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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: 

    A Hérnia de disco lombar define-se como a migração do núcleo pulposo com fragmento do 

anel fibroso para fora de seus limites funcionais, podendo ser: protusa, extrusa ou seqüestrada. 

Tendo acometido de 2 a 3% da população adulta mundial acima de 35 anos, embora não seja 

mortal, ela pode levar indivíduos economicamente ativos a se aposentarem por invalidez. As 

causas são multifatoriais, dentre elas destacam-se: predisposição genética, alterações 

ambientais, gravidez, disfunções posturais. É importante analisar a história natural da hérnia 

para determinar o tratamento adequado, sendo o método conservador a primeira opção antes 

de se pensar em tratamento cirúrgico. 

OBJETIVOS: 

    O presente estudo tem como objetivo através de uma revisão bibliográfica observar o 

quadro álgico e alguns tratamentos abordados em indivíduos com hérnia de disco, dando 

ênfase ao uso da acupuntura.   

 MÉTODOS: 

   Revisão bibliográfica de artigos científicos nas bases de dados PUBMED e SCIELO. Os 

artigos foram selecionados após avaliação crítica das evidências científicas. 

RESULTADOS / CONCLUSÕES: 

 Neste artigo de revisão foi mencionada a importância da Acupuntura, obtendo melhora 

significativa em todas as técnicas abordadas no tratamento conservador em indivíduos com 

hérnia de disco lombar, porém, concluímos que a grande dificuldade é verificar como a 

patologia se comporta com o passar do tempo, visto que os estudos abordados não possuem 

caráter longitudinal. 

 

ABSTRACT: 

INTRODUCTION: 

    The lumbar disc hernia is defined as the migration of the nucleus polposus with fragment of 

the fibrous ring to its outer functional limits. It can be: protrude, extrude or migrated. Having 

attacked from 2 – 3% of the world – wide adult population above 35 years old, and despite the 

fact it is not fatal, it may send economically active individuals to a compulsory retirement. 

The causes are multi – factorial, such as the genetic predisposition, environmental changes, 

pregnancy, postural disfunctions. It is important to analyze the natural history of the hernia to 

determine the adjusted treatment, being the method conservative the first option before if 

thinking about surgical treatment. 



OBJECTIVES: 

The present study has as objective through a bibliographical revision observing the algic 

picture and some boarded treatments in individuals with disc hernia, focusing on acupuncture 

indication.  

METHODS: 

 

RESULTS / CONCLUSION: 

 In this article of review, the importance of acupuncture, getting significant improvement in 

all the boarded techniques with conservative treatment in individuals with  lumbar disc hernia, 

however we conclude that the great difficulty is to verify as the pathology if it holds with 

passing of the time, since the boarded studies do not possess longitudinal character. 

 

INTRODUÇÃO: 

    Hérnia discal é a herniação do núcleo pulposo através do anel fibroso, constituindo-se 

como uma das principais causas de dor lombar (CECIL, 1992). A hérnia de disco surge como 

resultado de diversos pequenos traumas na coluna que vão, com o passar do tempo, lesando as 

estruturas do disco intervertebral, ou pode acontecer como conseqüência de um trauma severo 

sobre a coluna. 

    Um disco saudável, ao receber uma determinada carga axial consegue suportar 75% desta 

força no núcleo pulposo e o restante no anel fibroso. A partir da segunda década da vida, 

pode-se encontrar alguma diminuição na capacidade do disco em absorver impactos e 

pressões em razão de: progressiva desidratação, surgimento de fissuras, diminuição de sua 

altura, predisposição genética, alterações bioquímicas, alterações ambientais. 

    A hérnia de disco surge quando o núcleo do disco intervertebral migra de seu local, no 

centro do disco para a periferia, em direção ao canal medular ou nos espaços por onde saem 

às raízes nervosas, levando à compressão das raízes nervosas, podendo ser: 

 Protusas, quando a base de implantação sobre o disco de origem é mais larga que 

qualquer outro diâmetro; 

  Extrusas, quando a base de implantação sobre o disco de origem é menor que algum 

dos seus outros diâmetros ou quando houver perda no contato do fragmento com o 

disco. 

