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RESUMO 

A fibromialgia é uma condição dolorosa musculoesquelética, de origem desconhecida, que se 

caracteriza por rigidez matinal, dor difusa e múltiplos pontos específicos e dolorosos à palpação 

chamados tender points. Pode estar associada a outras condições clínicas como fadiga 

crônica,ansiedade, distúrbios intestinais, depressão, cefaléia crônica,distúrbios de sono e 

incapacidade funcional. Condições comuns das dia-a-dia como alterações climáticas, grau de 

atividade física e nível de estresse podem alterar dramaticamente a intensidade dos sintomas 

referidos. A fibromialgia causa importante impacto na qualidade de vida não só dos portadores, 

como também de seus familiares. O diagnóstico é feito com base na dor generalizada e constante, 

na palpação dos tender points e na associação com outros distúrbios, sem exames que possam 

confirmá-los.  Por causa de sua cronicidade e múltiplos sintomas, é recomendado aos portadores 

o tratamento multidisciplinar, visando melhorar a qualidade de vida. Para a Medicina Tradicional 

Chinesa, o desequilíbrio da interação entre o ser humano e a natureza é a causa das doenças. Essa 

alteração manifesta-se nos meridianos, canais por onde circula a energia vital, chamada QI, 

através dos sintomas. A Acupuntura não trata nenhuma sintomatologia em particular, mas 

normaliza a homeostase e promove a autocura. Ela trata o indivíduo de uma maneira global, 

enfocando corpo e mente e aumentando seu bem-estar físico e mental. Para a realização deste 

artigo, optou-se por realizar levantamento bibliográfico, com a finalidade de verificar como a 

fibromialgia é vista pela ótica da MC com relação a sua etiologia, patogenia, tratamento e 

constatar se a Acupuntura é eficaz na diminuição dos sintomas dessa doença. Para a MC, a 

fibromialgia se manifesta por padrões de deficiência e excesso, em geral combinando esses 

padrões e apresentam alterações no espaço Cou Li, nos canais de conexão-luo e nos canais 

Tendinomusculares, que deixam o organismo suscetível a invasão de fatores patogênicos 

externos que, junto com tensão emocional, dieta irregular e trabalho físico em excesso, 

constituem seus principais fatores etiológicos. A terapia deve sempre tratar a manifestação e a 

raiz da patologia. Concluiu-se que a Acupuntura é eficaz na diminuição dos sintomas da 

fibromialgia e pode ser uma excelente opção de tratamento coadjuvante, auxiliando o tratamento 

padrão mundialmente reconhecido, pois oferece melhora da dor, do sono, do controle emocional, 

além do aumento na qualidade de vida dos pacientes. 
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ABSTRACT 

Fibromyalgia is a painful musculoskeletal condition from an unknown cause, that is characterized 

by morning stiffness, pain, and multiple specific points diffuse and painful to palpation called 

“TENDERPOINTS”. It may be associated with other medical conditions such as chronic fatigue, 

anxiety, intestinal disorders, depression, chronic headaches, sleep disorders, and functional 

disability. Common every day conditions, like climate change, different levels of physical 

activity and stress levels can dramatically change the intensity of these symptoms. Fibromyalgia 

causes major impact on life quality, not only to the carrier, but also to the family members. The 

diagnosis is made based on the widespread and the constant pain on palpation of tender points 

and the association with other disorders. There aren’t any tests that can confirm it. Due to its 

chronicity and multiple symptoms, it is recommended for the carriers’multidisciplinary treatment, 

to improve life quality. For  Chinese Medicine, the imbalance between human beings and nature 

is the cause of the disease. These alterations outbreaks in the meridians, channels through which 

circulates the vital energy called QI through the symptoms. Acupuncture does not address any 

symptoms in particular, but normalizes and promotes homeostasis and self cure. It treats the 

individual in a global way, focusing on body and mind, increasing your physical and mental 

wellbeing. To make this article it was decided to carry out literature related to check how 

fibromyalgia is seen from the perspective of Chinese Medicine, its etiology, pathogenesis, 

treatment and see if acupuncture is effective in decreasing the symptoms of thisdisease. For  

Chinese Medicine fibromyalgia is manifested by patterns of deficiency and excess in general, 

combining these standards and present changes in the Cou Li space, in the connection-luo 

channels and tendon muscular channels, leaving the body susceptible to the invasion of external 

pathogenic factors, that along with emotional tension, irregular diet and physical labor surplus, 

constitute its main etiological factors. Therapy should always treat the manifestation and the root 

of the disease. It was concluded that acupuncture is effective in reducing the symptoms of 

fibromyalgia and can be an excellent adjunctive treatment option, helping the standard treatment 

to be recognized worldwide as it offers pain relief, sleep, emotional control and increased life 

quality to the patients. 
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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo deste artigo é refletir sobre os efeitos da Acupuntura na fibromialgia, 

tratamento típico da MC. Seu foco é a patologia e os benefícios desta técnica de tratamento. A 

razão deste estudo é buscar compreender como a Acupuntura estimula as habilidades curativas 

naturais do organismo e promove o bem-estar físico e emocional. O tema se desdobra em 

contraponto com a medicina ocidental partindo de revisão bibliográfica fundamentada em 

literatura sob a forma de livros e pesquisa em fontes digitais. 

A fibromialgia, ou condições muito parecidas, tem sido historicamente apresentada há 

vários séculossob vários nomes como fibrosite, fibromiosite, miofascite ou reumatismo muscular. 

