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RESUMO 

A auriculoterapia é uma terapia que consiste na estimulação com agulhas, sementes de mostarda, 

objetos metálicos ou magnéticos em pontos específicos da orelha para aliviar dores ou tratar diversos 

problemas físicos ou psicológicos. A cidade de Floriano-PI assim como outras cidades brasileiras 

foram vítimas das arboviroses, dentre elas temos a Chikungunya, uma doença que aparentemente 

não é mortal, mas, que dependendo da situação causa morbidades importantes e incapacitantes. 

Deixando sequelas como algias crônicas em múltiplas articulações fazendo com que indivíduos 

tenham uma pior qualidade de vida. A partir do diagnóstico situacional foi possível conhecer os 

aspectos territoriais, demográficos, epidemiológicos da população assistida pela equipe do Núcleo 

Apoio da Família (NASF) da Unidade Básica de Saúde (UBS) Floriano-PI. Vários problemas de saúde 

foram identificados, sendo priorizado para realização deste trabalho a utilização da auriculoterapia 

como agente potencializador no cuidado continuado das sequelas causadas pela febre Chikungunya 

no município de Floriano-PI. Observou-se que a área do posto da saúde escolhido foi uma das UBS 

de Floriano que tiveram muitos casos de Chikungunya e que possui pessoas com dores crônicas nas 

articulações devido a doença. Propõe-se um plano operativo para qualificar os profissionais de saúde 

para melhor manejo com esses pacientes crônicos através de oficinas, reuniões técnicas, 

capacitações. Espera-se que com a execução do projeto de intervenção bem como os resultados 

positivos apresentados possam servir de inspiração para estratégia de cuidado complementar para 

outras doenças crônicas. 
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ABSTRACT 

Auriculotherapy is a therapy consisting of stimulation with needles, mustard seeds, metallic or 

magnetic objects at specific points of the ear to relieve pain or treat various physical or psychological 

problems. The city of Floriano-PI as well as other Brazilian cities were victims of arboviruses, among 

them we have Chikungunya, a disease that apparently is not mortal, but, depending on the situation 

causes important and incapacitating morbidities. Leaving sequels as chronic pains in multiple joints 

causing individuals to have a worse quality of life. From the situational diagnosis it was possible to 



know the territorial, demographic and epidemiological aspects of the population assisted by the Family 

Support Nucleus (NASF) team of the Floriano-PI Basic Health Unit (UBS). Several health problems 

were identified. Priority was given to the use of auriculotherapy as a potentiating agent in the 

continued care of the sequelae caused by Chikungunya fever in the municipality of Floriano-PI. It was 

observed that the area of the chosen health post was one of Floriano's BHUs that had many cases of 

Chikungunya and had people with chronic joint pain due to illness. It is proposed an operational plan 

to qualify health professionals for better management with these chronic patients through workshops, 

technical meetings, and training. It is expected that with the implementation of the intervention project 

as well as the positive results presented may serve as inspiration for a strategy of complementary care 

for other chronic diseases. 
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INTRODUÇÃO 
Hoje sabe-se que de uma maneira geral estamos passando por uma transição epidemiológica 

onde a população morre e adoece mais por doenças crônicas principalmente as originadas do 

sistema cardiovascular e que muitas dessas causas são ocasionadas por doenças oriundas do estilo 

de vida (RIBEIRO et al , 2014). 

O renascimento das “medicinas alternativas” se deve ao fato que os cuidados da medicina de 

conhecimentos biomédicos estão cada vez mais mecanicistas, reducionistas e primado mais na 

doença do que no doente. E essa maneira de cuidado de saúde tem deixado os usuários do SUS 

cada vez mais desacreditados sobre a eficácia da mesma (SCHVEITZER. ESPER, SILVA, 2012). 

O município de Floriano-PI apresenta como demonstrado no diagnóstico situacional um 

número expressivo de usuários da atenção básica que sofrem com as enfermidades crônicas 

oriundas das mais diversas doenças e hoje não se tem nenhuma lei municipal que tenha legalizado o 

uso das Práticas Integrativas e Complementares -PIC´s e também não existe nenhum estudo que 

descreva as PIC´s que são utilizadas na atenção básica. 