 Sequestradas, quando um fragmento migra dentro do canal, para cima, para baixo ou 

para o interior do forâmen. 



    Em relação à integridade do ligamento longitudinal posterior da coluna, as hérnias extrusas 

podem ser contidas e não-contidas, apresentando ou não migração crânio-caudal. Esta relação 

também deve ser descrita no plano transversal, podendo ser caracterizada como : 

 Póstero- mediana ou central, que geralmente se manifesta por lombalgia aguda, 

eventualmente com irradiação. 

 Para-mediana ou centro-lateral, que pode comprometer a raiz transeunte ou a raiz 

emergente. 

 Foraminal, que compromete a raiz emergente. 

 Extra-foraminal ou póstero-lateral, que compromete a raiz superior, pois o trajeto das 

raízes lombares é obliquo. 

 

CORPOS VERTEBRAIS NORMAIS: 
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 DERMÁTOMOS QUE PODEM SER AFETADOS POR HÉRNIA DE DISCO: 

 

 

 

 

 

    As terminações nervosas livres utilizam duas vias: para dor rápida e em pontada e uma via 

para dor lenta-crônica. Os sinais de dor rápida são transmitidos nos nervos periféricos em 



direção a medula espinhal por fibras de pequeno diâmetro tipo A (rápida) e a dor lenta por 

fibras tipo C. Devido a esse duplo sistema, um estimulo doloroso brusco causa uma sensação 

dolorosa dupla (rápida – em pontada e em queimação). Após penetrar na medula espinhal 

através da raiz dorsal, as fibras da dor vão para o feixe de Lissauer, posterior à ponta dorsal da 

substância cinzenta da medula espinhal, terminando sobre neurônios localizados nas pontas 

dorsais, onde há dois sistemas para o processamento dos sinais dolorosos que se dirigem para 

o cérebro. A hérnia de disco é causada pelo processo de protusão do disco intervertebral por 

rompimento de suas fibras. Com isso há o risco de pressionar as raízes nervosas no canal 

vertebral ou infeccionar ou inflamar. Estas lesões, conforme a localização em que se 

estabelecem, causam os sintomas da Hérnia com dores. 

    A hérnia de disco é considerada uma patologia extremamente comum, que causa séria 

inabilidade em seus portadores e em vista disso, constitui um problema de saúde pública 

mundial, embora não fatal. Estima-se que 2 a 3% da população sejam acometidos desse 

processo, cuja prevalência é de 4,8% em homens e 2,5% em mulheres, acima de 35 anos. A 

idade média para o aparecimento do primeiro ataque é aproximadamente 37 anos, sendo que 

em 76% dos casos há antecedente de uma crise lombar, uma década antes (Bell et al.,1984; 

Della-Giustina,1999). 

    A manifestação de dor lombar durante a gravidez, também é muito freqüente, sabe-se que 

42% a 82% das gestantes apresentam algum tipo de Lombalgia. 

    O diagnóstico deve ser basicamente clínico, complementado por exame de imagem para 

melhor acerto do nível envolvido: 

  Exame Clinico: Inspeção -Desvios patológicos: Escoliose,Cifose, Lordose e Mistos; 

retificação; mobilidade. 

    Palpação - Musculatura paravertebral;, compressão das apófises espinhosas. 

    Testes - Percussão; Manobra de laségue; Teste de Valsalva. 

 O uso do diagnóstico por imagem: 

    Radiografia Simples - Mostra alterações estruturais e deformidades da coluna vertebral. 

    Ressonância Magnética – Apresenta sensibilidade de 91,7% para o diagnóstico da hérnia 

discal. 

    Tomografia computadorizada – A tomografia computadorizada apresenta demonstração 

superior da anatomia óssea da coluna vertebral em relação aos demais métodos de imagem. 

