relata ter realizado tratamento com calmantes. 

O pavilhão auricular punturado foi o direito, devido à lateralidade da 

paciente. A escolha dos pontos punturados ocorreu através da avaliação e 

observação de seu pavilhão auricular, bem como por meio do palpador com 

pressão, observando-se o “sinal da careta”. Durante o procedimento foi 

realizada assepsia do pavilhão auricular com álcool 70%; as punturas foram 

feitas com agulhas de acupuntura de aço inoxidável, esterilizadas, descartáveis 
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de 0,20 x 15 mm, com permanecia desta pelo período de 20 minutos, momento 

em que retiradas foram descartadas em local apropriado. Ao todo foram 10 

sessões para o tratamento em dias intercalados, sendo que cada sessão teve 

duração aproximada de 40 minutos. 

Na primeira sessão de Auriculoterapia foi testado se a participante tinha 

bloqueio de lateralidade através do aparelho Cosmotron e a pulsologia 

francesa. São testados quatro quadrantes, cada qual com a frequência 

correspondente ao padrão de normalidade, caso a resposta seja diferente do 

esperado em quaisquer quadrantes, será considerado que a paciente 

apresenta bloqueio de lateralidade. No caso da participante foi seguido o 

protocolo especifico para destros. Após a verificação e confirmação do bloqueio 

de lateralidade da participante, foram escolhidos os pontos corpo caloso 

homolateral, comissura branca anterior contralateral e comissura branca 

posterior contralateral. Algumas das causas que levam ao bloqueio de 

lateralidade são traumatismos físicos, grandes choques psíquicos, micro 

traumatismos psíquicos, uso de tóxicos, uso de antidepressivos. Com isso 

pode-se provocar depressão nervosa, fadiga, problemas de memorias e 

problemas funcionais. Ao punturar os pontos acima citados tivemos por objetivo 

interligar o hemisfério esquerdo e direito, aumentando à troca de informações 

transmitidas e poder transportar os engramas para fora do “arquivo”, o que pelo 

bloqueio de lateralidade não ocorria antes. Os mesmos pontos foram utilizados 

na segunda sessão. 

Na terceira sessão, após a devida localização dos pontos reativos, 

apunturou-se o trigêmeo (promove relaxamento músculo esquelético e mental, 

normaliza fatores de afetividade, comportamento e agressividade); sensorial 

mestre (ponto chave para traumatismos psíquicos); olho (ponto de reequilíbrio 

em situações de ansiedade, angústia e distúrbio do sono); agressividade (para 

adinamia e nervosismo); O’(distúrbio de lateralidade e memória); linha de sons 

- grave (conflito com parentes); cicatriz psíquica (ponto referente ao trauma 

psíquico na linha de sons-grave); zero (corresponde ao centro do sistema 

nervoso parassimpático e complemento de analgesia). Na quarta sessão 

seguiu-se os mesmos pontos acima citados. 

 O ponto referente à linha de sons são alterações encontradas no 

pavilhão auricular devido a traumas emocionais, divididos em setor grave, 
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médio e agudo, e a sua cicatriz psíquica deve ser detectada sempre 

contralateral na borda do pavilhão auricular referente à cartografia da linha de 

sons. Na participante foi encontrada uma marca com escamação no setor 

grave, que corresponde a conflitos com parentes, e um ponto avermelhado no 

setor da cicatriz psíquica contralateral. 

Na quinta sessão após uma nova avaliação da paciente, e relatos da 

mesma que seu sono estava alterado, deixando-a agitada e com início de 

cólica de intestino, o ponto mestre sensorial foi substituído pelo 

tálamo/hipotálamo na mesma área (estruturas responsáveis pelo centro das 

emoções); ponto olho foi substituído pelo estômago (distúrbios digestivos, 

marmorização de pensamentos) devido a sua reatividade excessiva ao 

palpador, e a exclusão do ponto agressividade. 

A sexta e a décima sessão foram repetidos os pontos para bloqueio de 

lateralidade e a sétima, oitava e nona sessão os mesmos pontos analisados e 

detectados da quinta sessão. 

 

 

3. Resultados 

 

No inicio do estudo observou-se através da Escala Visual Analógica que 

a participante apresentava dor severa na primeira avaliação, com valor obtido 

de 8 centímetros, e ao final 0,1 milímetros apresentando redução da dor em 

98,8% (Gráfico 1). 

Na avaliação da experiência subjetiva da dor pelo questionário McGill, a 

primeira parte foi à localização da dor através do esboço do corpo humano, 

sendo que na primeira avaliação a paciente localizou e representou sua dor 

em: superficial; profunda; superficial e profunda; localizada; com um total de 12 

pontos com dores. E ao término do tratamento em nova avaliação a paciente 

localizou 2 pontos com dor representadas em superficial e localizada, com 

diminuição de 83% (Quadro 1). 

