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RESUMO

Introdução: A acupuntura é uma prática baseada na Medicina Tradicional
Chinesa (MTC) e foi desenvolvida e propagada com a finalidade de
promover o equilíbrio e harmonia do shen (espírito), q i (energia) e xue
(sangue). Partindo do princípio defendido por Ross (2003), a ansiedade,
mesmo que não tenha sido descrita pelos chineses no desenvolvimento
de sua base medicinal, deve-se a uma alteração do shen, portanto, é um
sinal indicativo para uma dificuldade de movimentação do espírito pelo
corpo. Tal prática é realizada través da introdução de agulhas específicas
em pontos estratégicos do corpo, a partir da análise dos pulsos e do
exame da língua do paciente. Na contemporaneidade, a acupuntura é
uma terapia multifuncional realizada por profissionais capacitados em
clínicas privadas e/ou no programa de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS), ofertado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Objetivo: O estudo tem como finalidade elucidar a eficácia e os
benefícios da prática da acupuntura no tratamento e prevenção da
ansiedade. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido através de uma
revisão bibliográfica de artigos científicos sobre acupuntura e suas
aplicabilidades desde a o surgimento da Medicina Tradicional Chinesa
(MTC) e sua relação com a ansiedade contemporânea das bases de
dados: SCIELO, LILACS, PUBMED  e REVISTA CONTEXTO SAÚDE entre os
anos de 2010 e 2021. Resultado: A acupuntura exibe um auxílio
contundente em relação ao controle e a redução dos sintomas associados
à ansiedade, como a preocupação excessiva e a alteração do humor. De
acordo com a literatura usada para o estudo, pacientes relataram melhora
dos sintomas associados à ansiedade a partir da 4ª sessão da terapia
chinesa e que, atualmente, realizam  uma sessão por mês como caráter
preventivo para o transtorno. Além disso e ainda baseado nos artigos
referenciais, houve uma melhora significativa no nível de ansiedade e
estresse mental em enfermeiros que trabalham na terapia intensiva (UTI),
a partir do tratamento com a auriculoterapia, técnica utilizada na
acupuntura.Conclusão: Dessa maneira, apesar das contradições previstas
no estudo, a acupuntura mostra-se uma forma eficaz e promissora no
tratamento e na prevenção da ansiedade, amenizando os sintomas
associados a esse transtorno psicobiológico e evitando o desequilíbrio do
shen. Ademais, vale ressaltar que a prática chinesa é isenta da utilização
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