Apresenta boa resolução para identificar as hérnias discais lombares, porém a sensibilidade 

para o diagnóstico da hérnia discal é inferior à da ressonância magnética. 



    Eletroneuromiografia – A eletroneuromiografia é o único exame disponível para avaliar 

diretamente a integridade fisiológica das raízes nervosas. Sua sensibilidade é comparável à da 

tomografia computadorizada  e da ressonância magnética . No entanto, estima-se que as 

especificidade seja maior. 

    Atualmente, o trabalho conservador vem apresentando bons resultados em cerca de 80 a 

90% dos indivíduos com hérnia discal lombar, devendo ser usado por um período de 4 a 6 

semanas. Caso o indivíduo obtenha pequena, mas progressiva melhora, o tratamento cirúrgico 

deverá ser postergado. Weber (1983) demonstrou que resultados de pacientes operados e não 

operados são bastante parecidos após dez anos, sendo que os operados obtiveram melhora 

significativa no primeiro anos pós- cirúrgico. 

    O método conservador consiste na imposição ao paciente de relativa à completa 

imobilização da região lombar em associação com diferentes metodologias auxiliares, como o 

uso de cintos e coletes, a manipulação, o programa de atividade física, a tração, a crioterapia, 

a acupuntura e a prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios. Três são os objetivos desse 

tratamento, quer sejam, o alivio da dor, o aumento da capacidade funcional e o retardamento 

da progressão da doença. 

    Segundo Yamamura(1996), a acupuntura ajuda nos processos inflamatórios e dolorosos, a 

fisioterapia: 

    A tens apresenta, como principal efeito, a analgesia sendo um recurso fisioterapêutico com 

poucos efeitos colaterais, e principalmente, boa eficácia relacionada à diminuição da 

percepção dolorosa e do consumo de analgésicos. 

    Andrade(2004) pesquisaram a eficácia da analgesia oferecida pela tens de baixa freqüência 

– acupuntura e burst. A tens acupuntura (1 a 4Hz) consiste na colocação dos eletrodos em 

pontos de acupuntura. O estudo foi feito em pacientes com hérnia discal lombar (L4-L5/ L5-

S1) em estudo agudo, onde foi possível observar que a tens de baixa freqüência promove o 

alívio do quadro álgico com intensidade de melhora praticamente semelhante entre os tipos 

acupuntural e burst quando os parâmetros são ajustados com valores iguais. 

    A iontoforese, técnica terapêutica que introduz íons nos tecidos através de corrente elétrica 

direta, é freqüentemente usada no tratamento de condições inflamatórias músculos-

esqueléticas, podendo também ser usada para efeitos analgésicos, modificações da cicatriz, 

cura de ferida, e no tratamento do edema, deposito de cálcio e hiper-hidrose 

(PRENTICE,2002). 

    O laser de baixa intensidade pode ter diferentes reações na dependência do tecido com qual 

ele interage. 



    A termoterapia é usada quando um aumento na temperatura do tecido é o objetivo do 

tratamento. O benefício mais efetivo das modalidades infravermelhas talvez seja oferecer 

analgesia ou reduzir a sensação de dor associada à lesão. 

    O ultra-som também pode ser empregado como forma secundária de calor, já que seu efeito 

é antiflogístico reduzindo ou até mesmo eliminando a inflamação na região, podendo ser 

aplicado em todo o trajeto da radiculoalgia. Já o resfriamento local com gelo resulta em 

significativa redução do espasmo muscular (PRENTICE,2002). 

    Cordeiro (2003), em sua revisão bibliográfica, cita também a hidroterapia como tratamento 

para hérnia de disco, pois as propriedades físicas da água, proporcionam alivio da dor, 

melhora da postura e mobilidade. 

    Kolyniac et al (2004), testaram o efeito do método Pilates, indicado esse método de 

treinamento para o fortalecimento da musculatura, atenuando o desequilíbrio entre a função 

dos músculos envolvidos na extensão e flexão do tronco, o que garante uma boa estabilização 

da região lombar. 

