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Introducao: A Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância, caracteriza-se por desordens motoras não progressivas, de causas e
características diversas. A espasticidade é uma das disfunções que mais acometem indivíduos com lesões no SNC. Como método
alternativo para redução da espasticidade, destaca-se a auriculoterapia, uma subdivisão da Acupuntura Tradicional Chinesa.

Objetivos: Verificar os efeitos da auriculoterapia sobre o tônus muscular e amplitude de movimento de crianças quadriparéticas
espásticas.

Método: Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem quantitativo-qualitativa, realizada no Centro de Reabilitação e Terapia
Neuromotora Intensiva – Vitória em Curitiba (PR), no período de janeiro a maio de 2018. Os métodos de avaliação incluíram: 1) Escala
de Ashworth Modificada e 2) Goniometria para avaliação inicial e reavaliação do efeito agudo. Foi efetuada a aplicação de
auriculoterapia, num total de 4 atendimentos (1x/semana). Na auriculoterapia os acupontos utilizados foram: Tronco Cerebral; Encéfalo;
Subcórtex; Relaxamento Muscular; Hélix 6; Analgesia; Rim; Shenmen e; Simpático. Após a auriculoterapia a paciente era submetida ao
tratamento de terapia neuromotora intensiva, com o protocolo PediaSuit™, realizado diariamente, durante quatro semanas e duração de
três horas diárias.

Resultados: Nos três primeiros atendimentos a paciente mostrou ganhos no efeito agudo, pela Escala de Ashworth pontuou de 1 para 0
já no 1º atendimento. Regredindo ao nível inicial com a retirada da auriculoterapia no período de descanso de 24 horas, e no terceiro e
quarto atendimento, manteve os ganhos. Pela goniometria a paciente apresentou uma média de ganho de amplitude de movimento de 14°
em membro inferior direito e 6,75° em membro inferior esquerdo.

Conclusão: Este estudo demonstrou que a auriculoterapia foi capaz de diminuir na análise do efeito agudo o grau da espasticidade e
promoveu o aumento da amplitude de movimento de membros inferiores após o tratamento com auriculoterapia, método esse não
invasivo e que parece promissor."
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