Apenas nos anos 1980 que ocorreu uma redefinição do que era até então um quadro 

confuso de uma de uma condição comum. No ano de 1987 ela foi reconhecida como síndrome 

distinta pela AmericanMedicalAssociation.Mesmo naquela época, não tendo um conhecimento 

detalhado do que englobava tão claro quanto a definição atual, geralmente aceita no American 

Collegeof Rheumatology – ACR.  

Em 1904 foi usado o termo “fibrosite” para descrever um tipo de dor lombar baixa que se 

transformou em sinônimo de qualquer dor musculoesquelética idiopática, difusa ou não (SKARE, 

1999). 

De acordo com Perea (2003), “(...) muitos autores consideravam a fibrosite como uma 

causa frequente de dores musculares, enquanto outros acreditavam tratar-se de um reumatismo 

psicogênico relacionado à tensão emocional.” 

Mais tarde, denominou-se como fibrosite uma síndrome específica com áreas múltiplas de 

sensibilidade localizada chamadas de áreas-gatilho; essa síndrome foi considerada como uma 

síndrome de amplificação da dor. Em 1990 um comitê do American Collegeof Rheumatology – 

ACR estabeleceu critérios de classificação da FM com o intuito de uniformizar os critérios de 

inclusão em estudos científicos. 

O termo fibromialgia solidificou-se a partir desse estudo. Além disso, os resultados 
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mostraram que os critérios poderiam ser aplicados tanto nos casos em que a FM ocorria 

isoladamente como nos casos em que ela ocorria ao mesmo tempo em que outras doenças. Dessa 

maneira, de acordo com os critérios, a presença de outra doença não excluía o diagnóstico de FM. 
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2. FIBROMIALGIA NA MEDICINA OCIDENTAL 

A FM é uma síndrome dolorosa, que acomete preferencialmente as mulheres com 

etiologia ainda desconhecida. É caracterizada por dores musculares difusas, presença de pontos 

dolorosos específicos e, freqüentemente, é acompanhada de distúrbios do sono, fadiga e cefaléia 

crônica,rigidez matinal de curta duração, parestesia, sensação de edema, estados depressivos, 

ansiedade e distúrbios intestinais, como síndrome do cólon irritável. Pode se manifestar 

isoladamente (FM primária) ou em associação a outras patologias como hipotireoidismo, lúpus 

eritematoso sistêmico (LES) e artrite reumatóide (FM secundária). Devido à incapacidade 

funcional resultante dos sintomas de dor e fadiga, essa patologia tem um grande impacto na 

qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. 

Não existem exames laboratoriais ou de imagens que atestem o diagnóstico da FM, isto 

porque o paciente não apresenta sinais de alterações em órgãos ou estruturas 

musculoesqueléticas. O diagnóstico é feito com base nas queixas de dor difusa e constante (que 

são altamente subjetivas), na presença de pontos específicos e bilaterais dolorosos à palpação, os 

chamados tenderpoints e na associação de distúrbios psicoemocionais e de natureza funcional. 

Segundo Martinez (1997), a natureza subjetiva dos sintomas, a ausência de outros sinais 

além dos pontos dolorosos e a associação com distúrbios psiquiátricos provoca discussão sobre a 

FM. Pode ser firmada como um diagnóstico isolado ou se ela deve ser tratada como uma variante 

da depressão ou como um dos tipos de somatização. 

Para Martinez etal. (2009), atualmente a teoria fisiopatológica mais aceita é que se trata 

de uma síndrome de amplificação dolorosa com alteração no processamento da nocicepção do 

SNC, associada a uma resposta anormal aos estressorescomprovada por alterações no eixo 

hipotálamo- hipofisário- adrenal. Esse eixo regula a secreção de cortisol pela glândula adrenal em 

resposta ao estresse, contribuindo, assim, para a resposta fisiológica do corpo ao fator estressor. 

Com base nessa teoria, é possível classificar a FM como uma forma de resposta alterada ao 

estresse. 
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É comum encontrarmos pessoas que fazem uma peregrinação a diversos médicos 

especialistas com queixas de seus sintomas. São submetidas a múltiplos exames complementares 

que não mostram nenhuma anormalidade e recebem diagnósticos isolados como enxaqueca 

crônica, tendinites, bursites, labirintites, síndrome do cólon irritável, estresse etc. Esses pacientes 

podem ser submetidos a várias condutasterapêuticas incorretas, que podem agravar o seu quadro 

clínico antes de encontrar um profissional que consiga “juntar as peças do quebra-cabeças”, 

realizar o exame físico com a palpação dos tender points e firmar o diagnóstico de FM. 

Para Skare (1999,p.232) “é importante esclarecer que, embora existam interações entre a 

personalidade do paciente e patogênese dessa síndrome, ela não pode ser considerada como 

puramente psicogênica.” 

Para fazer o diagnóstico da FM, os pacientes devem ter os dois critérios que seguem e 

com a duração da dor de, pelo menos, três meses. 

Os critérios obrigatórios de diagnóstico são: 

2.1 HISTÓRIA DA DOR PELO CORPO 

 A dor é considerada espalhada pelo corpo quando tem as seguintes características:dor em 

todo o lado esquerdo do corpo, dor em todo o lado direito, dor em todo corpo acima da cintura, 

dor em todo corpo abaixo da linha da cintura. 