A segunda parte sobre a descrição da dor, dentre 68 descritores 

divididos em subclasses, obteve-se os resultados de 6% na subclasse 

sensorial; 12% na subclasse afetiva; 1% na subclasse avaliação subjetiva; 4% 

na subclasse mistas, com um total de 24% na primeira avaliação. Na segunda 
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avaliação devido à ausência de dor da paciente, não se optou por nenhum 

descritor. Os resultados da terceira avaliação foram 4% na subclasse sensorial; 

3% na subclasse afetiva; 1% na subclasse avaliação subjetiva; 0% na 

subclasse mistas, com um total de 9%, ou seja,  63% de redução referente 

entre primeira e a terceira avaliação (Quadro 2).  

E a última parte que avaliou a intensidade da dor presente em um total 

de cinco perguntas, obteve-se a mediana na primeira avaliação “insuportável” 

(5) e após tratamento a mediana “moderada” (2) – (Quadro 3). 

No tratamento do bloqueio de lateralidade obteve-se como resultado a 

normalização de três quadrantes, com 75% de correção (Quadro 4). 

 

 

4. Discussão 

 

Neste estudo evidenciou-se que a Auriculoterapia Francesa deve ser 

considerada como uma prática integrativa e complementar, que proporciona 

redução dos fatores psicoemocionais e melhora da qualidade de vida. Essa 

prática é considerada um tratamento seguro, de rápida aplicação, podendo ser 

realizada em diversas condições e locais, na expectativa de resultados 

significantes. 

A Auriculoterapia Francesa promove um equilíbrio geral no organismo, 

pois nenhuma doença existe de forma isolada, onde os fatores emocionais e 

físicos estão sempre interligados, corroborando com Cailliet (1999, p.36 e 117) 

que “a dor é uma experiência sensorial que sofre influências da atenção, da 

expectativa, do aprendizado, da ansiedade, do temor e da distração”... “o 

tratamento da dor envolve fatores funcionais, psicológicos, comportamentais e 

outros”16. 

No inicio do estudo observa-se que a participante apresentava dor 

severa na primeira avaliação, pois o valor obtido pela escala visual analógica 

foi de oitenta milímetros, já ao final do estudo através dos resultados obtidos 

pelo questionário de McGill de dor e EVA comprova-se a redução na 

intensidade de dor severa para leve, e na melhora do quadro emocional 

resultando em melhor qualidade de vida da participante. A mesma relata os 
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benefícios da técnica, informando que passou dias sem dores, com 

consequente diminuição de 80% do ácido mefenâmico. 

Outros fatores apresentados como progresso foram à melhora na 

capacidade funcional, sentir-se bem, diminuição de fadiga e depressão, e 

melhora na qualidade do sono. Importante ressaltar que a dor crônica provoca 

desconforto físico e psicológico devido as limitações e dificuldades implicadas 

que impedem o individuo de desenvolver suas atividades diárias. 

Durante as sessões de Auriculoterapia, os únicos efeitos adversos 

sofridos pela participante foram sentidos nas quatro primeiras sessões, a 

alteração do sono e o inicio da cólica de intestino, estes reparados e 

melhorados com a mudança dos pontos. 

Cabe destacar que na presente pesquisa, foi realizado o teste de 

bloqueio de lateralidade da participante, não encontrando o padrão normal. Na 

primeira sessão todos os quadrantes apesentaram resultado alterado, 

entretanto durante o tratamento com Auriculoterapia, após a realização de 

quatro sessões para interligar os hemisférios, notou-se na última sessão, com a 

reaplicação do teste que três dos quadrantes permaneceram normais e apenas 

um demostrou alteração. Posto que mesmo em quatro sessões não se tenha 

conseguido normalizar o padrão, ainda podemos concluir que a técnica de 

Auriculoterapia Francesa é apta ao fim proposto, uma vez que os resultados 

obtidos demonstram uma correção de 75% da alteração inicial, e assim 

comprovadamente é suficiente para trazer significativos benefícios a paciente. 

No total foram realizadas 10 sessões de Auriculoterapia Francesa, 

durante o período de mais de um mês para as aplicações. Não há 

padronização dos pontos escolhidos, pois a situação de cada paciente deve ser 

analisada e verificada singularmente, obtendo-se em resposta a melhor opção 

de aplicação da técnica. 

A participante M.L., ainda tem que ajustar a sua vida emocional, a 

interação de eventos externos provoca carga significativa de estresse podendo 

desencadear novas crises, porém com os resultados obtidos no presente 

estudo os efeitos ainda permanecem. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Apesar dos resultados mostrarem-se positivos no presente estudo, ainda 

existe a necessidade de novos testes e estudos no interesse da busca de mais 

dados positivos quanto às vantagens de seu uso, principalmente no controle da 

dor psicoemocional, que é um fator preponderante na qualidade de vida. 

Salienta-se que a Auriculoterapia Francesa é uma prática complementar a 

medicina tradicional, e que deve ser aplicada sempre que necessária para 

manter a continuidade de seus efeitos, já que o fator causador da dor inicia-se 

através de fatores externos com bases psíquicas e não de causas orgânicas. 
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ANEXOS 
 
 
Gráfico 1: Avaliação da intensidade da dor, através da Escala Visual 
Analógica.  
 