    Briganó (2005), fizeram uma comparação entre os efeitos da terapia manual e da 

cinesioterapia em indivíduos com diagnóstico clínico de lombalgia crônica. Os autores do 

estudo concluíram que os tratamentos tem influência significativa na melhora da lombalgia, 

bem como a mobilidade lombar. 

    Os exercícios de Williams são bastante utilizados para o tratamento de grande variedade de 

problemas lombares e, em geral, visam o fortalecimento dos músculos abdominais, glúteos e 

o alongamento de parte da cadeia posterior. 

    Devido à complexidade da dor lombar e as implicações impostas por esta, Thomaz(2003), 

verificaram a efetividade da acupuntura associada ao método Mckenzie diante da dor lombar. 

Um estudo de caso feito com um paciente que apresentava dor lombar aguda e irradiação para 

a região posterior da perna direita sob diagnóstico de lombociatalgia. Após a aplicação do 

protocolo, observaram o ganho de amplitude na flexão da coluna lombar e o controle 

completo da dor. Além da melhora nas transferências de posturas realizadas pelo paciente. Ao 

final do estudo, os autores concluíram que houve efetividade da acupuntura associada ao 

método Mckenzie no tratamento de lombociatalgia. 

    França(2004), realizaram um estudo sobre a eficiência da acupuntura cinética (ou 

cinesioacupuntura) como tratamento em lesões traumato-ortopédicas e músculo-esquelética, 

resultante da prática de atividades desportivas. Os resultados são discutidos sob o enfoque do 

alivio do quadro álgico e potencialização do sistema proprioceptivo muscular favorecendo a 

volta mais rapita ao treinamento de sua atividade esportiva. Dos 31 individuos que 



participaram do estudo, 10 casos apresentavam dor em região da coluna vertebral. Foi 

observado um caso com 25% de melhora/sessão de um malabarista com lombalgia. Sob o 

ponto de vista fisioterapêutico, a acupuntura mostrou ser excelente método coadjuvante na 

realização dos exercícios cenesioterápicos. No presente estudo, os autores concluíram que a 

cinesioacupuntura, potencializa o processo de reabilitação do aparelho locomotor. 

    Outro trabalho sobre a acupuntura associada à cinesioterapia foi realizado por Costa(2007), 

com a finalidade de avaliar o efeito da associação de ambas as condutas, como forma 

conservadora de tratamento da hérnia de disco lombar L4-L5, utilizando estudos da 

intensidade da dor e testes de Lasegue e Valsalva. Foram atendidos e analisados os 

respectivos prontuários de 12 pacientes de uma clínica em Mogi Das Cruzes (SP) com idades 

que variam de 34 a 58 anos com a herniação de disco entre L4-L5, sendo que todos 

apresentavam a prática de atividade física diária. Os dados indicam uma redução do quadro 

álgico e o aumento da amplitude de movimento e da atividade de vida diária com o retorno 

aos exercícios físicos moderados em todos os pacientes após 6 a 8 sessões de uso do 

protocolo. Os autores deste trabalho observaram através dos dados abtidos, que a acupuntura 

se traduz como um recurso terapêutico eficiente e que deve ser melhor explorado possível 

equilibrar a base física e energética com a associação da cinesioterapia com acupuntura, 

potencializando a eficiência terapêutica. 

 

ACUPUNTURA SUA ATUAÇÃO NO ORGANISMO: 

    A acupuntura tem apresentado bons resultados, uma vez que seu efeito parece estar 

relacionado à liberação de vários neurotransmissores que, por sua vez inibem ou excitam as 

sinapses (Yamamura,1995), proporcionando significante melhora dos sintomas apresentados 

em curto espaço de tempo. Em vista dos resultados promissores que têm sido obtidos com o 

uso da acupuntura no alívio da dor, há a sugestão de se explorar mais seu uso (longwarth 

&Mc Carthy, 1997) 

    Segundo a medicina tradicional chinesa, a região lombar, assim como toda coluna vertebral 

é energizada pelo Shen(Rins), pelo canal de energia principal do Pangguaug(Bexica), pelo 

canal de enrgia curioso Du Mai (Vaso-Governador) e pelos pontos Shv do dorso dos órgãos e 

vísceras, enquanto nervos, ligamentos e cápsulas articulares são energizados pelo Gan( 

Figado). 