As PIC´s podem ser utilizadas na atenção básica através de diversas formas: no acolhimento, 

em atividades de grupo (fumantes, obesos, gestantes, Hiperdia), atendimento individual e na saúde 

do trabalhador (Cunha,2005). O interesse pelo estudo surgiu quando profissionalmente através de um 

curso realizado pelo Ministério da Saúde tive o primeiro contado com uma das PIC´s, a 

auriculoterapia.   

Apesar do interesse que as PIC’s vêm despertando na sociedade e de ser uma área que 

beneficia a qualidade de vida e a promoção da saúde, ainda são poucos os serviços que oferecem 

esse tipo de atenção, os investimentos em estudos e pesquisas são limitados, a formação de 

profissionais se dá por uma busca pessoal e a informação e divulgação são limitadas ao ambiente de 

exercício das práticas. 

A cidade de Floriano-PI assim como outras cidades brasileiras foram vítimas das arboviroses, 

dentre elas temos a Chikungunya, uma doença que aparentemente não é mortal, mas, que 

dependendo da situação causa morbidades importantes e incapacitantes. Deixando sequelas como 

algias crônicas em múltiplas articulações fazendo com que indivíduos tenham uma pior qualidade de 

vida. O posto PAM (Posto de Atendimento Médico) foi uma das UBS de Floriano que tiveram muitos 



casos de Chikungunya e que inclusive tem pessoas que sentem dores crônicas nas articulações 

devido à doença.  

A auriculoterapia é uma das PIC´s que são de baixo custo e que tem demonstrado eficácia como 

recurso complementar de diversas doenças e que pode ter sucesso no tratamento da Febre 

Chikungunya. O objetivo geral do plano operativo será avaliar a utilização da auriculoterapia em 

pacientes que tiveram sequelas de Febre Chikungunya. E tem como objetivos específicos: 

-Identificar os pontos auriculares mais frequentemente utilizados que obtiveram sucesso na terapia do 

tratamento para Febre Chikungunya; 

-Analisar se a auriculoterapia é eficaz na melhora das morbidades provocadas pela Febre 

Chikungunya; 

-Descrever as variáveis clínicas e epidemiológicas dos casos da doença acompanhados pela UBS. 
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PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NO SUS 

Nas últimas décadas vem crescendo a busca de formas de cuidados com a saúde 

diferentes dos padrões convencionais, por uma forma de cuidar holística. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) vem apoiando e estimulando o uso das Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde (PIC) pelos sistemas de saúde dos seus países membros para que sejam utilizadas de uma 

forma mais segura e de eficácia comprovada (BRASIL, 2006) 

PIC é a nomenclatura adotada pela OMS (2002) para se referir a um conjunto heterogêneo 

de práticas, produtos e saberes, agrupados pela característica comum de não pertencerem ao 

escopo dos saberes/práticas consagrados na medicina convencional (BRASIL,2006)  

A procura por esse tipo de serviço se dá por diferentes motivos desde os efeitos colaterais 

comuns que os medicamentos usuais provocam, frustrações com a biomedicina, qualidades positivas 

das PIC, como melhor relação terapeuta-usuário e maior estímulo à autocura dos doentes. 

No Brasil, desde da década de 80 que já existe registro da utilização das PIC´s mas, apenas 

em 2006 que se criou oficialmente a Política Nacional de Práticas Integrativas (PNPI) que foi 

aprovada pelo Ministério da Saúde (BRASIL,2006). 

Segundo dados colhidos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) por 

nível de atenção à saúde 78% das PIC´s encontram-se na Atenção Básica, 18 % na atenção 

especializada e 4% na atenção hospitalar mostrando assim que essa prática vem se tornando aliada 

nos cuidados de saúde (BRASIL,2015). 

A mercantilização da saúde fez com que práticas e saberes da medicina convencional 

tivesse um declínio e que o estimulo e a aceitação das PIC´s tivessem um crescimento devido seu 

pluralismo de cuidado e a ampliação de possibilidades de diagnóstico e terapia (SOUSA; VIEIRA, 

2005). 

São exemplos de PIC´S: Terapia comunitária ,Dança circular/biodança, Yoga Oficina de 

massagem/ automassagem,  Auriculoterapia, Massoterapia, Tratamento termal/crenoterápico. E a 

portarianº145/2017 incluiu no ano de 2017 outras práticas como :Arteterapia, meditação, 

musicoterapia, tratamento naturopático, tratamento osteopático, tratamento quiroprático e Reiki 

(BRASIL, 2017). 



