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RESUMO  

 

 Introdução: Homem, 78 anos, tratando um quadro de Esclerite, sem obter resultados 

significativos com os métodos ocidentais (cirurgia e medicação a base de corticoides), relatando 

EVA 8, sensibilidade à luz, dificuldade de enxergar (visão turva) lacrimação excessiva e 

ininterrupta e edema no local. Objetivo: Avaliar os efeitos da Acupuntura nos sintomas da 

Esclerite. Método: Acupuntura sistêmica e cranioacupuntura de Yamamoto, aplicada em um ciclo 

de 10 sessões. Resultados: Houve uma melhora significativa do quadro geral minimizando 

inclusive os efeitos colaterais das medicações. Conclusão: A acupuntura mostrou-se eficiente como 

tratamento complementar no tratamento sintomatológico da Esclerite. 
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ABSTRACT 

 

Case study: man, 78 years, treating Scleritis without significant improvement with occidental 

methods (surgery and corticoid-based medication). He reports Visual analogue Scale (VAS) 8,  

light sensitivity , sight difficulty (blurred vision), excessive and continued tearing and local edema. 

Objective: to evaluate Acupuncture’s effect on Scleritis. Methods: Systemic Acupuncture and 

Yamamoto Scalp Acupuncture, applied in one cycle of 10 sessions. Results: There was a 

significant improvement of the symptoms, and drug’s side-effects reduction. Conclusion: 

 Acupuncture was an efficient complementary treatment  of Scleritis symptoms. 

 

Key words: Acupuncture, Yamamoto Scalp Acupuncture, eye, Scleritis  
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1 -  INTRODUÇÃO 

 Na Medicina Chinesa (MC) existem teorias fundamentais para que possamos entender de 

que forma as patologias são geradas. 

 

1.1 – Teoria Yin / Yang 

 

Figura 02 – Representação do Yin/Yang 

 

 Quando uma atinge o auge da sua influencia, ela passa a descender e a força oposta entra em 

ascensão: ao meio-dia o yang atinge seu auge e vai aos poucos decrescendo até o anoitecer, 

caracterizado pelo aparecimento do Yin que irá atingir seu máximo a meia-noite (MACIOCIA, 

2007).                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                    

 

 As forças polares tem sua natureza forças opostas: Yin (Terra) e Yang (Céu). Elas 

completam-se e são dependentes entre si para existir, pois são estágios de um mesmo ciclo, onde 

continuamente uma força se transforma no seu oposto gerando o movimento dinâmico da natureza, 

da vida. As leis do Yin/Yang compreendem os movimentos de: 

 Oposição 

 Interdependência  

 Interconsumo / Crescimento 

 Inter transformação 
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 As forças polares estão presentes em tudo que existe no Cosmo, gerando o movimento 

constante da vida. 

Se por alguma razão houver um desequilíbrio entre a relação Yin/Yang, haverá uma sobreposição 

de uma força sobre outra, causando o que entendemos por doença.  

Existem quatro estados possíveis de desequilíbrio: Yang em ascensão, preponderância de Yin, 

deficiência de Yin ou deficiência de Yang. (MACIOCIA, 2007).                  

 

Yang  

 

Yin       

 

 Equilíbrio Yin/Yang 

 

 Preponderância de Yin 

 

 Yang em ascensão  

 

 Deficiência de Yin 

 

 Deficiência de Yang 

 

http://3.bp.blogspot.com/-xK3qNt2eQKQ/UTFCuffTb4I/AAAAAAAAAFI/jRYlwm7oFBw/s1600/y1.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-c9FqsXiiSbM/UTFEoO0BI1I/AAAAAAAAAFQ/fCSdZIPtXGU/s1600/y2.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-kUGJD-2P8bg/UTFF_uLqxRI/AAAAAAAAAFY/_Xirb3Jp7QY/s1600/y3.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-vaT8h-p0h5g/UTFIEkSjjLI/AAAAAAAAAFo/3vbH0P8nH-k/s1600/y5.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-ePwyVTQwT5Q/UTFHK1HtUaI/AAAAAAAAAFg/-T223n4rufc/s1600/y4.bmp
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1.2 - Teoria dos Cinco Movimentos 