    O Shen(Rins) é o Órgão mais solicitado e importante do nosso organismo, pois é o Órgão-

Fonte, gerador do Yang e do Yin do corpo. Desse modo, fatores inatos, emoções, fadigas, 

exposição ao frio e a umidade ou alimentação desregrada podem levar à deficiência energética 



do Shen(Rins) e de seu canal de Energia Principal e refletido-se por fraqueza energética da 

região lombar com dores lombares. 

    A deficiência de Qi do canal de Energia Principal do Pangguan(Bexica) pode provocar 

estagnação de Qi e de Xue(Sangue) no nível da região lombar, e manifesta-se por 

enfraquecimento dos músculos paravertebrais, com consequente desequilíbrio muscular, que 

correspondem a fatores biomecânicos indutores de algias lombares. 

    Porém, o que determina lesões degenerativas mais intensas e localizadas da região lombar é 

o acometimento dos pontos Shu do dorso da região. Esses pontos estão relacionados à fração 

Yang dos Órgãos e Vísceras conectados com a região lombar. 

    De modo que as afecções energéticas, principalmente funcionais e orgânicas, podem, 

acometer a área onde se situa o ponto Shu do dorso, ocorrendo, em geral, estagnação de Yang 

Qi nesses pontos, promovendo contratura dos músculos paravertebrais, processo inflamatórios 

com aparecimento de substancias algogênicas, isquemia tissular e, sobretudo, alterando o 

equilíbrio sol-gel do disco intervertebral. 

    Isso altera a pressão hidrostática do disco intervertebral, induzindo a processo degenerativo 

do ligamento longitudinal posterior, microrroturas e microextravasamento do conteúdo discal, 

originando-se daí radiculite química que se traduz por ” lombociatalgia”. Um esforço maior 

(levantar peso, espirrar, tossir, etc.) pode provocar protusão discal ou herniação. 

    A localização da protrusão discal ou da hérnia de disco intervertebral depende do grau 

acometido energético, funcional ou orgânico dos órgãos e Vísceras, que topograficamente se 

manifesta nos respectivos pontos Shu do dorso. 

    O tratamento com acupuntura vai ajudar a retardar este processo degenerativo. Qualquer 

dor resultante de alterações patológicas na estrutura da coluna provoca dor nos músculos 

paraespinais e, as vezes, se manifesta como dor referida. As alterações patológicas na coluna 

fazem com que os músculos paraespinais se tornem retesados, resultado na rigidez das 

articulações vertebrais e diminuição da circulação de sangue na área paraespinal. A inserção 

de agulhas de acupuntura relaxa esses músculos com carência crônicas de nutrientes e 

oxigênio em decorrência da má circulação de sangue. A inserção de agulhas restaura ou 

melhora a circulação regional de sangue e induz uma reação antiinflamatória que ajuda a 

reduzir o ritmo do processo degenerativo do disco.  Assim , os mecanismos da acupuntura 

desaceleram a degeneração do tecido. Infelizmente, por causa da herniação, o relaxamento 

muscular induzido por agulha não dura muito, de forma que a acupuntura serve apenas como 

terapia complementar para essa condição. 



    Um estudo compara a técnica de acupuntura e fisioterapia ou acupuntura isoladamente, 

utilizando os pontos B 25, B 40, B 60, VB30 E VB34, pontos extra Huato Jiaji (pontos 

laterais ao processo espinhoso da coluna vertebral) e pontos Ashi obtiveram resultado de 65% 

(acupuntura + fisioterapia) 16% (acupuntura) (Longworth, 1998). 