AURICULOTERAPIA  

A auriculoterapia é uma terapia que consiste na estimulação com agulhas, sementes de 

mostarda, objetos metálicos ou magnéticos em pontos específicos da orelha para aliviar dores ou 

tratar diversos problemas físicos ou psicológicos, como ansiedade, enxaqueca, obesidade ou 

contraturas (WANG,2008).  

Este recurso terapêutico, usado de forma isolada ou complementar a outros tratamentos, 

pode ser útil no manejo clínico de condições crônicas como as dores musculoesqueléticas causadas 

por diferentes tipos de doença. É um recurso terapêutico de baixo custo, seguro e de fácil aplicação e 

que tem trazido resultados positivos no manejo de diferentes quadros sintomatológicos (HOU,2015). 

Existem dois tipos de mapas auriculares que são utilizados, o mapa chinês que tem pratica 

milenar e na década de 40 o francês Paul Nogier mapeou através do uso da reflexologia mais 30 

pontos. Assim a Auriculoterapia possui três abordagens diferentes que podem ser utilizados através 

da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), Reflexologia e Neurofisiologia (GORI,2007; ABBATE,2016; 

OLESON,2005). 

FEBRE CHIKUNGUNYA  

A Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família 

Togaviridae e do gênero Alphavirus. A viremia persiste por até dez dias após o surgimento das 

manifestações clínicas. A transmissão se dá através da picada de fêmeas dos mosquitos Aedes 

Aegypti e Aedes albopictus infectadas pelo CHIKV. Casos de transmissão vertical podem ocorrer 

quase que exclusivamente no intraparto de gestantes virêmicas e, muitas vezes, provoca infecção 

neonatal grave (BRASIL,2017).  

Os sinais e sintomas são clinicamente parecidos aos da dengue – febre de início agudo, 

dores articulares e musculares, cefaleia, náusea, fadiga e exantema. A principal manifestação clínica 

que a difere são as fortes dores nas articulações, que muitas vezes podem estar acompanhadas de 

edema. Após a fase inicial a doença pode evoluir em duas etapas subsequentes: fase subaguda e 

crônica. A Chikungunya tem caráter epidêmico com elevada taxa de morbidade associada à artralgia 

persistente, tendo como consequência a redução da produtividade e da qualidade de vida 

(BRASIL,2017). 

O CHIKV foi isolado inicialmente na Tanzânia por volta de 1952. Desde então, há relatos de 

surtos em vários países do mundo. Nas Américas, em outubro de 2013, teve início uma grande 

epidemia de chikungunya em diversas ilhas do Caribe (Nasci,2014). Em comunidades afetadas 

recentemente, a característica marcante são epidemias com elevadas taxas de ataque, que variam 

de 38% a 63%. No Brasil a transmissão autóctone foi confirmada no segundo semestre de 2014, 

primeiramente nos estados do Amapá e da Bahia (BRASIL,2017). 

A maioria dos indivíduos infectados pelo CHIKV desenvolve sintomas, alguns estudos 

mostram que até 70% apresentam infecção sintomática. Esses valores são altos e significativos 

quando comparados às demais arboviroses. Dessa forma, o número de pacientes que necessitarão 

de atendimento será elevado, gerando uma sobrecarga nos serviços de saúde (BRASIL, 2017). 

 Quando a duração dos sintomas persiste além dos 3 meses atinge a fase crônica. Nestas 

fases, algumas manifestações clínicas podem variar de acordo com o sexo e a idade. Exantema, 



vômitos, sangramento e úlceras orais parecem estar mais associados ao sexo feminino. Dor articular, 

edema e maior duração da febre são mais prevalentes quanto maior a idade do paciente 

(BRASIL,2017). 

 Outros sinais e sintomas descritos na fase aguda de Chikungunya são dor retro-ocular, 

calafrios, conjuntivite sem secreção, faringite, náusea, vômitos, diarreia, dor abdominal e neurite. As 

manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes nas crianças. Pode haver 

linfoadenomegalias cervical, retroauricular, inguinal associadas (BRASIL,2017). 

