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RESUMO 

O Diabetes Mellitus é um distúrbio metabólico crônico, caracterizado por níveis elevados de 

glicemiana na corrente sanguínea, devido a deficiência e ou resistência a insulina. Segundo a 

MC o Diabetes Mellittus(DM) é conhecido como "Xiao Ke", isto é, uma doença caracterizada 

pela polidipsia, polifagia e poliúria, reconhecida por danos no Baço(PI); Estômago(Wei); 

Fígado(GAN) e Deficiência do Rim(Shem). A Acupuntura faz parte no conjunto de técnicas 

referentes à MC, através da inserção de agulhas em pontos específicos do corpo. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o uso da Acupuntura no tratamento de 

vários tipos de patologias dentre elas destaca-se o DM. A partir deste interesse, foi proposto 

realizar uma revisão bibliográfica sobre métodos de como a Acupuntura pode ajudar no 

controle da diabetes e identificar se realmente é uma terapia complementar eficaz na 

involução da mesma. A pesquisa foi realizada em livros e bases de dados internacionais 

PubMed/Medline. Baseado nas referências levantadas, identificou que ainda não há um 

tratamento com total reversão DM , porem estudos comprovam que quando associado a 

terapia medicamentosa, práticas de exercício, mudanças de hábitos alimentares e a terapia 

com Acupuntura há uma redução do nível de glicose no sangue induzindo a secreção de 

insulina,  baseado nesta constatação, acreditamos que a Acupuntura e eficaz no tratamento 

complementar para a DM. 

Palavras chave: Acupuntura, Diabetes, Tratamento. 

 
ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a chronic metabolic disorder characterized by elevated levels of glycemic 

in the bloodstream due to deficiency and / or insulin resistance. According to MC Diabetes 

Mellittus (DM) is known as "Xiao Ke", ie a disease characterized by polydipsia, polyphagia 

and polyuria, recognized by spleen damage; Stomach; Liver and Kidney Deficiency. 

Acupuncture is part of the set of techniques related to CM, through the insertion of needles 

into specific points of the body. The World Health Organization (WHO) recognizes the use of 

Acupuncture in the treatment of several types of pathologies, among them the MD. From this 

interest, it was proposed to carry out a bibliographical review on methods of how 

Acupuncture can help in the control of diabetes and to identify if it really is an effective 

complementary therapy in the involution of the same. The survey was conducted in PubMed / 

Medline international databases and books. Based on the references raised, it was identified 

that there is still no treatment with total DM reversion, but studies show that when associated 

with drug therapy, exercise practices, changes in eating habits and therapy with Acupuncture 

there is a reduction in the level of blood glucose inducing The secretion of insulin, based on 

this finding, we believe that Acupuncture is effective in the complementary treatment for DM. 

Keywords:Acupuncture,Diabetes,Treatment..
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COMO A ACUPUNTURA PODE AJUDAR A CONTROLAR O 

DIABETES 

 

1.Introdução 

 

           O Diabete Melitos (DM) é uma doença prevalente, classificada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como uma epidemia, sendo um distúrbio metabólico crônico, 

caracterizado por níveis elevados de glicemia no sangue, devido à deficiência e ou resistência 

à insulina, é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo1. 

 

O DM com sua taxa de crescimento rápido esta se tornando uma ameaça alarmante para a 

saúde humana, a cura ainda não foi descoberta, e suas complicações não têm sido 

administradas com facilidade pela Medicina Ocidental. 

A OMS reconhece o uso da Acupuntura no tratamento de vários tipos de doenças, entre elas 

destaca-se o Diabetes2. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

aponta que 9.122 Brasileiros na faixa etária de 18 anos ou mais de idade estão diagnosticados 

com diabetes Mellitus3.  

A portaria Nº 971 descrita no ano de 2006 do Ministério da saúde reconhece a eficácia da 

acupuntura como tratamento complementar, integrando a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde 4. 

 

A Acupuntura é uma técnica antiga que objetiva diagnosticar doenças e promover a cura pela 

estimulação da força de auto cura do corpo, esse processo ocorre pela estimulação de pontos 

específicos através de agulhas5.  
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Segundo a Medicina Chinesa (MC) o DM é uma síndrome causada através de Danos no Baço 

(Pi) e Estômago(Wei) devido alimentação inadequada; Danos no Fígado(Gan) geralmente por 

alterações emocionais; Deficiência do Rim(Shen)6. 

