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1. RESUMO 

 

Os estudos que são realizados em função do toque terapêutico tem 

demostrado uma melhora significativa nas condições fisiológicas e 

comportamentais, como melhora na qualidade do sono, redução de 

ansiedade, melhora nos processos inflamatórios e quadros anêmicos. 

O trabalho tem como objetivo a aplicação do toque terapêutico em 

voluntários (n=12) de uma instituição de ensino superior em são Paulo-SP, 

para realização de estudos que constituem  a aplicação de questionários de  

ansiedade ,depressão, estresse e qualidade do sono, além das avalições 

fisiológicas da  hemoglobina, hematócrito, contagem e diferenciação dos 

glóbulos brancos e PCR. Primeiramente serão aplicados os questionários 

comportamentais e realizados a coleta de sangue.  Após a aplicação de três 

sessões de Toque Terapêutico serão realizadas novamente as avaliações 

comportamentais e fisiológicas com a finalidade de observar as mudanças 

ocorridas durante o TT. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Toque Terapêutico (TT) vem sendo aplicado desde 1970, pautado no 

conceito de que a doença física está  relacionada ao desequilíbrio em seu 

campo de energia. O toque terapêutico é reconhecido como prática 

complementar de Enfermagem pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(CFE), de acordo com a resolução COFEN-197 de 19 de março de 1997, 

podendo ser utilizado na assistência aos pacientes (Einsten,2014). 

Einsten, 2014 demonstrou  alterações significativas em todos os 

parâmetros vitais após o toque terapêutico em recém nascidos, com 

destaque para o   a eficácia no relaxamento e redução de dor em RN.  

Alguns dos benefícios resultantes dessa terapia e relatados na literatura 

são: melhoria dos padrões de sono em pessoas com dor crônica não-



oncológica, a redução da agitação em idosos com Alzheimer   e 

demência,   as alterações nos níveis de hemoglobina e hematócrito , o efeito 

sobre a resposta imune,   as alterações na concentração plasmática de 

óxido nítrico   e aumento da sensibilidade  (dos Santos, 2013). 

Dos Santos,2013 demonstrou que a aplicação de toque terapêutico em 

ratos Wistar machos diminuiu o processo inflamatório após indução de 

inflamação em patas. 

Gomes, 2008 demonstrou que a aplicação do Toque Terapêutico 

diminui  o estado de ansiedade em 42 discentes em uma instituição pública 

após a aplicação de 03 sessões. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é avaliar a efetividade do uso das Técnicas 

do Toque Terapêutico nas alterações fisiológicas e comportamentais 

em  colaboradores de uma  Instituição de Ensino Superior- São Paulo-SP. 

4. METODOLOGIA 

Serão aplicadas 03 sessões de Toque Terapêutico (TT) em 12 voluntários 

colaboradores  de uma instituição de Ensino Superior em São Paulo,SP. 

Antes e após as sessões serão  realizados os teste de avaliação de 

ansiedade, depressão e estresse (EADS 21), avaliação do índice de 

qualidade do sono (questionário  de Pittsburg)   e coletado um tubo de 

sangue com EDTA e outro tubo seco para avaliações da quantidade de 

hemoglobina, hematócrito, contagem e diferenciação dos glóbulos brancos e 

níveis de PCR  O critério para participação das sessões será apenas da 

aceitação do termo de consentimento livre esclarecido.   

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

1- Levantamento de dados bibliográficos .2- Treinamento da  aplicação do 

Toque Terapêutico aos alunos do curso de Enfermagem. 3- Seleção de voluntários 

( n=12) -03 voluntários para cada aluno.4-(Pré-TT) Aplicação de teste de avaliação 

da escala de ansiedade, depressão  e estresse; avaliação da qualidade de sono  e 

coleta de sangue para avaliação dos níveis de hemoglobina, hematócrito, 

contagem e diferenciação dos glóbulos brancos  e PCR. 5. Aplicação de 03 

sessões de Toque Terapêutico para cada voluntário, durante 03 semanas (1 

sessão por semana).6. (Pós-TT)  Aplicação dos mesmos testes comportamentais e 

fisiológicos aplicados no desenvolvimento 4. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho encontra-se na fase 2 de desenvolvimento : Treinamento 

da  aplicação do Toque Terapêutico aos alunos do curso de Enfermagem. 
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