 Para os neonatos de mães infectadas há um risco de transmissão vertical de 

aproximadamente 50% no período intraparto. O recém-nascido é assintomático nos primeiros dias, 

com surgimento de sintomas a partir do quarto dia (3 a 7 dias), que incluem a presença de febre, 

síndrome álgica, recusa da mamada, exantemas, descamação, hiperpigmentação cutânea e edema 

de extremidades (BRASIL,2017). 

 Além da dor articular incapacitante, casos graves e óbitos relacionados a Chikungunya tem 

sido relatado. No Brasil, em 2016, já foram confirmados 156 óbitos por Chikungunya. Pernambuco é o 

estado com maior número de óbitos, com 78 casos com confirmação laboratorial e outros 35 casos 

demonstrando co-infecção de Chikungunya e dengue, o que representa o maior número de óbitos por 

arbovirose em um único ano naquele estado. O Piauí foi um dos estados que tiveram pelo menos um 

óbito devido a febre Chikungunya (BRASIL,2017).  

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo CHIKV pode ser realizado de forma direta, através 

do isolamento viral e da pesquisa do RNA viral em diferentes amostras clínicas, ou de forma indireta 

através da pesquisa de anticorpos específicos. E se faz o diagnóstico diferencial com doenças que 

tem um quadro de artralgia semelhante como a Malária, Leptospirose, Febre reumática, Zika, Artrite 

Séptica e Mayaro (BRASIL,2017). 

O acometimento articular na Chikungunya, nas suas diferentes fases, causa importante 

incapacidade física, impactando de forma significativa na qualidade de vida dos pacientes 

acometidos. A incapacidade laboral causada pela doença, em uma faixa etária economicamente 

ativa, amplia ainda mais a magnitude do problema para a população atingida. O tratamento da dor 

envolve todas as fases da doença e não apenas as fases subagudas e crônicas, devendo ser efetivo 

desde os primeiros dias de sintomas (BRASIL,2017; HONÓRIO et al 2015). 

É importante orientar o paciente sobre a doença, suas fases, a possibilidade da persistência 

dos danos articulares, dos riscos da automedicação, dos sinais associados à gravidade e dos 

cuidados no domicílio. Da mesma forma, os doentes devem ser aconselhados para a retirada de 

objetos como anéis e alianças dos dedos, os quais costumam agravar a dor em casos de edemas 

mais intensos(BRASIL,2017). 

Na fase crônica, observamos três grupos de pacientes: 1) aqueles que têm manifestações 

dolorosas mínimas, demonstrando estar o quadro clínico em franca regressão; 2) aqueles cujo 

quadro clínico se mantém inalterado, em que os sinais e sintomas persistem praticamente na mesma 

intensidade da fase subaguda; e 3) um grupo menor de doentes, nos quais se observa o aumento da 

intensidade das manifestações inflamatórias e dolorosas. E assim esses pacientes devem ser 



acolhidos na rede por profissionais que tenham conhecimento de condições dolorosas e crônicas 

(BRASIL,2017). 

 

AURICULOTERAPIA A FEBRE CHIKUNGUNYA 

 

A inserção do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional no NASF, possibilitam fazer um trabalho 

integrado com o educador físico e Equipe da ESF com práticas corporais, exercícios terapêuticos 

utilizados no alívio das dores, uma das queixas mais comuns nos serviços de saúde. 

Ter um facilitador de PIC´s junto a essas equipes potencializa ainda mais o manejo clínico de 

doenças crônicas como a Febre Chikungunya pois essas práticas atuam na prevenção de agravos, 

na promoção e recuperação da saúde, focando aspectos físicos, psicoemocionais, sociais, culturais 

de importância para a qualidade de vida da população (ANDRADE, 2006). 

Uma pesquisa experimental ainda em conclusão está sendo realizada no Ceará –CE utilizando a 

terapêutica da auriculoterapia na Febre Chikungunya, o estado contabilizou cerca de mais de 16 mil 

casos da doença. O Grupo de Atenção Integral e Pesquisa em Acupuntura e Medicina Tradicional 

Chinesa (GAIPA), ação de extensão do Departamento de Fisioterapia, está desenvolvendo projeto 

de pesquisa para tratamento dos sintomas da doença – como dores nas articulações – com 

auriculoterapia.A pesquisa visa “avaliar a eficiência da auriculoterapia no tratamento da dor e da 

incapacidade dos pacientes com Febre Chikungunya”, o que a prática clínica já vem 

demonstrando resultado positivos. Os resultados dessa pesquisa serão mostrados apenas em 

2018 (COUTINHO,2017). 