Devido essa problemática surgiu a interesse de realizar uma pesquisa bibliográfica a cerca  do 

tratamento DM em complemento com a MC através da técnica de Acupuntura se esse é eficaz 

para a involução da doença. 

 

2. Objetivos           

 

2.1Objetivo Geral  

Pesquisar os benefícios e o efeito da Acupuntura como recurso auxiliar no tratamento da 

Diabetes.  

 

2.2Objetivos Específicos  

 

Definir e conceituar os diagnósticos na MC , em especifico como a Acupuntura no tratamento 

de Diabetes encontrados na literatura. 

Elucidar o mecanismo de ação da Acupuntura no Tratamento da DM encontrados; 

Identificar a eficácia da Acupuntura nos Tratamentos abordados. 

3.Metodologia 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão  bibliográfica da produção científica e 

documental sobre o Diabete Mellitos (DM) em principal abordagem do seu tratamento com 

ênfase na Acupuntura que é uma modalidade da Medicina Chinesa. 
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A pesquisa será desenvolvida a partir de material já elaborado e publicado, constituído 

principalmente de livros, revistas e artigos científicos. As coletas dos dados foram realizadas 

através de consultas mecânicas e informatizadas no banco de dados bibliográficos 

Pubmed/Medline, LILACS/BVS e SciELO. Foram selecionados artigos dos últimos 10 anos, 

considerando o título e o resumo dos artigos de interesse para o trabalho, adquiridos a partir 

dos seguintes descritores: Acupuntura, Diabetes, Tratamento. 

             A partir dessa busca, realizou-se uma leitura exploratória que se constituiu na 

verificação dos resumos com a finalidade de selecionar os artigos relacionados ao objetivo do 

estudo. 

4.Revisao da Literatura 

4.1Diabetes Segundo a Medicina Ocidental  

 

Segundo a medicina Ocidental o DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente 

da falta ou incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos, a fisiopatologia 

da doença envolve um comprometimento na entrada de glicose nas células e acúmulo de 

glicose no sangue, devido à deficiência na liberação de insulina pelo pâncreas8. Os valores 

normais da glicemia do jejum ficam entre 75 e 99 mg/dL (miligramas de glicose por decilitro 

de sangue), o diagnóstico é realizado através da Teste oral de tolerância à glicose, Teste 

aleatório de glicose plasmática, Teste de glicemia plasmática em jejum. Os tratamentos 

incluem dieta, exercícios físicos, medicamentos e terapia com insulina9. 

A nova classificação do DM foi redefinida em publicação da ADA de 1997 e da OMS 

de 2006. As últimas diretrizes nacionais e internacionais recomendam a classificação do DM 

em quatro categorias, porem  citaremos as mais importantes DM tipo 1 e  DM tipo 2: 

- Diabete tipo1, verifica-se uma deficiência absoluta de insulina decorrente da destruição 

auto-imune das células B. Geralmente acometem pacientes jovens e não obesos. A 

sintomatologia é polaciúria, poliúria, polifagia, polidipsia, náusea e vômito. 

- Diabete tipo2 ocorrem resistência à insulina e comprometimento na regulação da secreção 

de insulina, as células do corpo não funcionam corretamente, não conseguindo captar a 
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insulina e manter a glicose controlada. Geralmente são pacientes obesos, e a doença costuma 

aparecer na vida adulta3. Os sinais e sintomas são infecções frequentes, feridas que demora a 

cicatrizar, alteração visual (visão embaçada), formigamento nos pés e furúnculos, polaciúria, 

poliúria, polifagia, polidipsia 3.9. 

