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RESUMO - Para que o indivíduo esteja habilitado para a prática desportiva ele precisa 

de condicionamento físico e mesmo antes deve se encontra com o estado de saúde 

satisfatório para suportar o desconforto físico para melhora das qualidades físicas. A 

síndrome metabólica caracteriza-se pela associação, num mesmo indivíduo, de 

dislipidemia, diabetes mellitus do tipo 2 ou intolerância à glicose, hipertensão arterial e 

excesso de peso ou obesidade. Interligando estas alterações metabólicas está a 

resistência à insulina, também é conhecida como síndrome de resistência à insulina. A 

eletroacupuntura é uma técnica, a mais popular preconizada pela medicina tradicional 

chinesa, que utiliza agulhas que são introduzidas em pontos específicos no corpo. O 

objetivo geral deste projeto foi avaliar os efeitos da eletroacupuntura no 

condicionamento físico, na síndrome metabólica, qualidade de vida da equipe de 

Enfermagem do Hospital Gaffrée Guinle. Este estudo foi do tipo experimental com 

desenho de ensaio clínico até o nível três. Para obtenção da amostra aplicou-se os 

critérios de inclusão e exclusão sobre o universo, tomaram-se as precauções ligadas a 

ética de pesquisa, a mesma foi dividida randomicamente de forma simples de par ou 

impar: controle e experimental. Os dois grupos foram avaliadosidentificando:índice de 

condicionamento físico (ICF) (composição corporal, resistência aeróbica, resistência 

muscular localizada, força e flexibilidade); Síndrome metabólica: (IMC, relação cintura 

quadril, pressão arterial, marcador bioquímico de tendência à SM – concentração sérica 

de Leptina) e qualidade de vida – World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL- 100). A intervenção que teve a duração de dez semanas com uma sessão 

de eletroacupuntura por semana que consistiu na aplicação da eletrocacupuntura nos 

pontos E36, VC12, VC4, F3, BP3, E25, IG4 no grupo experimental; com a frequencia 

de 10 Hz por 20 minutos. O grupo controle não foi submetido a nenhuma intervenção. 

Ao final da intervenção foi realizada a avaliação somativa com os mesmos 

procedimentos da avaliação diagnóstica. Os procedimentos estatísticos utilizados foram 

a análise de descritiva constando de média desvio padrão, erro padrão esperado em 

seguida foi verificado a homogeneidade pelos testes Shapiro Wilk, Levene, e de acordo 

com o objetivo realizado será feito a ANOVA com teste post hoc de Tukey e correções 

de Bonferroni e significância de ≥0,05 e  ≤20%. Os resultados apresentaram 

diferenças significativas para o ICF intragrupo e entregrupo (p<0,000), e no IMC  = 

6.81em favor do grupo experimental, não foi possível encontrar reduçãosignificativa 

nos níveis de pressão arterial  = 0.04(p<0,451), leptina = 2.83 nos grupos 

experimentais. Conclui-se que a eletroacupuntura promoveu alterações no grupo 

experimental favorável os níveis de IMC e ICF em enfermeiras obesas em relação ao 

grupo controle. Palavras chave: Eletroacupuntura, Qualidade de Vida, Exercício, 

Síndrome Metabólica, Leptina, Cuidados em Saúde. 
 



ABSTRACT - To sport pratice is necessary to physical conditioning and satisfatory 

health in orderr to support the intense activities. The metabolic sindrom is know by the 

association dislipdemia, diabetis mielitus or glucose resistence, high blood pression and 

high weight or obeisty in same person Conecting all this metabolic diseases there is a 

insulin resistence.The electro acupuncture uses needles with electric stimulations to 

improve health conditions.The aim of this study was to evaluate the effects of 

electroacupuncture on physical conditioning, metabolic syndrome, quality of life of the 

nursing team of Gaffrée Guinle Hospital. This study was an experimental design with 

clinical trial. To obtain the sample applied the criteria for inclusion and exclusion, were 

taken precautions related to research ethics, it was in a simple way divided randomly: 

the groups were control and experimental. The two groups were assessed by identifying: 

index of fitness (ICF) (body composition, aerobic endurance, muscular endurance, 

strength and flexibility); Metabolic Syndrome (BMI , waist-hip ratio, blood pressure, 

biochemical marker tendency to SM - Leptin serum concentration) and quality of life - 

World Health Organization quality of Life (WHOQOL - 100). The intervention took ten 

weeks with one session a week which consisted of the application of the points 

electroacupuntura E36 , VC12 , VC4 , F3 , BP3 , E25 , IG4 in the experimental group , 

with a frequency of 10 Hz for 20 minutes , as in the control group no procedure was 

performed. At the end of intervention assessment will be conducted with the same 

procedures of diagnostic evaluation. The statistical procedure used is descriptive 

analysisconsisting of average standard deviation, standard error it was verified by 

testing the homogeneity Shapiro Wilk, Levene, and according to the objective were 

performed by ANOVA with Tukey post hoc test and corrections by Bonferroni test and 

significance  ≥ 0.05 and  ≤ 20% . The results showed improvement statistics for the 

ICF Group and innergroup (p<0.000), it was also possible to find a reduction in blood 

pressure =0.04 (p<0.451), leptin =2.83 in the experimental groups and BMI =6.81 

compared with experimental group. It is concluded that electroacupuncture promoted 

favorable changes in the experimental group levels and BMI in obese nurses ICF in the 

control group. Key words: Electroacupunture, Quality of Life, Exercise, Metabolic 

Syndrome, Leptina, Health Care 