Além disso, devem ter dores na coluna cervical ou na parte anterior do peito ou na parte 

posterior das costas ou na região lombar. Nessa definição, dores nos ombros e nas nádegas são 

consideradas como pertencentes às dores de cada lado do corpo. Dor na coluna lombar sozinha é 

considerada como dor localizada. 

2.2 DOR À PRESSÃO DO DEDO EM 11 DOS 18 LOCAIS DEFINIDOS COMO PONTOS 

SENSÍVEIS (TENDER POINTS) 

Os 18 pontos são os seguintes: 

1. Nuca- bilateral na inserção dos músculos suboccipitais; 
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2. Cervical abaixo- bilateral,ligamentosintertransversaisanteriores de C5 a C7 (altura da quinta e 

sétima vértebras cervicais); 

3. Trapézio-bilateral, no meio da borda superior da massa muscular desse músculo; 

4.Supra-espinhoso- bilateral, na origem, acima da escápula perto do bordo medial; 

5. Segunda costela-bilateral, na segunda articulação do esterno com a costela, na parte superior; 

6. Epicôndilo lateral- bilateral dois cm longe dos epicôndilos, do cotovelo; 

7. Glúteos- bilateral, nos quadrante superior externo dos músculos da nádega; 

8. Grande trocanter- bilateral proeminência trocanteriana posterior do fêmur; 

9. Joelhos- bilateral, na região mediana da gordura da articulação. 

A pressão digital deve ser feita com a força de 4 kg aproximadamente, para que o ponto 

pressionado seja considerado “positivo”.Opaciente deve afirmar que foi dolorida à palpação. Se 

for só sensível, não é considerado dolorido e, portanto, não é positivo. 

Dias et al. (2003) referem a importância de salientar a diferença entre os tender points da 

FM e os  Tiger pointda síndrome miofascial, já que  os tender points ocorrem bilateralmente, e 

como fatores agravantes, têm-se:  frio, umidade, sono não restaurador, fadiga física ou  mental, 

atividade física excessiva, inatividade física, ansiedade  ou estresse. 

Para Martinez et al. (2008), o medo de uma dor futura causa uma influência negativa 

sobre a qualidade de vida dessas pessoas. Segundo os autores, os pacientes alegam que “não 

saber como eles serão capazes de realizar suas tarefas no dia seguinte” gera extrema ansiedade. 

Além da dor musculoesquelética difusa, podem estar presentes distúrbios do sono, fadiga, 

rigidez matinal de curta duração, sensação de edema, parestesias, depressão, ansiedade, cefaléia 

crônica e síndrome do cólon irritável - doença não inflamatória crônica caracterizada por dor 

abdominal,hábitos intestinaisalterados consistindo em diarreiaou constipação ou ambas e 

ausência de alteração histopatológica detectável. Uma forma variante é caracterizada por 
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diarreiaindolor. É um transtorno comum com uma base psicofisiológica. 

Skare (1999, p.233) frisa que a FM atualmente não é mais considerada uma forma de 

histeria de conversão ou somatização. Acredita que ansiedade e estresse podem agravar os 

sintomas, e que as desordens de humor como depressão e ansiedade, estão presentes como 

manifestações fisiopatológicas causadas por uma alteração neuroquímica, talvez em nível de 

serotonina. 

Alguns autores consideram a FM como uma variante da síndrome depressiva e outros, 

como um distúrbio predominantemente afetivo, devido à associação com enxaqueca, síndrome da 

fadiga crônica, síndrome do pânico e outras desordens do comportamento. Esse enfoque poderia 

expressar os benefícios que alguns pacientes se referem com o uso de medicamentos 

antidepressivos (PEREA, 2003). 

A grande verdade é que nenhum mecanismo isolado explica a FM. A única possibilidade 

de se dar unidade a esses achados fisiopatológicos seria por meio de uma alteração no 

metabolismo neuroquímico. A deficiência de serotonina é uma das explicações possíveis, uma 

vez que este agente, além de ter seu papel sobre o sono, age no fluxo sanguíneo sobre a dor - a 

serotonina potencializa a analgesia induzida por narcóticos (SKARE, 1999, p. 234). 

Um aspecto importante dessa síndrome é o impacto na qualidade de vida dos pacientes e 

familiares. Para Skare (1999, p.235), isso ocorre porque, apesar da natureza benigna, a FM, 

freqüentemente, provoca diminuição da carga de trabalho e produtividade dos portadores, além 

de uma maior tendência ao retraimento físico e psíquico(MARTINEZ etal, 2009). 

As recidivas das crises de agia intensa são muito freqüentes e a remissãocompleta ocorre 

apenas em cerca de 25% dos indivíduos. 
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3. TRATAMENTO 

O tratamento da FM é um desafio para os profissionais de saúde, onde se enfatiza o 

controle da dor, o aumento ou a manutenção da capacidade funcional e a redução de outras 

manifestações que causem sofrimento a esses pacientes (FERREIRA & 

MATSUTANI,2005,p.157). 

Para Skare (1999, p.234), o fundamental no tratamento é educar o paciente, já que muitos 

chegam ao consultório com um alto grau de frustração; educar no sentido de discutir 

realisticamente o diagnóstico e o prognóstico. Explicar que a FM é uma doença comum, com um 

diagnóstico clínico, sem alterações laboratoriais e que não altera a sobrevida e nem é deformante. 

A terapia medicamentosa inclui antidepressivos, relaxantes musculares, analgésicos e 

anti-inflamatórios. Segundo Ferreira, Matsutani, Marques (2005,p.157), “os estudos nessa área 

apresentam resultados favoráveis dos medicamentos antidepressivos e dos relaxantes musculares 

sobre a melhora da dor.” Porém, não há dados que demonstrem a eficácia dos analgésicos e anti-

inflamatórios. 