Considera-se fatores de riscos para o diabetes a genética, obesidade, sedentarismo e o 

estresse dificultam a ação da insulina nas células, que inicialmente compensam com a 

hiperprodução da insulina, porém, em longo prazo, terminam por exaurir sua produção, sendo 

necessário repô-la artificialmente. Especialmente o estresse acarreta aumento hormonal 

adrenérgico e do cortisol, além de outros, que elevam a glicemia agravando o diabetes. Um 

fator importante que atua no controle glicêmico são os hormônios intestinais chamados de 

incretinas, que se elevam após a ingestão alimentar, estimulando a secreção insulínica e a 

supressão do glucagon, sendo que esse hormônio age inversamente à insulina9.12 

As consequências do DM em longo prazo provocam danos, disfunção e falência de vários 

órgãos. A complicação crônica mais comum é a neuropatia, ela é responsável por cerca de 

dois terços das amputações não traumáticas, ocasionada pela lesão do nervo devido a glicemia 

elevada13 

Estudos mostram que os efeitos da Acupuntura no tratamento do diabetes parecem estar 

relacionados à ativação da enzima glicose- 6-fosfato aumento da produção de insulina pelo 

pâncreas e aumento no número de receptores para insulina.  

Em complementação é indispensável a reorganização de hábitos alimentares definida de 

acordo com a exigência e limitações impostas pela síndrome que é especifica para cada 

indivíduo, a pratica de atividade física e de grande importância ocasionando a melhora da 

sensibilidade à insulina e tolerância glicose, bem como a diminuição da glicemia sanguínea11  

4.2Medicina Chinesa e Acupuntura  

 

A MC existe há mais de 5 mil anos e inclui técnicas de Acupuntura, Massagem, exercícios 

respiratórios , orientações nutricionais  e Fitoterapia chinesa12. Tem por princípio básico a 

teoria da energia vital do corpo (chi ou qi) que circula pelo corpo através de canais, chamados 

de ponto de Acupuntura, os quais teriam ramificações que os conectariam aos Órgãos (Zang) 

e Vísceras (Fu).Os Zang são os Órgãos sólidos, considerados Yin, que são o Vesícula Biliar 
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(Dan), Intestino Delgado (XiaoChang), Estômago (Wei), Intestino Grosso (Dachang), Bexiga 

(Pangguang), Pericárdio (XinBao).  Os Fu são os Órgãos vazios, pertencentes à categoria 

Yang, constituída de Vísceras: Fígado (Gan), Coração (Xin), Baço (Pi), Pulmão (Fei), Rim 

(Shen), Triplo Aquecedor (Sanjiao) formado pelo diafragma aquecedor superior, abdômen 

aquecedor médio e baixo ventre aquecedor inferior.5 

Esses Órgãos e Vísceras (Zang / Fu) estão integrados funcionalmente e suas relações 

proporcionam a saúde integral ao indivíduo. A doença é resultado da interação entre o agente 

causal e o indivíduo, resultando em desequilíbrio entre o Yin e Yang do organismo12.    

Considera-se fatores Patogênicos Externos (alterações climáticas: vento, frio, umidade, 

secura, calor ou fogo), Fatores Patogênicos Internos (alterações emocionais) e os Fatores Nem 

Internos e Nem Externos (incluindo estilo de vida, vírus, bactérias, drogas e afins). Para que 

haja um equilíbrio energético é preciso uma regulação da energia, e essa regulação ocorre 

através de técnicas de Acupuntura. 

            A Acupuntura faz parte no conjunto de técnicas referentes à MC, através da inserção 

de agulhas, em pontos específicos localizados que podem ser estimulados por acupressão, 

moxabustão, laserpuntura, aquapuntura e eletroacupuntura. Estão localizados próximos a 

articulações e bainhas tendíneas, vasos, nervos e septos intramusculares, na ligação músculo-

tendínea, nos locais de maior diâmetro do músculo e nas regiões de penetração dos feixes 

nervosos da pele. Ao estimular um ponto de acupuntura, ocorre sensação de parestesia elétrica 

ou calor denominado como De Qi. Com o intuito de fazer com que o corpo libere substâncias 

químicas, endógenas com efeito analgésico e anti-inflamatório tanto local como sistêmico 

para tratar diversos padrões de doenças12. 

   O diagnóstico é feito pela inspeção da língua, das unhas e do cabelo; pela palpação do 

pulso; pela investigação do estado do apetite, do paladar, das fezes, da urina, entre outros, 

além do histórico emocional e de saúde do paciente. A inspeção diagnóstica acontece no 

contato do corpo do paciente com o corpo do terapeuta, seja por qual sentido for: tato, olfato, 

visão ou audição15. 