 Contribuem para resolutividade desses casos na Rede de Atenção a Saúde através de técnicas 

simples e de baixo custo, reduzem o consumo excessivo de fármacos pelos usuários do SUS. As 

ações das Práticas Integrativas são no campo da Acupuntura (Auriculoterapia), Homeopatia, Plantas 

Medicinais e Fitoterapia, Práticas Corporais Meditativas (BRASIL,2006).  

Tentar perceber o sentido dessas práticas no dia a dia de trabalho, vivendo-as e utilizando-as, 

sem dúvida é a melhor forma de avaliar sua importância para a saúde coletiva. Pois aqueles que as 

praticam o fazem não simplesmente porque aprenderam outra técnica de saúde e desejam aplicá-la, 

mas movidos pela vontade de afirmar uma identidade de cuidado oposta ao modelo dominante. 

Trata-se de mostrar que existem práticas alternativas capazes de fazer a diferença e se tornar parte 

de um processo renovado de implementação de modos alternativos de promover saúde, não 

lucrativos, menos onerosos e mais aptos a cuidar do ser humano em sua totalidade (JUNIOR, 2016). 

Estudos têm mostrado sucesso da Acupuntura/Auriculoterapia na redução de quadros 

sintomatológicos de doenças crônicas como a fibromialgia, condição reumática dolorosa e crônica. 

Como no trabalho de Góis et al 2005 mostrou que após a utilização da auriculoterapia a dor articular 

de 8 mulheres com fibromialgia reduziu com a utilização desse recurso terapêutico. 

 

 

 

 



PLANO OPERATIVO 

 

TABELA 01: Tabela de plano operativo para potencialização de cuidado para os casos de dor 

crônica na Febre Chikungunya: 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANO 
 
 

A proposta de intervenção apresentada para situação problema “ potencialização de cuidados 

da auriculoterapia nas complicações da Febre Chikungunya “ é composta de etapas que interagem 

entre si em condição de dependência.  A viabilidade dessa proposta está diretamente relacionada ao 

cumprimento dessas etapas e principalmente às relacionadas à capacitações e sensibilização e 

motivação dos profissionais envolvidos em todo processo. 

 Para uma avaliação da proposta de intervenção propõe-se reuniões entre profissionais de 

saúde, vereadores e coordenadores de saúde do município nos dias 1, 45 e 90 nas etapas de 

implantação do plano operativo para o cumprimento de metas, objetivos, viabilidade das etapas, 

necessidade de insumos e recursos para execução do projeto. 



 Para melhor análise do andamento do plano operativo será acompanhado pelos profissionais 

de saúde e coordenadores a criação do boletim epidemiológico que dará subsídios para o 

conhecimento de áreas críticas no município que serão priorizados para implementação das primeiras 

Unidades de Saúde do plano operativo. 

 A eficácia da terapêutica será analisada por meio de instrumentos avaliativos que serão 

unificados e escolhidos pelos profissionais de saúde e autoridades envolvidas. Sugere-se 

instrumentos que avaliem a dor que é a principal queixa dos pacientes crônicos com a doença bem 

como a qualidade de vida dos mesmos. 

 A divulgação dos resultados desse plano operativo será realizada através de meios de 

comunicação, artigos científicos e seminários sobre o assunto a ser organizado pelos profissionais e 

autoridades relacionadas à saúde. 

 CONCLUSÃO 
 

Pretende-se que com a introdução desse plano operativo que haja a potencialização de 

cuidados com os pacientes com complicações da Febre Chikungunya e que tenha melhora na 

qualidade de vida desses pacientes e que para os profissionais de saúde se amplie o leque de 

possibilidades de tratamento para outros tipos de doenças crônicas através de um método simples e 

de baixo custo e que tem mostrado vários resultados positivos não só com dores crônicas, mas 

também relacionados a outros problemas orgânicos como insônia, doenças mentais e de cunho 

emocional. 

A perspectiva que se tem com a implantação desse plano operativo é dar mais possibilidade 

de formas de tratamento para usuário do Sistema Único de Saúde de forma que ele se sinta 

integrado e tratado de maneira holística. Será um desafio estabelecer uma forma de tratamento tão 

nova e fora do habitual do leque da medicina convencional, será novo para os profissionais de saúde 

diretamente envolvido no tratamento do paciente e será novo para o usuário que nunca teve a 

oportunidade de ser tratado com a auriculoterapia.  