Para Perea (2003) a medicação analgésica e anti-inflamatória não esteroidetempouca 

efetividade, principalmente em longo prazo. Porém, acredita que, em baixas doses, os 

antidepressivos tricíclicos podem melhorar o sono, a fadiga ao acordar e diminuir 20 ou 30% o 

número de pontos dolorosos. Outras drogas como ibuprofeno e fluoxetina podem ser associadas 

aos antidepressivos. 

Skare (1999, p.235), cita outras modalidades de tratamento como a fisioterapia, 

acupuntura, laser, estimulação nervosa transcutânea e infiltração de pontos-gatilho. 

A Fisioterapia trata com recursos de massoterapia, eletrofototermoterapia e crioterapia, 

visando diminuir a dor e a tensão muscular. Além disso, utiliza exercícios de baixa intensidade, 

que vão sendo aumentados gradativamente para melhorar a flexibilidade e a força muscular, o 

que conseqüentemente melhora o condicionamento físico e diminui a fadiga. 

Os poucos estudos científicos que tentam comprovar o efeito terapêutico do exercício 
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físico na FM não têm resultados que esclareçam todas as questões envolvidas. As evidências 

sugerem que o condicionamento aeróbico e o alongamento trazem benefícios, sendo que o 

primeiro um pouco mais que o segundo.  

Acredita-se que o exercício interfira de maneira positiva no estado mental do paciente, 

pois melhora a autoestima e, conseqüentemente, a depressão. Assim, o condicionamento físico 

aeróbico teria efeito terapêutico influenciando múltiplos aspectos da FM: melhora das alterações 

isquêmicas e metabólicas nos locais de tender points, aumento do nível de endorfinas, melhora 

no estado mental e do padrão do sono (PEREA, 2003). 
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4. MEDICINA CHINESA 

Todo o conhecimento acumulado e todas as técnicas desenvolvidas pela MedicinaChinesa 

têm por base um tripé: 

-A espécie de fluxo essencial chamado Qi ou Chi, que faz tudo existir; 

-A cíclica transformação da força dos dois opostos Yin e Yang, que faz tudo se mover;  

-Os Cinco Movimentos (ou Elementos) que são Água, Madeira, Fogo, Terra e Metal. 

Os principais instrumentos da MedicinaChinesa para prevenir e tratar doenças são: 

-Meditação – treinamento para aquietar a mente; 

-Fitoterapia – chás e ervas medicinais que harmonizam e curam; 

-Acupuntura – terapia que estimula os pontos energéticos no corpo por intermédio da agulha 

(acu= agulhas); 

-Dietoterapia – alimentação que equilibra a fisiologia digestiva; 

-Práticas físicas como: taichi chuan, kung fu, chi gong, lian gong. 

A principal virtude da Medicina Chinesa sobre a ocidental é o fato de ser menos 

agressiva. Sua desvantagem é agir de forma mais lenta. Sua premissa é que o cuidado com a 

saúde pressupõe uma atitude de preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo do 

paciente consigo mesmo e do Acupunturistas com o paciente. Os dois participam em pé de 

igualdade no processo saúde / doença. 

Para a MC, o fator causal das doenças é um desequilíbrio da energia interna, induzido 

pelo meio ambiente (origem externa) ou pela alimentação desregrada, emoções retidas, fadigas 

(origem interna). Fatores internos ou externos podem dificultar a circulação de energia (Qi) dos 

canais de energia, provocando processos álgicos ou o mau funcionamento dos órgãos e vísceras 

(Zang Fu) e dos tecidos. 
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Observando o Exterior, conhece-se o Interior, pois as modificações exteriores que 

ocorrem nas estruturas orgânicas são decorrentes de processos internos. Para chegar ao 

tratamento adequado, devemos chegar à origem das alterações energéticas. Os zang fu, além de 

promoverem os sinais e sintomas orgânicos, também se manifestam ao longo do trajeto de seus 

canais de energia. 

As Deficiências (Vazio) de Qi (Energia) ou a penetração de energias perversas são fatores 

condicionantes do processo de adoecimento, que pode ir desde um bloqueio na circulação de Qi 

(energia) por meio dos canais de energia, que pode se expressar por dor ou impotência funcional 

dos músculos, até processos que alteram as estruturas internas, levando a uma lesão anatômica 

(YAMAMURA, 2009,p. LVII). 
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5. A FIBROMIALGIA NA MEDICINA CHINESA 

Segundo Maciocia (2010, p. 905), a compreensão da FM sob o ponto da MC depende do 

entendimento de três estruturas da Medicina Chinesa: o espaço entre pele emúsculos (cou li), os 

canais de conexão (Luo) e os canais musculares (Jing Jin). 

5.1O ESPAÇO ENTRE PELE E MÚSCULOS (COU LI) 

O cou li é uma entidade complexa que inclui dois aspectos: cou são os “espaços” no corpo 

que incluem os espaços do triplo aquecedor, dos quais o espaço entre pele e músculos é um deles; 

li são os “padrões” ou “grãos” da pele, carne e órgãos internos.  Estes últimos são, 

provavelmente, os tecidos conectivos do corpo, os quais pertencem as membranas huang 

(MACIOCIA, 2010,p. 905). 