Desde o início dos anos 1980 a acupuntura vem sendo incorporada no Brasil como 

alternativa terapêutica, associada aos procedimentos da medicina científica ocidental, em 

vários hospitais universitários. Em 2006, foi aprovada a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, ratificada pela Portaria nº 971, de 
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03/05/2006, do Ministério da Saúde, e publicada no Diário Oficial da União em 

04/05/2006.Essa Portaria regulamenta a implantação da acupuntura em todo o território 

nacional, através do SUS16. 

A medicina Ocidental perdeu a visão unificadora de visualizar o individuo como um 

todo, tratando partes especificas do corpo divergente da MC em especifico a Acupuntura que 

tem como objetivo a ideia de equilíbrio, tanto no que se refere às funções orgânicas quanto à 

relação do corpo com o meio externo17 

4.3Diabetes Segundo a Medicina Chinesa 

 

Na MC o diabetes e classificado como "Xiao Ke" uma doença caracterizada pela 

polidipsia (calor no organismo), polifagia (calor no estomago)  e poliúria ( deficiência de rim) 

, também conhecida como  “Síndrome Tang Niao Bing”, que significa “doença da urina 

doce”. Esta Síndrome relaciona-se aos Rins (Shen), mas também envolve o Pulmão (Fei), 

Baço (PI) e Estômago(Wei). O triplo aquecedor (Sanjiao) é responsável pela movimentação 

correta do Qi ( Energia ) ,transformação, transporte e excreção dos fluidos, é dividido em 

superior, médio e inferior, caso as funções estejam prejudicadas o Qi ( Energia ), o sangue e 

os fluidos corpóreos não fluíram de forma equilibrada ocorrendo a estagnação do Qi ( Energia 

), consequentemente afetando outros Zang Fu. De acordo com a medicina tradicional chinesa 

o Yin é a matéria base do crescimento, responsável pela formação de hormônio, a quantidade 

correta de yin no organismo é essencial para a função endócrina desempenhar seu correto 

funcionamento. A deficiência de Yin e o calor seco são considerados os principais agentes 

patogênicos desta síndrome, em estágios mais avançados o yang também é afetado 

ocasionando sua deficiência gerando emagrecimento, fraqueza muscular e retenção de líquido 

(edema)6. 

O diagnóstico é realizado através da observação da cor da face, odor da respiração e 

do corpo; observação da língua forma, cor e saburra; aferição do pulso força, ritmo e 

qualidade. E importante que o terapeuta defina o tipo desequilíbrio ou desarmonia que ocorre 

no corpo, na mente ou espirito do paciente13. 

Danos no Baço (PI)  e Estomago (Wei) ocorre por alimentação inadequada por 

excesso ou deficiência (frituras alimentos quentes, doces alimentos que contem açúcar branco 
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) provocando calor no Estomago (Wei), esse calor lesa o Baço (Pi), o açúcar branco gera 

umidade e seu acumulo a longo prazo gera fleuma e calor, esgotando o Yang do Rim(Shen) e 

Qi(Energia) do Rim(Shen), a má transformação e transporte dos alimentos que é realizado 

pelo Baço(Pi) e Estomago (Wei)   pode acarretar obesidade e emagrecimento. 

Danos no Fígado (Gan) e Alterações Emocionais a estagnação do Qi(Energia) conduz 

ao fogo a repressão emocional gera o calor, lesiona o Estômago (Wei), Baço (Pi) e consomem 

os Fluidos Corpóreos (Jin Ye), ocasionando à Secura e  Calor. Esse calor ocorre através de 

fatores emocionais (fúria reprimida, irritação, frustração e a depressão) ou dietéticos6. 

A deficiência de Qi do Rim (Shen) afeta a Bexiga(Pangguang) comprometendo suas 

funções, conforme a síndrome vai se agrando ocorre o aparecimento do calor vazio afetando o 

Yin Fígado (Gan) e Coração(Xin). Sinais de sudorese noturna, boca seca a noite, sede e urina 

escassa e escura são algumas das manifestações da Deficiência do Yin do Rim (Shen). A 

Deficiência do Yang do Rim (Shen) pode surgir depois de longos períodos de doença, de 

atividade física ou sexual excessiva, envelhecimento ou por retenção prolongada de Umidade, 

causada por deficiência do Baço (PI).  