 A Teoria dos Cinco Movimentos formam uma das bases da teoria da MC (Medicina 

Chinesa). Esse conceito baseia-se na evolução dos fenômenos da natureza, em como os vários 

aspectos que compõe a Natureza geram e dominam uns aos outros. Os antigos chineses perceberam 

que a natureza é muito semelhante com o corpo humano em seu funcionamento. (YAMAMURA 

2004) 

 Todos os fenômenos naturais são compostos de características próprias que podem originar 

outro fenômeno e sofrerem influências benéficas ou maléficas o tempo todo. 

 Os fenômenos naturais foram agrupados em cinco grupos a partir de suas características 

próprias, grupos estes que por estarem em constante movimento de geração e dominância entre si, 

foram denominados Cinco Movimentos ou Cinco Elementos. São eles: 

 Água – representa os fenômenos naturais como retração, profundidade, frio, eliminação, 

queda e declínio. É o ponto de partida e chegada na transformação dos elementos.  

 Madeira – representa o aspecto de crescimento, florescimento, movimento, síntese. 

 Fogo – representa a ascensão, expansão, atividade, desenvolvimento. 

 Terra – representa as transformações, as mudanças. 

 Metal – caracteriza-se pelos processos naturais de purificação, limpeza, análise e seleção. 

 As características naturais dos  Cinco Movimentos permite uma inter-relação entre si e  

posicioná-los de forma a construir ciclos de geração e dominância. 

- Ciclo de Geração:  

 Na sequência de geração cada elemento é gerado por um e gera outro. Assim Madeira gera 

Fogo, Fogo gera Terra, Terra gera Metal, Metal gera Água, Água gera Madeira. Desde forma 

Madeira é gerada pela Água e no ciclo gera o Fogo, ou seja, Madeira é mãe do Fogo e filha da 

Água. (MACIOCIA 2007) 

    

 Figura 03 – Ciclo de Geração Cinco Movimentos – Mãe / Filho 
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-Ciclo de Dominância/ Controle: 

 Nessa sequência um elemento controla outro e é controlado por um. Neste ciclo temos 

Madeira controlando Terra, Terra controlando Água, Água controlando Fogo, Fogo controlando 

Metal, Metal controlando Madeira.  Por exemplo: Madeira controla Terra e é controlada pelo Metal. 

(MACIOCIA 2007) 

 

 

Figura 04 – Ciclo de Dominância Cinco Movimentos – Avô / Neto 

 

 Ainda sobre os Cinco Movimentos, devemos considerar que cada elemento está lidado a um 

Órgão (Zang), uma Víscera (Fu), uma estação do ano, tecidos do corpo, emoção, um movimento, 

etc. Essa forma de Classificação gera a teoria dos Zang Fu, onde cada elemento tem um Órgão e 

uma Víscera que o representa. (MACIOCIA 2007) 

 

 

Figura 05 – Tabela dos Cinco Movimentos 
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1.3 - Acupuntura 

  A Acupuntura é um antigo método de estimulação chinês, onde são estimulados 

determinados pontos do corpo com o uso de agulhas, para que se mantenha ou se restaure a saúde 

do indivíduo. Ela tem por finalidade promover a circulação, a mobilização o fortalecimento e 

também a eliminação de energias perversas que invadem o organismo humano. Para que a 

Acupuntura seja realizada devemos entender a relação Yin/Yang, Cinco Movimentos, Energia (Qi) 

e Sangue (Xue). (YAMAMURA 2004) 

 A concepção de Energia (Qi) é uma energia imaterial que junto ao Sangue (Xue) percorre os 

Meridianos.  