    Yamamura et al (1996) analisaram dezessete pacientes com os diagnósticos de 

espondilólise, espondilolistese e de sindrome pós-laminectomia lombar, que apresentavam 

lombalgias com irradiação para os membros inferiores, foram submetidos a 30 aplicações de 

acupuntura, cujo  resultados obtidos, analisados estaticamente, mostraram melhora 

significante em 100% dos casos, em relação aos vários parâmetros estudados; a melhora 

ocorreu a partir de 6 a 21 aplicação de acupuntura, sendo que o que mais gerava a dor era 

inclinação lateral de coluna lombar. 

    Nesta pesquisa avaliaram o efeito da acupuntura no pós-operatório de cirurgia de hérnia 

discal, em um grupo os pacientes foram tratados com acupuntura utilizando os acupontos 

Shenshu (B23), Dachangshu (B25), Baliao (B31, B32, B33, B34), Zhibian (B54) e o outro 

grupo somente com analgésicos e antiinflamatórios. Concluíram que os pacientes tratados 

com acupuntura tiveram melhor recuperação pós-operatório.(Li, 2006) 

    O presente estudo tem a finalidade de avaliar o efeito da acupuntura na patologia lombar. 

Foram estudados 82 pacientes com lombalgia com irradiação para os menbros inferiores, dos 

quais 21,9% eram portadores de hérnia de disco intervertebral lombar isolada ; 28% de hérnia 

do disco intervertebral lombar associada com osteoartrose da coluna lombar; 29,3% de 

síndrome facetária; 11% de espondilólise e espondilolistese e 9,8% de Lombalgia com 

irradiação para os menbros inferiores pós-laminectomia lombar. Todos os pacientes foram 

submetidos a 30 aplicações de acupuntura. Os resultados do tratamento, mostrou uma melhora 

significativa nos parâmetros subjetivos intensidade da dor; dificuldade de andar, de correr, de 

subir e descer escadas, de permanecer sentado em pé ou deitado; manobra de valsalva, como 

também dos parâmetros objetivos postura antálgica, marcha claudicante, teste de elevação da 

perna retificada, de Schober, de Moll, de extensão da região lombar dos quatro grupos. A 

acupuntura de acordo com os resultados obtidos tem melhor efeito nas doenças com menores 

lesões orgânicas do que com maiores lesões anatômicas (Yamamura, 1996) 

    Em um hospital na China, 575 pacientes com hérnia discal afetando o nervo ciático, 

apresentaram um resultado satisfatório, 363 pacientes foram curados, utilizando os pontos 

extra Yaoji ( 2 cun lateral ao meridiano do VG em L4), VB30, ponto extra Shiqizhui, VG3, 

VG4, B23, B57, B54, B40, VB34, E36, B60 (Shu-de, 2006). 



    Neste trabalho foi avaliado os resultados da acupuntura associada a reeducação postural 

(método iso-stretching) no tratamento da hérnia de disco. Foram tratados 5 pacientes, sendo 

que todos realizaram posições de iso-stretching (15 no total) em seguida a acupuntura num 

total de 15 sessões. Os resultados demonstraram uma melhora visível no nível de dor, 

amplitude de movimento, medida dedo-chão, atividade de vida diária e padrão energético, 

concluindo que o tratamento associado de iso-stretching e acupuntura potencializa os 

resultados da melhora dos pacientes com hérnia de disco lombar. (Rebelo, 2006). 

    Um estudo dividiu 2 grupos em que o grupo 1 (39 pacientes) – foi tratado com agulha + 

moxabustão, e o grupo 2 (39 pacientes) – somente com agulha. Os pontos selecionados foram: 

grupo 1 – Mingmen (GV4), Yaoyangguan (GV3) , Weizhong (BL40) do grupo 2 – Shenshu 

(BL23), Mingmen (GV4), Yaoyangguan (GV3) e Weizhong (BL40). A conclusão do estudo 

foi que a utilização de moxabustão + agulha tem um efeito terapêutico maior do que somente 

com agulha (He, 2007). 