Só o tempo e mais pesquisas sobre esse modo de cuidado possibilitará a consolidação da 

auriculoterapia na potencialização de tratamento de doenças crônicas como a Febre Chikungunya 

possibilitando que essa forma de cuidado seja a extensão de outros problemas crônicos comuns na 

atenção básica como a hipertensão, diabetes, tabagismo e dentre outros problemas. 

REFERÊNCIAS 

 
- ABBATE, S. Chinese auricular acupuncture: CRC Press; 2016.  

 
-ANDRADE, J.T. Medicinas alternativas e complementares: experiência, corporeidade e 

transformação. Salvador: EDUFBA: EdUECE, 2006.  

 

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Série B. Textos Básicos de Saúde Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no SUS - PNPIC-SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 92 p. 2006. 

 



-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS : atitude de ampliação de 

acesso / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 2. 

ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015A. 

 

-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis. Febre de chikungunya: manejo clínico / Ministério da Saúde, Secretaria 

de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015B. 

 

-BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 145, de 11 de Janeiro de 

2017. 

 

-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção Básica 

Chikungunya: Manejo Clínico/ Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de 

Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 

 

-CUNHA, G.T. A construção da clínica ampliada na Atenção Básica. São Paulo: Hucitec, 2005.  
 

-COUTINHO, B. D. Pesquisa avalia uso da auriculoterapia no tratamento de pacientes com 

Chikungunya. Ceará, Quarta, 24 Maio 2017 09:24. Disponivel em: http://www.ufc.br/noticias/noticias-

de-2017/9674-pesquisa-avalia-uso-da-auriculoterapia-no-tratamento-de-pacientes-com-chikungunya 

 

-GORI L, FIRENZUOLI, F. Earacupuncture in Europeantraditional medicine. 

EvidBasedComplementAlternat Med. Sep 2007;4(Suppl 1):13-16.  

 
-HONÓRIO, N. A.; CÂMARA, D. C.P.; CALVET, G. A.; BRASIL, P. Chikungunya: uma arbovirose em 

estabelecimento e expansão no Brasil.Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 31(5):906-908, maio, 

2015 

 

-HOU PW, HSU, HC, LIN, YW, et al. The History, Mechanism, andClinicalApplicationof Auricular 

Therapy in TraditionalChinese Medicine. EvidBasedComplementAlternat Med. 2015 

 

-JUNIOR, E. T. Práticas integrativas e complementares em saúde, uma nova eficácia para o 

SUS.Estudos Avançados. Volume 30, número 86, 2016 

 

-OLESON, TD. Bases neurofisiológicas da acupuntura auricular. In: Stux G, Hammerschalg R, 

eds. Acupuntura Clínica - Bases Científicas. São Paulo: Manole, 2005. 

 

-MONTEIRO, M. M. S. Práticas Integrativas e Complementares no Brasil – Revisão Sistemática. 

Recife, 2012. 

 



- NASCI, R.S. Movementof Chikungunya virusintothe Western Hemisphere. EmergInfectDis. 

volume20, páginas1394-13995, 2014 

 

- RIBEIRO, A. F.; TERRIBILE, D.; MOCELIN, C.; CERRATO, P. CRISTINA CURIOLETTI, R. M.; 

IGNÁCIO, Z. M.; BAGATINI, M.D. Uso de terapias naturais em pacientes com síndrome 

metabólica no serviço de atenção básica a saúde. Anais do IV SEPE e IV Jornada de Iniciação 

Científica, Vol. IV .2014 

 

- SCHVEITZER, M. C.; ESPER, M. V. ; SILVA, M. J. P. Práticas Integrativas e Complementares na 

Atenção Primária em Saúde: em busca da humanização do cuidado. O Mundo da Saúde, São Paulo; 

volume 3, número 36. páginas:442-451, 2012 

 
-SOUSA, I.M.C.; VIEIRA, A.L.S. Serviços Públicos de saúde e medicina alternativa. Ciência e Saúde 

Coletiva, v.10 , p.255-266, 2005.  

 
- WANG, Y. Micro-acupuncture in practice: Elsevier Health Sciences, 2008. 

 

 

 

 