 

1.4 - Meridianos 

 Os Meridianos são os “canais” por onde a Energia (Qi) percorre o corpo. São nesses canais 

de energias que se localização os pontos utilizados na Acupuntura e em outras práticas da MC 

(Medicina Chinesa). Os Meridianos são classificados de várias formas, sendo uma delas a 

diferenciação de Canais Yin e Canais Yang. Cada Órgão energético do Zang Fu tem um Meridiano 

que o representa, mas no elemento Fogo haverá mais um par de Meridianos ligado a ele, totalizando 

12 (doze) Meridianos principais, bilaterais, formadores da Grande Circulação. (DEADMAN 2011) 

 Encontramos os Meridianos divididos desta forma na grande circulação: 

 Fogo –  Yin = Coração (C) e Pericárdio (PC) 

            Yang = Intestino Delgado (ID) e Triplo Aquecedor (TA) 

 Terra –  Yin = Baço (BA ou BP) 

             Yang = Estômago (E) 

 Metal –  Yin = Pulmão (P) 

Yang = Intestino Grosso (IG) 

 Água –  Yin = Rim (R) 

Yang = Bexiga (B) 

 Madeira – Yin = Fígado (F) 

Yang = Vesícula Biliar (VB) 

  

Figura 06 – Cinco Movimentos e seus Zang Fu 
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 Há também os Meridianos Extraordinários ou Vasos Maravilhosos como também são 

conhecidos, que são em número de 8 meridianos: 

 Ren Mai (Vaso Concepção) 

 Yin Qiao Mai (Vaso Yin do Calcanhar) 

 Du Mai (Vaso Governador) 

 Yang Qiao Mai (Vaso Yang do Calcanhar) 

 Chong Mai (Vaso Penetrador) 

 Yin Wei Mai (Vaso Yin de Conexão) 

 Dai Mai (Vaso da Cintura) 

 Yang Wei Mai (Vaso Yang de Conexão) 

 

 Dentro dos Meridianos Extraordinários, existem dois que formam a Pequena Circulação que 

são o Ren Mai (Yin) e o Du Mai (Yang). Somente esses dois Meridianos Extraordinários possuem 

pontos próprios em seus trajetos. A principal função desses Meridianos Extraordinários é guardar o  

excesso de Energia (Qi) e Sangue (Xue) que escoam dos Meridianos Principais, para serem  

utilizados quando houver uma insuficiência destas substâncias. (DEADMAN, 2011) 

 

Figura 07 – Meridianos 
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1.5 – Esclerite pela Medicina Ocidental 

 A Esclerite é a inflamação da esclera, sendo uma doença ocular potencialmente grave, 

ocorrendo com frequência várias complicações oculares. É a mais grave das inflamações que ocorre 

ao longo de toda a espessura da esclera. Habitualmente, é classificada de acordo com a parte da 

esclera afetada. 

  

Figura 01 – Olho com Esclerite 

 

A Esclerite anterior ocorre em cerca de 90% dos casos e pode ser classificada da seguinte forma: 

 * Esclerite difusa anterior - esta é a forma mais frequente de Esclerite e benigna, 

caracterizada por uma inflamação generalizada da esclera anterior. Habitualmente, evolui de forma 

favorável se tratada de forma adequada. 

 * Esclerite anterior nodular – há nódulos na esclera que podem evoluir para Esclerite 

necrosante. 

 * Esclerite anterior necrosante - é um tipo de Esclerite menos frequente que ocorre em cerca 

de 14% dos casos e é caracterizada por dor forte no olho e danos na esclera marcados. Está 

geralmente associada a doenças sistémicas subjacentes. 

A Esclerite posterior afeta a parte posterior do olho. Pode apresentar-se com dor ocular, 

descolamento da retina, pregas coroideias e perda de visão. A Esclerite posterior pode causar 

cegueira de uma forma rápida se não diagnosticada e tratada de forma atempada e correta. Em cerca 

de um terço dos doentes com Esclerite posterior está associada à Esclerite anterior. Os tipos difusos 

e nodulares são os mais prevalentes, representando cerca de 90% dos casos. 

