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Introdução: O transtorno do espectro do autismo (TEA) é uma condição do 

neurodesenvolvimento caracterizada por prejuízos na comunicação social e comportamentos 

restritivos e repetitivos que persistem ao longo da vida. É um processo de extensa 

sintomatologia e comorbidade, de início amplamente variável [1]. Possui um desempenho 

sensorial atípico nos sistemas visual, tátil, auditivo e olfativo. Além destes, são 

frequentemente comuns deficiências de linguagem, déficit de atenção, hiperatividade e 

ansiedade, os quais variam de graus leves a profundos, podendo afetar todas as funções da 

vida cotidiana [2]. Os sintomas do autismo exigem um tratamento adequado, que tem seus 

objetivos traçados de acordo com as dificuldades e habilidades da criança, sendo levada em 

conta a fase de desenvolvimento em que se apresenta [3]. Apesar do grande aumento nos 

últimos anos de pesquisas relacionadas ao TEA, não se chegou a um tratamento 

farmacológico exclusivo. As áreas como déficit de linguagens, interações sociais, 

coordenação motoras e problemas sensoriais, permanecem ainda sem um tratamento 

específico, incentivando os pais a buscarem apoio na medicina complementar alternativa, a 

qual possui um amplo espectro de práticas terapêuticas. Como não há cura definitiva para o 

TEA, vários métodos de tratamento afirmam ser benéficos para crianças autistas, como a 

acupuntura que é uma técnica milenar da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), tem por 

finalidade o diagnóstico de doenças e a promoção de cura a partir do estímulo da força de 

autocura do corpo, objetiva realinhar e redirecionar a energia por meio da estimulação de 

pontos específicos do corpo, estimulando nervos periféricos, influenciando os 

neurotransmissores do sistema nervoso central. O tratamento com acupuntura é um método 

útil para tratar muitos tipos de doenças mentais. Os efeitos terapêuticos relacionados à 

acupuntura podem associar-se à modulação das atividades cerebrais regionais e da rede 

conectividade [4,5]. Objetivos: Analisar os efeitos da acupuntura em crianças autistas, 

descrevendo os principais benefícios encontrados quando a mesma é utilizada como estratégia 

de tratamento. Métodos: Optou-se por um estudo do tipo revisão sistemática, fundamentada 

em artigos científicos publicados sobre a acupuntura em pacientes com diagnóstico de 

autismo. Os critérios de inclusão foram artigos com data de publicação dos últimos 5 anos (de 

2014 à 2019), ensaios clínicos envolvendo pacientes autistas com idade entre 2 e 18 anos, 

artigos escritos nos idiomas português e/ou inglês. Foram excluídos estudos conduzidos em 

animais, publicações como revisão de literatura, dissertações, teses, editoriais e diretrizes 

clínicas. A busca foi realizada de forma online em sete bases de dados: PEDro, PubMed, 

LILACS, BIREME, ERIC, SciELO e ScienceDirect, utilizando-se os descritores acupuncture 

points, acupuncture therapy, acupuncture ear, autism, e pontos de acupuntura, terapia por 

acupuntura, acupuntura auricular e autismo na língua portuguesa, que foram combinados entre 

si, da mesma maneira que seus sinônimos com os conectores booleanos AND e OR para 

facilitar a busca. Com intuito de manter a relevância da pesquisa, foi utilizada para avaliação 

da qualidade metodológica da amostra a Escala Jadad, a qual é composta por 5 itens, onde 

cada resposta positiva gera um ponto e que resulta em uma avaliação de 0 a 5 pontos, sendo 
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que, quanto maior a pontuação melhor a qualidade do estudo em questão. Resultados e 

Discussão: Foram identificados um total de 676 artigos: 4 na PEDro, 52 na PubMed, somente 

1 na LILACS, 52 na BIREME, 5 na ERIC, 1 no SciELO e por fim 561 na ScienceDirect. 

Após análise e consenso entre os revisores da presente revisão sistemática, somente 3 

manuscritos atenderam a todos os critérios de elegibilidade e responderam à questão proposta 

por essa pesquisa. O número de participantes autistas incluídos nos 3 estudos aqui 

apresentados variou de 2 e 16 anos de idade. O estudo de Wong, Sun e Yeung (2014) avaliou 

apenas crianças do gênero masculino e utilizaram a Acupuntura no microssistema da língua, 

utilizando a aplicação de 5 acupontos (Run Ze, Guan Zhu, Tian Men e Di You bilateral). 

Esses autores alocaram os sujeitos de pesquisa em um grupo de intervenção, que receberam 

40 sessões de acupuntura e em um grupo controle que não recebeu tratamento algum. Os 

outros autores incluíram crianças de ambos os gêneros. Já no estudo de Zhau et al (2014) foi 

utilizado a eletroacupuntura em 4 acupontos (Hegu, Quchi, Zusanli e Sanyinjiao) com um 

protocolo de intensidade de 3 a 14 mA para membros superiores e 5 a 25 mA para membros 

inferiores e de frequência 2 a 15 Hz, onde foi aplicado duas vezes ao dia com duração de 2 

horas (30 minutos por membro). No entanto, a Acupuntura Escalpeana foi a escolha de Yau e 

Chau (2018), que pontuaram 14 acupontos (BaiHui, SiShenChong e pontos na linha média e 

lateral da testa, linha lateral posterior do vértice, córtex auditivo primário e área da fala 

auditiva), com uma profundidade de 10 mm e com estímulos manuais 3 vezes a cada 15 

minutos, sendo realizado 2 vezes na semana totalizando 30 sessões com um tempo de 

tratamento que variou de 8 semanas a 24 meses. Após análise dos artigos, os autores 

encontraram melhora de sintomas relacionados a fala, questões sociais e cognitivas. 

Conclusão/Considerações Finais: Os artigos incluídos nesta revisão sistemática utilizaram 

técnicas diferentes de acupuntura bem como avaliaram variáveis distintas, tornando a 

comparação entre eles difícil, pois não há na literatura um número considerável de artigos 

com boa metodologia que tenham estudado a temática desta revisão. Porém, pelos resultados 

demonstrados, os três estudos sugerem que a acupuntura é efetiva no tratamento do transtorno 

do espectro autístico, principalmente na melhora de sintomas relacionados a fala, questões 

sociais e cognitivas. 
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