5.Resultado do Tratamento  

 

Segundo a MC o tratamento para os pacientes diabéticos tem que ser feito de acordo 

com o aquecedor acometido: 

Aquecedor Superior – O Calor Seco que gradativamente consume os fluidos e o Jin Ye 

do Pulmão (Fei). Origina-se das emoções e estresse mental que levam à estagnação de Qi 

(Energia), transformando-se em Fogo lesando o Yin do Pulmão (Fei). O princípio do 

tratamento é fortalecer Pulmão e nutrir o Yin. Eliminar Calor no Pulmão (Fei), umidificar e 

umedecer a secura. A sintomatologia consiste em manifestação de sede excessiva com desejo 

de ingerir grandes quantidades de líquido, boca e garganta seca, micção abundante, pode 

ocorrer tosse seca, voz rouca, sudorese noturna, rubor facial e febre ondulante. No exame 

físico a língua apresenta-se seca com a lateral e ponta vermelha, discreta saburra amarela. O 

Pulso rápido e cheio.Os Principais Pontos de Acupuntura utilizados no tratamento são: 
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(Feishu)B13, (Gaohuangshu)B43, (Taixi) R3,(Taiyuan) P9, (Yuji) P10,(Quchi) IG11, 

(Lianquan) VG 23. 

Aquecedor Médio – O calor no Baço (PI) e Estômago (Wei) ocasiona o Fogo no 

Estômago (Wei), lesionando o Yin. Origina-se do excesso de alimentos doces, gordurosos, e 

bebidas alcoólicas, acumulando calor no Baço (PI) e Estômago (Wei), consequentemente esse 

calor consome Jin Ye e gradualmente leva à fome constante. No exame físico a língua 

apresenta-se seca com a lateral e ponta vermelha, discreta saburra amarela. O Pulso rápido e 

cheio. Os Principais Pontos de Acupuntura utilizados no tratamento são : 

B13(Feishu),;B43(Gaohuangshu);R3(Taixi); P9(Taiyuan) ;P10(Yuji);IG11(Quchi); 

VC23(Lianquan) . O princípio do tratamento é clarear a secura do Estômago (Wei) o calor do 

Baço (PI), e tonificar o Yin. A Sintomatologia consiste em fome excessiva e consumo de 

alimentos, desconforto e sensação de vazio no Estômago (Wei), transpiração excessiva, 

impaciência, sensação de calor, sede, constipação e, micção frequente e abundante; outras 

possíveis manifestações são sensação de queimação no epigástrio, halitoses e preferência por 

alimentos frios. 

 Aquecedor Inferior – O Rim (Shen) é lesionado pelo calor transformando-se em fogo, 

a deficiência de Rim afeta o Yang ocasionando deficiência de Yin e Yang no Rim (Shen). O 

princípio de tratamento é fortalecer o Rim (Shen) e nutrir seu Yin. Origina-se de excesso de 

trabalho, estresse, atividade sexual excessiva ou doenças prolongadas podem consumir a 

essência. A sintomatologia consiste em sede excessiva, micção frequente e abundante, urina 

turva, boca e língua secas, rubor malar, tonturas, visão embaçada, dor lombar, impaciência, 

fome constante, prurido ou ulcerações em pele fraqueza nas pernas, prurido vaginal. No 

exame físico a língua apresenta-se vermelha, com pouca ou nenhuma saburra. O pulso é 

rápido e vazio. Os Principais Pontos de Acupuntura utilizados no tratamento são: 

B23(Shenshu) ; B18(Ganshu); VG4( Mingmen);BA6(Sanyinjiao); R3(Taixi); 

VB25(Jingmen). 

 

Estudos revelam que o uso do laser pode ser empregado na estimulação dos pontos de 

Acupuntura  é um método indolor de estimulação dos pontos, podendo ser utilizado quando as 

técnicas com as tradicionais agulhas não são indicadas. Ao ser realizado um estudo com ratos 

diabéticos através da estimulação com Acupuntura a laser a 650 e 980 nm em BL20 em um 
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período de 28 dias, constatou níveis de glicose significativamente mais baixos comparados 

com ratos diabéticos não tratados, demonstrando que a Acupuntura com laser é um tratamento 

alternativo, complementar para o controle da hiperglicemia. 18 

A terapia medicamentosa (metformina) combinada com e Acupuntura melhora 

significativamente o peso corporal, o índice de massa corporal. Estudos comprovam que o uso 

da insulina é Acupuntura trazem resultados mais eficazes, uma vez que, a Acupuntura atua 

como um sensibilizador à insulina e é capaz de melhorar a atuaçao à insulina, possivelmente 

reduzindo o peso ea inflamação, melhorando o metabolismo lipídico e as adipocinas. 19 