  Os sinais e sintomas de Esclerite podem variar de acordo com o tipo de Esclerite presente e 

com o grau de evolução da doença mas podem ser perceptíveis os seguintes sinais e sintomas: Dor 

nos olhos; Olhos vermelhos; Ardor ou ardência nos olhos; Hipovisão (baixa visão). 

1.6 – Esclerite pela Medicina Oriental 

 A Medicina Chinesa (MC) é fundamentada numa teoria filosófica de estrutura teórica 

sistemática. Em seus princípios podemos observar principalmente o estudo da relação Yin/Yang, 

Cinco elementos ou Cinco Movimentos e os Meridianos com seu sistema de circulação de energia.  

http://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/oftalmologia/dor-nos-olhos/
http://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/oftalmologia/descolamento-de-retina/
http://www.saudebemestar.pt/pt/clinica/oftalmologia/visao-turva/
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 Na China antiga, vivia-se essencialmente da agricultura e assim os chineses viviam 

observando as manifestações da natureza que revelava através de seus fenômenos a presença de 

polaridade diferente: luz e sombra, dia e noite, calor e frio, tempo de plantar e tempo de colher.  

 Sempre havia um movimento e seu oposto. Essas forças são conhecidas como Yin e Yang.  

 Pelos princípios da MC (Medicina Chinesa), podemos considerar as questões emocionais – 

irritação e frustação relatadas como emoção sempre existente e que se intensificou com a 

aposentadoria e o fato do impedimento de ver o neto; o órgão do sentido – olho e o próprio sentido 

– a visão, estarem afetados; e os traumas físicos serem nos trajetos dos Meridianos do Fígado (Gan) 

-fratura no pé- e Vesícula Biliar (Dan) - fratura da cabeça do fêmur. Ao relacionarmos as 

manifestações clínicas do paciente, com a análise da língua e do pulso, observamos que há um 

Excesso de Calor, de Yang, atingindo o Fígado (Gan). Trata-se então Excesso Calor, e o principal 

afetado é o Fígado (Gan). 

 O Sr. M.C.S., 78 anos, tratando um quadro de Esclerite, sem obter resultados significativos.

 Buscando entender o processo da Esclerite, só encontrei definições e tratamentos 

relacionados à medicina ocidental, tratamento esse que já estava sendo realizado há mais de cinco 

meses pelos médicos oftalmologistas e reumatologista que o acompanhavam, através de cirurgia e 

medicação a base de corticoides sem surtir efeito no tratamento do quadro do paciente nem melhora 

nos sintomas relatados pelo paciente que eram ardência, Escala Visual Analógica (EVA) de 8 

durante todo o dia com aumento da dor de forma significativa durante a madrugada, sensibilidade à 

luz, dificuldade de enxergar, lacrimação excessiva e ininterrupta, edema local.  

 

Figura 08 – Escala Visual Analógica (EVA) 

1.7 – Problema    

 Quais os efeitos da acupuntura sob os sinais e sintomas em paciente acometido por Esclerite. 

 

1.8 – Justificativa  

 Uma vez como futura profissional da saúde, se faz necessário a busca de melhores 

alternativas que possam ser eficazes na redução das manifestações ocasionadas pela Esclerite, e pela 

mesma ainda não ter cura, na procura de diminuir a realização de cirurgias e que possa ser reduzida  
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a ingestão de medicamentos pelos pacientes.  

 Justifica-se também na busca de dados que possam comprovar a eficácia de outros 

tratamentos complementares, como a acupuntura, para os sintomas de dor e de incapacidade física 

já que a mesma é classifica no meio científico como uma alternativa eficaz no tratamento da dor e 

da funcionalidade, sem apresentar efeitos colaterais adversos. 

 

1.3 – Objetivos 

1.3.1 - Objetivo Geral 

 Verificar a atuação da Acupuntura em paciente com Esclerite no olho Direito, dentro de um 

ciclo de Acupuntura, ou seja, 10 sessões de Acupuntura. 