 

 
 
Quadro 1: Localização e representação da dor através do esboço do corpo 
humano 
 

Localização da dor 
1ª avaliação 
22/06/2015 

2ª avaliação 
07/07/2015 

3ª avaliação 
02/08/2015 

(S) dor superficial 6 0 1 

(P) dor profunda 4 0 0 

(SP) dor superficial e 
profunda 

1 0 0 

(L) dor localizada 1 0 1 

(D) dor difusa 0 0 0 

Total 12 0 2 
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Quadro 2: Descrição da dor  
 

Descritores    68   

       

Subclasse 1ª avaliação 
22/06/2015 

2ª avaliação 
07/07/2015 

3ª avaliação 
02/08/2015 

Sensorial 4 6% 0 0% 3 4% 

Afetiva 8 12% 0 0% 2 3% 

Avaliação Subjetiva 1 1% 0 0% 1 1% 

Mistas 3 4% 0 0% 0 0% 

total 16 24% 0 0% 6 9% 

 
 
 
 
 
Quadro 3: Intensidade da dor presente 
 

Intensidade da dor Perguntas 
1ª avaliação 
22/06/2015 

2ª avaliação 
07/07/2015 

3ª avaliação 
02/08/2015 

(0) sem dor 1ª 2 0 0 

(1) fraca 2ª 5 0 2 

(2) moderada 3ª 1 0 0 

(3) forte 4ª 1 0 5 

(4) violenta 5ª 5 0 2 

(5) insuportável 
     

 
 
 
 
Quadro 4: Teste para bloqueio de lateralidade 
 

Datas/Sessões Resultados

1ª sessão 23/06/2015
AF+   BF+   

BF-   AF+

2ª sessão 29/06/2015 *   

3ª sessão 10/07/2015
AF-   BF+   

BF-   AF+

4ª sessão 02/08/2015
AF-   BF+   

BF-   AF-

Teste Bloqueio de Lateralidade

 
* Não testado 
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	Por tanto, se encontram grandes obstáculos em diagnosticar esses pacientes, pois suas patologias se constituem de fatores emocionais que causam sintomas físicos, onde qualquer angústia gera extremo mal estar que o corpo físico capta essa dor para si, dificultando o tratamento com a medicina tradicional 3,4. 
	Para esses acontecimentos, chamamos de somatização, que é um termo utilizado para as dores psicossomáticas. São sintomas físicos que a medicina não explica a origem, e nem constituem um quadro clinico específico, mas que tem origem emocional, sem causa orgânica definida. Do ponto de vista anátomo-fisiológico, a percepção da dor ocorre no córtex, sistema límbico, hipotálamo e tálamo. A interação entre mente e corpo intercorre por uma complexa rede de hormônios e neurotransmissores que não cessam de interagir 3,6,7.
	A Auriculoterapia Francesa tem como base buscar alívio de dores, essencialmente aquelas nas quais a medicina convencional deixa de apresentar solução, apresentando número crescente de razões para pesquisas de mecanismos analgésicos, tendo esta técnica como preceito a representação do feto de cabeça para baixo na aurícula, sendo que cada ponto é responsável por um órgão ou função, detendo relação direta com o cérebro, através de terminações nervosas. O pavilhão auricular externo é inervado pelos nervos auriculotemporal (ramo de V3); nervo auricular magno (raiz cervical C3); nervo occpital (C2 e C3) e nervo de Arnold (ramo do nervo vago), que são inervações sensitivas, já a inervação motora é composta pelo nervo facial através do seu ramo temporal e auricular posterior. Portanto, uma vez estimulado (punturado) a aurícula na área correspondente ao órgão ou função, faz com que esse estímulo nervoso seja conduzidos até o tronco cerebral, interligando as informações ao córtex cerebral, tornando-se conscientes e interpretadas produzindo um feedback, ou seja enviando mensagens neuro-hormonais para equilibrar as funções do órgão estimulado 9-12. É a partir disso que se origina este estudo, com o objetivo de comprovar que a técnica de Auriculoterapia Francesa é benéfica para estes pacientes, podendo lhes proporcionar analgesia no alivio das dores, melhorando sua qualidade de vida.
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	Este caso refere-se a um estudo longitudinal, com paciente do gênero feminino que apresenta dor crônica psicossomática; a participante foi orientada quanto aos objetivos do estudo e quanto ao caráter voluntário e confidencial da sua participação. Sua concordância foi registrada com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, do Instituto de Ciências da Saúde da UNIP, que emitiu parecer favorável à sua realização em 11 de Junho de 2015 com o protocolo de nº 042638/2015. O desenvolvimento da pesquisa seguiu as diretrizes emanadas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta as normas aplicadas a pesquisas que envolvem, direta ou indiretamente, seres humanos.
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