Alguns estudos revelados recentemente demostram que a estimulação muscular eletrica 

percutanea pode reducir a glicemia em pacientes diabeticos, atraves da estimulação nervosa 

elétrica transcutânea em acupoints combinando a estimulação eletrica e terapia de 

Acupuntura, foram utilizados os seguintes pontos: IG11 (Quchi bilateral), IG4 

(Hegu),E36(Zusanli) e BP6(Sanyinjiao) foram selecionados.Quatro pares de eletrodos foram 

fixados separadamente em  IG11 (Quchi bilateral), IG4 (Hegu), E36(Zusanli)  e  

Ba6(Sanyinjiao).TENS (120Z aparelho terapêutico, China) e os parâmetros de estimulação 

foram10 Hz e 5 mA com uma onda descontínua (músculo Contração 7 vezes com intervalo de 

8 segundos entre as contrações). A estimulação dos acupoints. Foi feito com almofadas de 

eletrodo (WLJ54, Shenzhen, China). Os pacientes com diabetes receberam tratamento Acu-

TENS estimulando os acupoints selecionados. O Grupo controle não foi diferente do 

tratamento Acu-TENS, exceto que não circulou correntamente  através dos eletrodos. As 

localizações dos eléctrodos estão nos membros superiores e inferiores bilaterais em pontos 

IG11 (Quchi), IG4 (Hegu), E36 (Zusanli) e BA6 (Sanyinjiao) 17 

A Neuropatia é uma consequência crônica da Diabetes que atinge grande parte dos 

pacientes diabéticos, na MC trata-se de uma síndrome de Deficiência misturada com excesso, 

o tratamento é nutrir QI (Energia) e do YIN, promovendo a circulação.  Algumas pesquisas 

demonstraram que a Acupuntura atua na limpeza dos Canais promovendo  a circulação 

sanguínea  ajudando os receptores de células β da insulina para a utilização, transformação e 

controle da glicose no sangue. A Microcirculação, aumentar a concentração de sangue 

favorecendo o Oxigênio em torno da área afetada, consequentemente a Recuperação dos 

nervos afetados, excitando o Nervo para regular o nervo vegetativo, corrigir o Disfunção 

endócrina e restaurar a normalidade função. Os pontos utilizados no tratamento foram: IG15( 
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Jianyu), IG11 (Quchi ), IG10 (Shousanli) ,  IG4 (Hegu), E31(  Biguan), IG18( Futu),  E 34( 

Liangqiu),  E 43( Xiangu) e E 44(Neiting) , BA10 ( Xuehai) e B 17 (Geshu) Foram 

adicionados para estase de sangue;  BA9( Yinlingquan) e BA8 ( Diji) foram adicionados para 

fleuma; EX20 ( Bafeng) e EX15 ( Baxie)  foram adicionados para Entorpecimento severo das 

mãos e pés 21 

6.Conclusão 

 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de levar ao paciente portador de DM alguns 

benefícios que o tratamento de acupuntura pode fornecer ao mesmo. Após o diagnóstico de 

DM o paciente  passa a conviver com um novo estilo de vida, os quais muitos não conseguem 

se adaptar, adquirindo assim, muitas complicações da doença. As pesquisas mostraram que  

houve uma diminuição considerável na redução do nível de glicose no sangue induzindo a 

secreção de insulina aos pacientes que foram submetidos à acupuntura, prática de atividade 

física e reorientação alimentar, melhora na eficácia da terapia medicamentosa, enquanto os 

pacientes que não foram submetidos ao tratamento tiveram como resultado um aumento na 

taxa de glicemia.  

 O tratamento do diabetes com Acupuntura é não apenas controlar, mas diminuir as 

medicações e trazer qualidade de vida ao individuo portador de DM. Diante dos resultados 

obtidos, conclui-se que, o tratamento oferecido  ao paciente DM  trouxe benefícios, 

melhorando sua saúde e estilo de vida  contribuindo para reconhecimento da prática de 

Acupuntura. 
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