1.3.2 - Objetivo Específico  

 Avaliar os aspectos clínicos do paciente segundo a Medicina Chinesa (MC), elucidando o 

diagnóstico energético;  

 Executar o tratamento observando as seguintes metas: 1. Diminuir EVA (Escala Visual 

Analógica); 2. Diminuir o edema local; 3. Diminuir a vermelhidão da Esclera; 4. Diminuir a 

sensibilidade à luz; 5. Diminuir o excesso da lacrimação. 

 Registrar a evolução do paciente no dia a dia das sessões que serão realizadas em dias 

seguidos, completando as dez sessões. 
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2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais 

 O voluntário foi submetido a um tratamento envolvendo técnica de Acupuntura, repetindo 

sempre o protocolo citado acima, com uma sessão diária de cinquenta minutos de duração cada 

uma, perfazendo um total de 10 sessões. 

 Na realização de cada sessão, os materiais utilizados foram: 

 Algodão Hidrófilo 

 Álcool 70% 

 Agulha Filiforme de aço inox 0,20x30mm e 0,18x8mm (Dongbang) 

 Coletor para Perfuro Cortante (3 litros) 

2.2 Métodos 

 Trata-se de um estudo realizado no período de 16 de Junho a 05 de Julho de 2016, na cidade 

de Paulínia-SP.  

 Durante a primeira consulta, a paciente foi esclarecida sobre a pesquisa e aceitou participar 

da mesma, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo submetida à anamnese 

e avaliação segundo a Medicina Chinesa (MC). Figura 22 (anexo) 

 Na primeira sessão, ao realizar a anamnese de pulso e da língua do paciente, foram 

observados os seguintes parâmetros:  

* Pulso – Rápido (92 bpm), em corda, forte na 2ª posição de ambos os pulsos (F e BA) no 

superficial. 

* Língua – Vermelha; edemaciada; com saburra amarelada na região de Baço / Estomago e Fígado/ 

Vesícula Biliar; com movimentação (tremor leve); com fissura na parte central do corpo. 

 

Figura 09 – Língua Paciente na 1ª sessão 
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 Paciente relata que sempre foi muito nervoso, explosivo, fala alto, discute muito. Seus olhos 

sempre foram vermelhos com um diagnóstico de Conjuntivite Congênita (medicina ocidental).  Há 

cerca de seis anos atrás, um carro passou sobre seu pé esquerdo, quebrando-o e desde então, ficou  

com o pé arroxeado e edemaciado. Três anos depois, caiu e quebrou a cabeça do fêmur do lado 

esquerdo.   

 Ultimamente anda muito preocupado, pois se aposentou há dois anos e seu filho esta 

passando por um processo de divórcio onde uma das consequências é ele não conseguir ver o neto. 

 Verificamos neste paciente um Excesso de Fígado (Gan) pelo seu próprio temperamento, e o 

fato de seus olhos serem avermelhados constantemente. Entende-se, ainda, que houve uma 

estagnação de Sangue (Xue) e Energia (Qi) decorrente dos traumas físicos sofridos – no 

atropelamento e fratura. Essa exacerbação do Calor do Fígado (Gan) está atacando os outros Zang 

Fu que por estarem desequilibrados pelo ataque estão mais suscetíveis também em suas emoções. 

 O princípio de tratamento é tirar calor do Fígado (Gan), e tonificar o Yin do Fígado (Gan) 

pra que haja o equilíbrio que consequentemente irá diminuir o calor de Coração (Xin); e tonificar o 

Yin do Rim (Shen) onde este sendo tonificado conseguirá manter o Yin dos Zang (Órgãos) nutridos, 

bem como utilizar pontos que auxiliem na analgesia e tratamento dos sintomas e sinais locais, ou 

seja, pontos que influenciem diretamente o olho. 

 

2.2.1 – Pontos Utilizados Acupuntura Sistêmica 

 DuMai – Pelo seu trajeto interno que vai até abaixo do meio dos olhos, e na redução do 

calor do corpo por ser o meridiano “mar dos canais Yang”, transfere o Yang da frente pra 

trás e vice-versa.  