    .Yamamura (1996), este estudo teve como objetivo analisar a evolução da hérnia de disco 

intervertebral lombar, com o tratamento pela acupuntura. Foram estudados 22 pacientes com 

hérnia de disco, com tratamento médio de 3,9 meses e média de 24,8 aplicações de 

acupuntura; foi realizado controle tomográfico, em média 3,2 messes após a remissão do 

quadro clínico da hérnia de disco intervertebral lombar.  Concluíram que o teste de 

macnemar, na análise das mudanças entre as situações pré-tratamento e pós-tratamento, 

mostrou uma mudança significante em 100% dos casos, relação ao tamanho da hérnia de 

disco, obtendo uma redução significante das mesmas. 

    Foram selecionados 116 pacientes com hérnia discal tratados com acupuntura e punturados 

obdecendo o respectivo segmento afetado da coluna com hérnia, ou seja acuponto Jing Luo. 

Concluíram que cerca de 90% dos casos tratados utilizando os pontos Jing Luo foram curados 

(Wu, 2007). 

    Uma pesquisa utilizando coelhos com hérnia discal, utilizaram o acuponto B40, observando 

a possibilidade de diminuir a reação inflamatória e a protusão discal que ocorre nesta 

patologia. A conclusão do estudo foi que a reação inflamatória diminui consideravelmente em 

todos os casos (Chang, 2007). 

    O presente estudo avaliou o efeito da acupuntura na evolução da hérnia do disco 

intervertebral lombar. Foram estudados 41 pacientes com quadro clínico de lombalgia com 

dor irradiada para os membros inferiores. Os pacientes foram classificados em dois grupos: 

Grupo l – quando apresentavam quadro clínico e tomográfico compatíveis com o diagnóstico 

isolado de hérnia do disco intervertebral lombar. Grupo ll – composto por pacientes que 



apresentavam quadro clínico e tomográfico compatíveis com o diagnóstico de hérnia do disco 

intervertebral lombar associada com osteoartrose da coluna lombar. Método – Foram 

selecionados os seguintes pontos de acupultura B35 (Jiaji), VG2(yaoshu), VG4(MingMen), 

VB30(Huantiao), B54(Weizhong), B60(Kunlun), R2(Rangu), R3(Taixi), ID3(Houxi) e M-

Hn-3(yintang). Para o tratamento especifico do canal de energia da Vesicula Biliar: 

TA2(Yemem), TA3(Zhongzhiz), VB41(linqi), VB43(Xiaxi); para o canal de energia do 

estômago: IG2(Erijian), IG3(Sanjian), E43(Xiangu), E44(Neiting); para o canal de energia da 

Bexiga:ID2(Qiangu), ID3(Houxi), B65(Shugu), B66(Tonggu). A análise estatística não 

paramétrica obtidos no tratamento de parâmetros subjetivos (intensidade da dor, dificuldade 

de andar, de correr, teste de Naffziger, manobra de Valsalva), como também dos parâmetros 

objetivos (teste de elevação da perna retificada), evidenciou uma melhora significante em 

todos os parâmetros estudados. O parâmetro mais refratário foi a dificuldade de correr. Os 

resultados não diferiram significantemente, em relação ao tamanho da hérnia do disco 

intervertebral lombar. (Yamamura, 1996). 

 

OBJETIVO 

    O presente trabalho teve como objetivo através de uma ampla pesquisa de revisão, relatar 

os motivos que originam a hérnia de disco, juntamente como a dor se manifesta nessa doença 

e seus tratamentos tanto profiláticos, quando os seus tratamentos preventivos, a fim de, 

orientar o diagnóstico e a escolha do tipo de procedimento para o paciente portador de hérnia 

de disco lombar. 

 

MÉTODO 

    Revisão bibliográfica de artigos científicos nas bases de dados PUBMED e SCIELO. A 

busca de evidências partiu de cenários clínicos reais, e utilizou os descritores: “Acupunture”, 

“Disc Herniation”, “treatmens”, “Dolor Region Lumbar”. Os artigos foram selecionados após 

avaliação crítica das evidências científicas. 