O espaço cou mais importante na FM é o entre a pele e os músculos, pois é nele que 

ocorre a circulação do Qi Defensivo, a formação do suor e a regulação dos poros da pele. Quando 

este espaço está em condições de normalidade, o Qi Defensivo se difunde, protegendo o corpo 

dos ataques de fatores patogênicos Externos e os poros da pele, regulados, abrem ou fecham nos 

momentos certos. 

Na FM é neste local que a Umidade se acumula, causando dor muscular, sensação de Peso 

em membros e fadiga. Além disso, ela também pode se localizar na cabeça causando cefaléia do 

tipo surda. 

5.2CANAIS DE CONEXÃO (LUO) 

Os canais de conexão são chamados Luo Mai, onde Luo significa “rede”, isso porque os 

Canais de Conexão podem ser comparados a uma rede de Canais que fluem em todas as direções, 

possibilitando um fluxo horizontal de Qi, ao contrário do que ocorre nos Canais Principais, que 

só possuem um fluxo vertical de Qi, pois são comparados a linhas verticais. 

Por serem mais superficiais que os Canais Principais, os Canais de Conexão preenchem a 

superfície e o espaço entre pele e músculos, protegendo o corpo de invasão de Fatores 
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 Patogênicos Externos. Segundo Maciocia (2010,p.906), “podemos dizer que sua ação 

protetora está intimamente ligada ao Qi Defensivo e sua circulação no espaço Couli.” 

Por conseguinte, estes canais são os primeiros a serem invadidos pelos Fatores 

Patogênicos. Na FM, são invadidos pela Umidade, que causa dor muscular e sensação de peso 

nos membros. 

Ainda de acordo com Maciocia (2010),  

Além dessa camada superficial, há também uma mais profunda, chamada de canal de 

conexão profundo, que está energeticamente relacionada aos vasos sanguíneos e ao 

sangue em geral. Esses canais profundos estão envolvidos na dor crônica de estagnação 

de sangue que ocorre, às vezes, na FM. 

Podemos relacionar as três camadas nas redes de canais aos tipos de Qi, isto é, Qi 

defensivo, Qi nutritivo e sangue da seguinte maneira: na superfície, os canais de 

conexão, ao nível do Qi defensivo; no centro, os canais principais, ao nível do Qi 

nutritivo; no interior, os canais de conexão profundos, ao nível do sangue (MACIOCIA, 

2010,p.909). 

5.3 CANAIS MUSCULARES OU TENDINOMUSCULARES (JING JIN) 

São canais de energia secundários que estão na superfície do corpo. Apresentam caráter 

yang, e se localizam entre tendões, músculos, articulações e pele. Não apresentam ligação 

energética direta com os Zang Fu, pois se ramificam nos membros, tórax, dorso e cabeça,mas são 

se interiorizam. 

Os trajetos dos canais de energia Tendino-Musculares são mais superficiais que 

profundos. Passam por locais que não são supridos energeticamente pelos canais de 

energia principais, distintos, curiosos ou Luo. Os canais de energia Tendino-Musculares 

têm a função de movimentar os músculos e as articulações,possibilitando-lhes a extensão 

e a flexão, assim como de promover a defesa do organismo, pois nesses canais circula o 

Wei Qi, a energia de defesa’ (Yamamura, 2009,p.555). 

Segundo Maciocia (2010,p. 909) os canais de conexão constituem o “exterior” do 

corpoenergeticamente falando, e os canais musculares constituem também o “exterior”, mas 

anatomicamente falando. 

(...) os canais musculares também são facilmente invadidos pelos fatores patogênicos 

externos; no entanto tais invasões manifestam-se primariamente nos sintomas 

musculares, tais como ardor, dor ou rigidez, sem os sintomas gerais da invasão na porção 
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do Qi defensivo (aversão ao frio, febre, dor de garganta, etc), a qual ocorre quando os 

canais de conexão são invadidos.Os sintomas de FM são exemplos bons da invasão dos 

canais musculares sem sintomas de invasão externa (MACIOCIA, 2010,p.909). 

Segundo Yamamura (2009,p.556), se os canais de energia primários estão plenos de Qi e 

sangue, os canais musculares estão evitando e combatendo a penetração dos fatores patogênicos 

através de sua energia de defesa e do Qi correto. Ao contrário, se os CEP estiverem em vazio, os 

fatores patogênicos penetram e podem se aprofundar seguindo o trajeto dos canais musculares, 

até penetrar nos Canais de energia principais. Patologicamente, os Canais musculares podem 

desenvolver condições de Excesso ou Deficiência, com sintomas distintos: 

Excesso: dor, contratura, rigidez, inflexibilidade; 

Deficiência: moleza, flacidez e dor surda. 

O formigamento muscular pode ser conseqüência de Excesso (fleuma nos músculos) ou 

de Deficiência de Sangue (Xue). 

Para Maciocia (2010, p. 910), na FM há envolvimento dos Canais musculares com 

aparecimento de sintomas que podem ser conseqüência de Umidade, Vento, Frio, Estagnação de 

Qi ou Estagnação de Sangue(Xue). 