 F3 (Taichong) – Por sua ação em clarear os olhos, dominar o Yang do Fígado, nutrir o Yin 

do Fígado, extinguir o vento, além de em conjunto com IG4 fazer circular a Energia (Qi) e 

Sangue (Xue). 

 IG4 (Hegu) – Por sua ação em tratar vermelhidão, dor nos olhos e inchaço, diminuição da 

visão. Junto ao F3 promove o livre fluxo de Energia (Qi) e Sangue (Xue) pelo corpo. 

 R6 (Zhaohai) – Por sua ação em nutrir o Rim, acalmar o espírito e tratar distúrbios oculares 

com vermelhidão e dor na parte interna do olho. 

 VB43 (Xiaxi) – por sua capacidade de dispersar calor e beneficiar os olhos e reduzir 

inchaço. 

 IG11 (Quchi) - – Por sua ação nos olhos em tratar vermelhidão, dor nos olhos e 

lacrimejamento excessivo. 



 

20 

 

 C7 (Shenmen) – Por sua ação em acalmar o espírito acometido por tristeza e medo. 

 Tai Yang – Por sua ação em eliminar vento e dispersar calor, reduzir inchaço e cessar a dor, 

ativa a Energia (Qi) e Sangue (Xue). 

 IG14 (Binao) – Por sua ação nos olhos em tratar vermelhidão, dor nos olhos e inchaço.  

 B2 (Zanzhu) – Por sua ação em dispersar calor e aliviar a dor, bem como tratar visão turva, 

lacrimejamento e inchaço no olho. 

 E2 (Sibai) – Por sua ação em tirar calor e beneficiar os olhos (vermelhidão, dor nos olhos, 

obscurecimento da visão e lacrimejamento excessivo). 

 TA23 (Sizhukong) – Por sua capacidade de beneficiar os olhos e aliviar a dor e vermelhidão 

nos olhos. 

 

2.2.2 – Cranioacupuntura de Yamamoto 

 A Cranioacupuntura ou Escalpuntura é a acupuntura do microssistema do crânio, ou seja, há 

uma representação de todo o corpo na cabeça. Os pontos existentes ali são estimulados como se 

fossem os pontos de Acupuntura do corpo. 

 A Craniopuntura do Dr. Toshikatsu Yamamoto é conhecida como a Nova Craniopuntura de 

Yamamoto ou Yamamoto New Scalp Acupunture (YNSA). Os pontos de tratamento são 

localizados na região da linha do cabelo e das têmporas. 

 Nesta modalidade, as agulhas são inseridas de forma menos desconfortável do que a 

Chinesa, pois as agulhas são introduzidas em uma profundidade menor. 

 Ponto Olho – Ponto específico para tratamento de distúrbios no olho como: dor, diminuição 

da acuidade visual, dores pós-traumática ou pós-operatória, degeneração macular. 

 

Figura 10  - Cranio de Yamamoto (YNSA) 
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 As sessões estavam sendo realizadas em dias consecutivos, mas o paciente precisou ser 

internado para realização de exames clínicos solicitados pelos médicos, oftalmologista e 

reumatologista, que o acompanhavam , havendo assim uma pausa nas sessões de acupuntura no 

período entre o dia 21 de junho e o dia 30 de junho de 2016, retornando as sessões no dia 01 de 

julho 2016. 

 Após as 10 sessões, a paciente apresentou melhora considerável dos sinais e sintomas. 

 

2.2.3 – Relato das Sessões 

 As sessões seguiram da seguinte forma:  

* 1ª Sessão 16 de Junho  

 Paciente referiu EVA 2 ao término da sessão.   

 Pressão ao redor dos olhos melhorou 50 % 

 Incomodo com a luminosidade 50 %       

 Vermelhidão nos olhos mais branda e uniforme. 