 

RESULTADOS 

    Foram encontrados 30 artigos científicos para esta revisão, onde selecionamos 21 artigos 

relacionados somente com o tratamento da acupuntura em hérnia de disco: 4 artigos 

(Yamamura), 1 artigo (Chang), 1 artigo (Wu), 1 artigo (He), 1 artigo (Shu-de), 1 artigo (Li), 2 

artigo (Longworth), 1 artigo (Costa), 1 artigo (França), 1 artigo (Thomaz), 1 artigo (Andrade), 

1 artigo (Wang Wy), 1 artigo (Boch Valdes), 2 artigo (Gonzalez Roig), 1 artigo (Sardinas 



Crespo); e 9 artigos relacionados a outros tratamentos conservadores na hérnia de disco: 1 

artigo (Rebelo), 1 artigo (Briganó), 1 artigo (Kolyniak), 1 artigo (Cordeiro), 2 artigo ( 

Prentice), 1 artigo (Weber), 1 artigo (Bell e Rothman), 1 artigo (Della-Giustina). 

    O tratamento conservador tem obtido os melhores resultados nos indivíduos com hérnia 

discal lombar, embora nem todos os atingidos por esta patologia consigam constatação nos 

exames de imagem. O processo de reabsorção do núcleo pulposo ainda não está totalmente 

esclarecido, merecendo futuras investigações sobre o assunto. 

    Ainda não estão claras as razões do porquê o tratamento conservador para hérnia lombar 

ser tão indicado como eficiente ,mas não conseguir constatação notória na mesma proporção 

nos exames de imagem, embora o exame clínico e a qualidade de vida destes indivíduos que 

adquiriram se tornem mais relevantes. 

 

DISCUSSÕES 

   Na maioria dos artigos pesquisados observa-se o confronto entre os procedimentos 

cirúrgicos e conservadores e a eficácia de tais procedimentos, mas é indiscutível que os 

hábitos que levam os pacientes a desenvolver hérnia discal devem ser observados com 

atenção, porque mesmo após a cirurgia se o paciente não for tratado adequadamente a chance 

de lombalgia e uma nova hérnia pode surgir em outro segmento da coluna.Todavia, nesta 

revisão foi observado o efeito da acupuntura na hérnia discal, obtendo melhora significativa 

em todos os sintomas pesquisados diminuindo consideravelmente a reação inflamatória e a 

dor nos pacientes submetidos aos tratamentos. Do mesmo modo, há resultados positivos do 

tratamento da acupuntura associada a outros métodos conservadores, que apresentam 

absorção completa da hérnia. 

   É inquestionável as possibilidades de prevenção da hérnia de disco, como também é a 

importância da pesquisa multidisciplinar, que emprega o uso de marcadores genéticos aliados 

ao acompanhamento clínico, como ferramentas preciosas no melhor entendimento da 

etiologia da doença. Dessa maneira, a união de esforços flexibilizará as opções de efetivos 

programas de prevenção e diagnóstico, a detecção de fatores de risco e o delineamento de 

tratamentos, expandindo assim o alcance de cura. Deve-se ressaltar aqui, que no estágio atual, 

todas as modalidades de tratamentos das discopatias, inclusive a cirurgia, não tem 

demonstrado resultados definitivos. Assim sendo, aliar o conhecimento da condição genética 

de indivíduos com hérnia de disco com os achados clínicos auxiliará na prevenção dessas 

condições, bem como no estabelecimento de protocolos de tratamentos.  

 



CONCLUSÕES 

  Os estudos realizados com pacientes que apresentam hérnia discal e realizaram o tratamento 

com acupuntura ou associado a outra técnica demonstraram eficácia na melhora da dor porém 

há uma escassez de pesquisas relacionadas ao tema. A literatura não oferece a quantidade de 

artigos científicos satisfatória, por isso sugerimos o surgimento de mais pesquisas na área da 

acupuntura como fisioterapia complementar no tratamento de pacientes com hérnia lombar. 
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