Maciocia (2010, p. 910) refere que os principais fatores etiológicos na FM são: invasão de 

fatores patogênicos externos (vento, umidade, frio), tensão emocional, dieta irregular e trabalho 

físico excessivo. De todos eles, a Umidade é o mais comum na FM. Deriva da exposição ao clima 

ou ambiente úmido, é insidiosa e vai penetrando pelas pernas e atingindo a parte superior do 

corpo. Pode se estabelecer no espaço entre a pele e músculos, causando dor muscular 

generalizada e sensação de peso nos membros ou na cabeça onde pode causar cefaléias do tipo 

surdas, dor facial, memória debilitada, dificuldade de concentração e sensação de entorpecimento 

(atropelamento) na cabeça. O Vento também invade o espaço cou li, além dos próprios músculos, 

provoca contração e uma dor errante, que muda de local de um dia para o outro. O Frio é outro 

fator que pode invadir os músculos, causando contração e uma dor mais intensa que a do Vento e 

da Umidade, e que é localizada e não errante. Com muita freqüência, o Frio pode combinar-se 

com a Umidade, raiva, culpa vergonha, medo, preocupação, tristeza ou pesar e geram tensão 
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muscular, que leva à estagnação do Qi;esta compromete os músculos dos ombros e do pescoço, 

contribuindo para a dor muscular da FM.Comer irregularmente, isto é, com pressaenquanto está 

trabalhando, tarde da noite,por exemplo, pular refeições, consumir excessivamente alimentos 

gordurosos, frituras e laticínios, pode gerar Umidade, o principal fator patogênico da FM.  

Para Maciocia (2010, p. 911),“na FM sempre há deficiência primária do Baço(PI) e do 

Rim (Shen). O trabalho físico excessivo enfraquece o Baço(PI),o Fígado (Gan) e o Rim(Shen), 

gerando deficiência do Yang.” 
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6. PATOLOGIA DA FM NA MC 

Patologicamente, para a MC, a FM sempre se manifestará por condições de excesso ou 

deficiência. Na prática, na maior parte dos casos, apresenta uma combinação dos dois padrões 

(como umidade com deficiência do Yang do Baço (PI) e Rim (Shen) ou só em padrões de 

excesso.Condições de excesso: umidade, estagnação do Qi, estagnação do Sangue(Xue) 

Condições de deficiência: deficiência do Qi do Baço(PI) ou do Yang do Baço(PI)  , Deficiência 

do Baço(PI) e do Rim(Shen), deficiência do Yang do Baço(PI) e do  Rim(Shen), deficiência do 

Sangue(Xue) do Fígado(Gan), deficiência do Yin do Fígado(Gan) e do Rim(Shen), 

Geralmente, nos padrões de excesso, a dor é mais intensa, o pulso fica cheio e a língua 

apresenta revestimento espesso. 

Segundo Yamamura et al. (1996), para a MC, o sono não reparador, a insônia, o sono leve 

ou o sono interrompido são conseqüências do excesso de Yang que atinge o Canal Curioso Yang 

Qiao Mai e mantém o encéfalo ativo, mesmo durante à noite, comprometendo, assim, o repouso 

do  corpo. 

De acordo com Maciocia (2006, p.799), “a Umidade é um fator patogênico Yin e tende a 

consumir o Yang [...] caracteriza-se por ser pegajosa, difícil de ser desfeita, torna as coisas lentas, 

infunde-se para baixo e provoca ataques repetidos”. 

A estagnação de Qi é causa da dor muscular e da dor articular. Pode causar também 

intestino irritável, com distensão abdominal pronunciada, que é característica deste padrão de 

excesso. Se o Qi permanecer estagnado por longos períodos, afetará os canais de conexão 

profundos e conseqüentemente, o sangue, que também ficará estagnado. Para Maciocia (2010, p. 

911), “(...) a estagnação de Sangue(Xue) causa dor intensa, tipo punhalada, a qual pode ser tanto 

nos músculos como nas articulações, com freqüência de piora à noite”. 

Ainda segundo o autor, o paciente que apresenta deficiência de Qi ou do Yang do 

Baço(PI), refere muito cansaço e pode sofrer de problemas digestivos (intestino irritável, 

distensão abdominal, fezes amolecidas, pouco apetite). Se ocorrer deficiência do Yang do Baço 

(PI) concomitante com a deficiência do Yang do Rim(Shen), além do cansaço, somam-se vontade 
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de se deitar, sensação de Frio, membros frios, dor na região dorsal inferior, micção freqüente, 

tontura e tinido. 

O Fígado (Gan) controla os tendões e a deficiência do Sangue (Xue) do Fígado(Gan) 

permite que a Umidade e/ou outros fatores patogênicos ataquem essas estruturas. São sintomas 

desse padrão: menstruações escassas, visão turva, flutuadores no campo visual, tontura, 

parestesias nos membros, cabelo seco, língua pálida e pulso áspero. 

 Segundo Maciocia (2010, p. 912), o Yin do Fígado (Gan) e do Rim (Shen) deficientes são 

encontrados apenas nos idosos com FM avançada. Caracterizam-se pelos sinais e sintomas da 

deficiência do Sangue(Xue) do Fígado (Gan), mais sensação de Calor ao entardecer, sudorese 

noturna, língua sem revestimento e pulso flutuante ou vazio. 
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7. PRÍNCIPIOS DE TRATAMENTO 

Como em qualquer patologia crônica, o tratamento da FM requer tempo prolongado e 

muita paciência para que se observem resultados significativos e duradouros. Para Ferreira; 

Matsutani; Marques (2005, p. 157), o tratamento é um desafio para os profissionais de saúde, 

onde se enfatiza o controle da dor, o aumento ou a manutenção da capacidade funcional e a 

redução de outras manifestações que causem sofrimento a esses pacientes. 