 

                                                                                                                    

Figura 11 – Antes da 1ª sessão                                                          Figura 12 -  depois 1ª sessão                                                                                  

* 2 ª Sessão 17 de Junho 

 Paciente referiu EVA 6 e ao término da sessão EVA 2.   

 Pressão ao redor dos olhos melhorou 50 %  

 Incomodo com a luminosidade 50 %        

 Vermelhidão e inchaço nos olhos permanecem, mas ao agulhamento melhorou. 
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Figura 13 -  depois 2ª sesão 

* 3 ª Sessão 18 de Junho 

 Paciente referiu dor apenas na madrugada que passou com analgésico (Dipirona).   

 Edema nas pálpebras menor.  

 Incomodo com a luminosidade melhorou ao ponto de não usar mais óculos escuros dentro 

de casa.       

 Vermelhidão mais uniforme em toda a esclera. 

  

Figura 14 -  depois 3ª sesão 

* 4 ª Sessão 19 de Junho 

 EVA 2. Apenas um episódio de dor maior durante a madrugada que foi tratado com 

analgésico.   
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 Edema nas pálpebras diminuindo.  

 Olho não lacrimeja mais. Houve um pequeno lacrimejar apenas no momento da dor.      

 Vermelhidão mais uniforme em toda a esclera. 

  

Figura 15 -  depois 4ª sessão 

* 5 ª Sessão 20 de Junho 

 EVA 2. Apenas um episódio de dor maior durante a madrugada que foi tratado com 

analgésico.  Ao final da sessão EVA 0. 

 Relato de menor sensibilidade à luz. Voltou a andar sob a luz do sol (paciente foi ao 

supermercado) com óculos escuros sem sentir desconforto.  

 Olho não lacrimeja mais.       

 Olho voltou a ficar mais vermelho nas regiões ciliares. Esclera mantém vermelhidão 

homogênea, sem placas mais vermelhas. 

  

Figura 16 -  depois 5ª sessão 

* 6 ª Sessão 01 de Julho 

EVA 0.   

 Edema nas pálpebras diminuindo.  

 Olho não lacrimeja mais.      

 Vermelhidão está diminuindo de forma lenta e progressiva. 



 

24 

 

 Os médicos estão satisfeitos, pois o paciente tem apresentado uma progressão melhor do que 

o esperado, principalmente pelo quadro que vinha se apresentando sem melhora efetiva.  

 

Figura 17 -  depois 6ª sessão 

* 7 ª Sessão 02 de Julho 

 EVA 0.   

 Sem edema nas pálpebras.  

 Olho não lacrimeja mais.      

 Vermelhidão está diminuindo de forma lenta e progressiva.      

  

Figura 18 -  depois 7ª sessão 

* 8 ª Sessão 03 de Julho 

 EVA 0.   

 Sem edema nas pálpebras.  

 Olho não lacrimeja mais.      

 Vermelhidão está diminuindo de forma lenta e progressiva.   
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Figura 19 -  depois 8ª sessão 

* 9ª Sessão 04 de Julho 

 EVA 0.   

 Sem edema nas pálpebras.  

 Olho não lacrimeja mais.      

 Vermelhidão está diminuindo de forma lenta e progressiva.   

  

Figura 20 -  depois 9ª sesão 

 

* 10ª Sessão 05 de Julho 

 EVA 0.   

 Sem edema nas pálpebras.  

 Olho não lacrimeja mais.      

 Vermelhidão está diminuindo de forma lenta e progressiva.      

 

Figura 21 -  depois 10ª sessão 
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3- RESULTADOS 

 No estudo de caso em questão, como dito anteriormente, o foco principal era através da 

Acupuntura, promover uma melhora no quadro de sinais e sintomas do paciente.  

 Com o quadro apresentado pelo paciente agravado a ponto de prejudicar seus afazeres do 

dia-a-dia. sua regressão foi satisfatória.  

 Todos os pontos foram selecionados com a intenção de que a dor nos olhos e a lacrimação 

cessassem, o inchaço e a vermelhidão melhorassem, o quadro de calor geral e local revertesse.  