Segundo Perea (2003), “a Acupuntura vem sendo bastante utilizada no tratamento de 

síndromes dolorosas, levando à diminuição da dor assim comoa um aumento do limiar de dor.” 

Para Ma; Cho (2006,p. XXI), “[...] as agulhas e as lesões provocadas pelas agulhas ativam 

os mecanismos de sobrevivência incorporados que normalizam a homeostase e promovem a auto 

cura. Esse processo é composto de duas partes: central e periférica.” 

Mecanismo central: a inserção das agulhas e a lesão produzida ativam no cérebro os 

principais sistemas de sobrevivência (sistema nervoso, endócrino, imunológico e cardiovascular) 

e normalizam a fisiologia corporal como um todo; 

Mecanismo periférico: a inserção e a lesão das agulhas desencadeiam reações fisiológicas 

ao redor dos locais de puntura, que levam os quatro sistemas de sobrevivência a dessensibilizar e 

a reparar os tecidos lesados. Ocorre a reação local da inserção da agulha, que é uma cascata de 

reações de sobrevivência, incluindo a reação imunológica. 

Segundo Maciocia (2010, p. 912) devemos começar a idealizar o tratamento da FM pela 

MC, separando os sinais e sintomas dos pacientes em dois grandes grupos: a manifestação (Biao) 

e a raiz (Ben) da doença. 

Manifestação (Biao): são os Fatores Patogênicos como Umidade, Estagnação de Qi ou de 

Sangue(Xue); 

Raiz (Ben): são a Deficiência de Qi e de Sangue(Xue). 

O tratamento da FM deve sempre ocorrer de maneira a tratar a manifestação ( eliminar os 
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fatores patogênicos ) e tratar também a raiz (tonificar o Qi correto). 

[...] É importante mudar a ênfase do tratamento entre eliminar os fatores patogênicos e 

tonificar o Qi de acordo com a condição do paciente. Apesar de haver sempre condições 

simultâneas de excesso e deficiência, na maior parte dos casos há predominância de um 

ou outro (MACIOCIA, 2010, p. 912 ). 

Ainda segundo o autor, a escolha entre eliminar primeiro os fatores patogênicos ou 

tonificar Qi e sangue deve depender principalmente das condições da Língua e do Pulso do 

paciente. 

Se o Pulso apresenta-se do tipo excesso (Deslizante ou em Corda, por exemplo) e a 

Língua possui revestimento espesso, enfatizo a eliminação dos fatores patogênicos, se o pulso é 

do tipo Deficiente (fraco, fino ou áspero, por exemplo) e a Língua possui revestimento fino ou 

nenhum revestimento, enfatizo a tonificação do Qi e do Sangue (Xue) (Maciocia, 2010, p. 912). 
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8. TRATAMENTO DA FM PELA MC 

A MC possui ótimos tratamentos para FM com resultados surpreendentes. 

Coincidentemente os tender points correspondem a pontos de Acupuntura, o que permite 

imediatamente um diagnóstico complementar para o acupuntor. Pelos pontos afetados é possível 

ver o tipo de tratamento a efetuar e o tipo específico de patologia que o paciente sofre à luz da 

MC,para a MC, a FM pertence ao grande grupo de doenças reumáticas e tem algumas 

características próprias: piora com o frio, causa dores que ocasionam contraturas e, geralmente, 

não é acompanhada de inflamação. A FM do ponto de vista da MC parece também estar ligada a 

uma fraqueza na energia do Fígado (Gan), o que explica também o agravamento dos sintomas na 

primavera (ligada aos processos do Fígado (Gan) na MC) para além do Frio. 
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9. MÉTODOS COMPROVADOS DE TRATAMENTO 

Os tratamentos são diversos, mas incluem o aquecimento das áreas afetadas com 

Moxabustão – introduzindo Calor nos pontos de Acupuntura, este irá combater o Frio que se 

instalou no paciente. De igual modo podem ser estimulados por Acupuntura os pontos que 

tonificam o organismo; e através de eletro-acupuntura pode ser eliminada a dor em certas zonas. 

Uma a vez que o tratamento conseguiu uma eliminação ou a atenuação da doença, são feitos 

tratamentos preventivos que passam por aquecer o interior do corpo e estimular as energias 

defensivas. (CTC Portugal.com/ artigos- 2. Artigo sobre saúde e bem estar fibromialgia 2011). 
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10.TRATAMENTO COM ACUPUNTURA 

De acordo com Yamamura et.al. (1996), as características clínicas da FM podem ser 

correlacionadas com as manifestações clínicas de patologias dos Canais de energia curiosos Yang 

Quiao Mai e Yin Quiao Mai, da MC. Eles descrevem duas formas de FM: uma de característica 

Yang, relacionada ao Yang Quiao Mai, onde predominam dores do sistema musculoesquelético, 

sono não reparador, ansiedade e fadiga crônica, e, a outra de característica Yin, relacionada ao 

Yin Quiao Mai, onde o paciente apresenta manifestações de Deficiência Yin e de Falso-Calor, 

como dores do sistema musculoesquelético, sono não reparador, apatia, depressão e fadiga 

crônica, além de antecedentes de doenças dos órgãos internos. 

 Os autores sugerem que a FM de origem Yang, seja tratada pelo sistema Yang Quiao 

Mai/ Du Mai, inserindo-se as agulhas nos pontos B62 (Shenmai) e ID3 (Houxi), e a FM de 

origem Yin, pelo sistema Yin QuiaoMai/ Ren Mai, agulhando-se R6 (Zhaohai) e P7 (Lieque). 