 Os pontos R6 (Zhaohai), IG4 (Hegu), IG11 (Quchi), IG14 (Binao), B2 (Zanzhu), E2 (Sibai), 

TA23 (Sizhukong), foram selecionados pela sua capacidade de tratar dor e inchaço. Conforme 

relato do paciente, já na primeira sessão houve melhora na escala de dor e assim progressivamente. 

O IG11(Quchi), B2 (Zanzhu), E2 (Sibai) regularam a lacrimação excessiva, mostrando resultado já 

na primeira sessão. O VB43 (Xiaxi) junto aos demais pontos trouxe gradativamente a diminuição 

do inchaço nos olhos. 

 Os pontos F3 (Taichong) e IG4 (Hegu) fazendo com que a Energia (Qi) e Sangue (Xue) 

circulassem livremente, promovendo o livre fluxo no paciente.  

 O Meridiano Extraordinário DuMai pelo seu trajeto como ponto de tratamento local e 

auxiliando na regularização do Yang geral. 

 O ponto Olho (YNSA) pelas suas características como ponto específico para tratar afecções 

nos olhos. 

 Os pontos F3 (Taichong) e R6 (Zhaohai), por suas características em nutrir o Yin e o Rim, 

ajudando assim na questão de excesso do Yang. 

 Com a Energia (Qi) e Sangue (Xue) entrando em harmonia e fluindo livremente pelos 

Órgãos e Vísceras (Zang Fu), a minimização dos efeitos colaterais da medicação e o estado 

emocional do paciente também foi entrando em equilíbrio, mesmo esse não sendo o foco do estudo, 

e pode-se constatar por relato do paciente que este passou a sentir-se menos excitado e mais 

tranquilo com as questões do neto. 

 

Figura 22 – Antes da 1ª sessão 
  

Figura 23 – Depois da última sessão
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4- DISCUSSÃO 

 Foi observado que após 5 meses de tratamento pelos métodos convencionais da medicina 

ocidental que incluíram medicação e cirurgias, não houve resposta do paciente, agravando 

gradativamente seu quadro no período citado. Com a inclusão da Acupunturara do tratamento, no 

período de 20 dias, o quadro sintomatológico do paciente alterou, conforme os seguintes dados:  

* EVA 8 para EVA 0 

* Edema melhorou 80 % 

* Sensibilidade à luz melhorou 90 % 

* Lacrimação melhorou 100 % 

* Visão turva 80 % 

 A partir deste estudo podemos verificar a atuação da Acupuntura como uma alternativa 

eficaz de tratamento para a Esclerite e também como um método de auxilio em minimizar os efeitos 

colaterais de medicamentos e/ou procedimentos médico. 

 Foi possível ainda concluir que há muita falta de conhecimento das pessoas, sobre os 

benefícios e abrangência da Acupuntura e que a divulgação pelos profissionais que trabalham com a 

Medicina Chinesa (MC), afim que esses tratamentos alternativos possam ser cada vez mais 

conhecidos, e mais pessoas optem por tratamentos naturais e preventivos. 
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5- CONCLUSÃO 

 

Perante os resultados obtidos, foi verificada a eficácia do tratamento de Acupuntura no quadro 

sintomatológico e na diminuição dos efeitos colaterais do tratamento alopático do paciente. Junto à 

equipe médica que acompanhava o tratamento houve um consenso de que a melhora foi maior e 

mais rápida do que o esperado. Com a eficácia do tratamento o paciente pode voltar a realizar suas 

atividades diárias comprometidas por dores e incapacidade de exposição à luz solar. O paciente não 

dirigia há mais de dois meses e com a acupuntura voltou a dirigir. 

 O tratamento em questão visou principalmente à melhora do quadro sintomatológico do 

paciente para então, a partir desta melhora, fosse investigada a raiz do desequilíbrio. 
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7. ANEXOS  

7.1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 