Após a abertura dos canais curiosos pelos pontos B62(Shenmai) ou R6(Zhaohai) (em sedação), 

deve-se inserir os pontos R2 (Rangu), R3 (Taixi), BA6 (Sanyinjiao), E36 (Zusanli), IG4 (Hegu), 

TA2 (Yemen) e VB43 (Xiaxi), para, somente então, fechar esses canais pelos pontos ID3(Houxi) 

ou P7(Lieque). 

Segundo Assefietal. ( 2005 ) e Martin et al. ( 2006 ), escolheram  pontos usados para 

alívio da dor musculoesquelética, da ansiedade e da depressão, já que a etiologia e etiopatogenia 

da FM são ainda desconhecidos. 

O uso dos pontos IG4(Hegu), F3(Taichong), PC6(Neiguan), VB34(Yanglingquan), 

BA6(Sanyinjiao) e Yintang, as agulhas foram introduzidas bilateralmente, exceto Yintang, para 

melhorar a ansiedade cuja aplicação é única. Os pacientes tiveram relevante melhora da 

intensidade da dor, após o tratamento com vinte sessões de Acupuntura. 

Há grande consenso entre vários autores em concluírem que a Acupuntura oferece 

melhora na dor, limiar de dor, qualidade de sono e de vida dos pacientes fibromiálgicos. Apesar 

disso, os efeitos não têm uma duração muito longa após o final do tratamento, o que dificulta a 

indicação da Acupuntura como terapia única para esses indivíduos, mas, ela pode ser uma 

excelente coadjuvante para o tratamento padrão mundialmente reconhecido. 
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11.CONCLUSÃO 

O objetivo principal do tratamento é o alívio sintomático da dor. Devido à necessidade do 

uso crônico de medicamentos para controle da dor, é importante buscar outras terapêuticas 

apropriadas, que cheguem à origem da dor para suprimir as causas e extingui-la,este artigo tem o 

objetivo de verificar o benefício daadição da Acupuntura ao tratamento convencional na redução 

da dor em doentes com FM em nosso meio. 

O estímulo específico de Acupuntura pode ser alcançado mediante a alternância de um 

leque variado de técnicas, levando em consideração a individualidade dos sintomas de cada 

paciente. A introdução e manipulação das agulhas vão variar em ângulo e profundidade 

específicos, conforme o resultado que se almeja obter,outras modalidades de acupuntura que 

podem ser usadas são a estimulação elétrica e Moxabustão acopladas às agulhas, o que 

potencializam muito os efeitos terapêuticos. Yamamura et al. (1996) propõe o tratamento de FM 

com acupuntura pela MC de acordo com a sintomatologia, conforme a indicação da síndrome. 

  



31 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

CHAITOW, L. Síndrome da Fibromialgia. Um guia para tratamento. 1ª. ed. [S.l.]: Manole, 

2002. 251 p. ISBN 9788520412091. 

FERREIRA, E. A. G.; MATSUTANI, L.; MARQUES, A. P. Fibromialgia: in Chiarello, B; 

Drivisso, p; A. L. M. Fisioterrapia Reumatológica. 1ª. ed. São Paulo: Manole, 2005. 

KNOPLICH, J. Fibromialgia, dor e fadiga. [S.l.]: Yendis, 2007. 

LIN, C. A.; HSING, W. T.; PAI, H. J. Acupuntura: Uma modalidade Terapêutica validada no 

arsenal terapêutico do médico atual. Revista de medicina, São Paulo, v. 83, n. 3, p. 110-113, 

jul/set 2006. 

MACIOCIA, G. Diagnóstico na medicina chinesa: Um guia geral. 1ª. ed. São Paulo: Roca, 

2006. 

________, G. Os fundamentos da medicina chinesa: Um texto abrangente para acupuntura e 

fitoterapeutas. 2ª. ed. São Paulo: Roca, 2007. 

________, G. A prática da medicina chinesa: tratamento das doenças com acupuntura e ervas 

chinesas. 2ª. ed. São Paulo: Roca, 2010. 

MARQUES, A. P. et al. Validação da Versão Brasileira do Fibromyalgia Impact Questionnnaire 

(FIQ). Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 24-31, jan/fev 2006. 

MARTINEZ, J. E. et al. Fibromyalgia Patients Qulity of Life and Pain Intensity Variation. 

revista de reumatologia, São Paulo, v. 48, n. 6, p. 325-328, nov./dez. 2008. 

________, J. E. et al. Correlação entre a contagem dos pontos dolorosos na FM com a 

intensidade dos sintomas e seu impacto na qualidade de vida. Revista Brasileira de 

Reumatologia, São Paulo, v. 49, n. 1, p. 32-38, 2009. 

PEREA. Epidemologia Diagnóstico, Fisiopatologia e Tratamento Fisioterápico. Fisioterapia do 

Brasil, Rio de Janeiro, v. 4, n. 4, p. 283-288, jul/agosto 2003. 

SHAKE, T. L. Reumatologia: princípios e prática. 1ª. ed. Guanabara - Rio de Janeiro: Koogan, 



32 

 

1999. 

YAMAMURA, Y. Acupntura tradicional: A arte de inserir. 2ª. ed. São Paulo: Roca, 2009. 

________, Y. et al. Canais de energia curiosos e fibromialgia. Revista Paulista de Acupuntura, 

São Paulo, v. 2, n. 2, p. 102-107, jul/dez. 1996. 

 

 


