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RESUMO 

 

Objetiva-se aqui demonstrar como a Acupuntura, que é elemento da Medicina Chinesa (MC), 

ciência milenar complexa e abrangente, que pode ser utilizada como auxiliar no tratamento de 

processos alérgicos. A metodologia utilizada foi revisão de literatura que possibilita a 

contextualização de uma grande área pesquisada como ponto de partida para a discussão. 

Conclui-se que a acupuntura é um tratamento complementar eficiente para a minimização de 

reações alérgicas, agindo tanto na fase aguda como no controle de alergias crônicas. 

Palavras-chave: Medicina chinesa. Acupuntura.  Alergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aimsat demonstrating how acupuncture, which is part of the Traditional Chinese 

Medicine (TCM), complex and comprehensive nacient science, which can be used as anaid in 

the treat ment of allergic processes. The methodology used was literature review that enables 

the contexto of a large are a searched as a starting point for discussion. It concludes that 

acupuncture is na additional effective treatment to minimize allergic reactions, acting both in 

the acutephase and in the control of chronic allergies. 

Keywords: Chinese medicine. Acupuncture. Allergy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Objetiva-se aqui demonstrar como a Acupuntura, que é elemento da Medicina  

Chinesa (MC), ciência milenar complexa e abrangente, que pode ser utilizada como auxiliar 

no tratamento de processos alérgicos. 

A Acupuntura é um método antigo e terapêutico chinês que está baseado na 

estimulação de determinados pontos do corpo com agulha, ou com fogo, com a finalidade de 

restaurar e manter a saúde (SALGADO, 2008). 

O plano anatômico do organismo do ser humano, a partir da tradição oriental da 

acupuntura, é permeado de locais superficiais e profundos onde os meridianos e canais 

orgânicos percorrem e adquirem alta condutividade de potencial elétrico (PEREIRA; COSTA, 

2012). 

Cada sistema tem sua fisiologia que está incluída sentimentos, emoções, cor, dor, 

manifestações específicas de excesso.  A condição da saúde é o resultado da condição da 

existência de certo equilíbrio entre todos os sistemas internos físicos ou psíquicos (PEREIRA; 

COSTA, 2012). 

Para discorrer sobre a Acupuntura faz-se imprescindível um levantamento histórico, 

onde estas referências possibilitam situar como a evolução deste pensamento que reflete nos 

dias atuais. 

Para que a Acupuntura atue como outra forma de refletir sobre a saúde e doença, e 

para que tenha credibilidade na conjuntura científica, deve-se pensar na repercussão desta 

doutrina tanto nas questões práticas quanto nas questões teóricas, para que dessa forma, se 

possa analisar a efetividade e a lógica do auxílio teórico que a aporta. 

 

 

 

 

 



1.1 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi revisão de literatura que possibilita a 

contextualização de uma grande área pesquisada como ponto de partida para a discussão. 

Funciona como um sumarizador de um determinado assunto. Noronha e 

Ferreira (2000, p. 191) definem a revisão de literatura como: 

 

Estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada 

área temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma 

visão geral ou um relatório do estado da arte sobre um tópico 

específico, evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que 

têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada. 

 

Reúne e discute informações produzidas na área de estudo analisando uma área 

em um determinado período, idioma e tópico específico como explica Taylor e Procter 

(2001): “uma tomada de contas sobre o que foi publicado acerca de um tópico específico”. 

Foram incluídos no estudo todos os artigos de acordo com o tema proposto, que 

estivessem em língua portuguesa e com conteúdo na íntegra disponível on-line. 

Os critérios de exclusão dos artigos foram os que não se encontravam disponíveis 

na íntegra. 

Segundo Krainovich-Miller (2005), a literatura de banco de dados apresenta 

relatórios de pesquisa já concluídos e os artigos de periódicos constituem uma fonte de 

informação mais recente, a respeito de quase todos os assuntos cabíveis. 

Vale salientar que o estudo foi realizado respeitando a literatura encontrada, onde 

os resultados não sofreram modificações em benefício da pesquisa do autor. 

Ao iniciar uma busca eletrônica em base de dados faz-se necessário a 

identificação dos conceitos mais relevantes de acordo com o problema da pesquisa e os 

descritores utilizados. 



Para Finfgeld (2006) o exame e interpretação rigorosa dos resultados obtidos nos 

estudos fazem parte de uma interpretação nova e integrada na área de interesse como 

estratégia para avançar o conhecimento adquirido através das investigações. 

Analisou-se nesse estudo que os autores têm dado preferência para pesquisas na 

abordagem metodológica quanti-qualitativa, justificada pelo fato de auxiliar as revisões 

sistemáticas e facilitar a avaliação de um efeito de uma intervenção, bem como os resultados 

negativos de estudos desenvolvidos com abordagem somente qualitativa. 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MEDICINA CHINESA 

 

A Medicina Chinesa compreende que o bom andamento da saúde de todo ser, 

advém do bom equilíbrio entre o Yin e o Yang, que são duas forças antagônicas, mas onde 

sua oposição acaba criando um equilíbrio dinâmico que tanto o Yin como o Yang possuem 

cada qual nas suas funções, quando estão em mesmo nível de energia, um controla ou outro, 

mas quando um se sobressai ao outro, gera o desequilíbrio, ou seja, ocasiona a doença. A 

Acupuntura tem por função refazer esse equilíbrio natural (YAMAMURA, 2001). 

A Acupuntura não rotula as doenças de forma tão restrita como estamos 

habituados aqui no ocidente. 

Na Acupuntura não há uma doença, mas sim uma pessoa doente que precisa de 

um tratamento geral, objetivando seu equilíbrio como um todo. 

Há uma exceção para isso, que é a analgesia por Acupuntura, onde se procura 

exclusivamente tirar na sua totalidade a sensibilidade à dor do paciente antes de uma cirurgia. 

A teoria do Yin e Yang engloba todos os aspectos do preceito teórico da Medicina 

Tradicional Chinesa. Possibilita explicar a estrutura orgânica, as funções fisiológicas e as 

mudanças patológicas do corpo humano, além de conduzir o diagnóstico e o tratamento 

clínico. 

Quando a teoria do Yin e Yang é utilizada para esclarecer a estrutura orgânica do 

corpo humano, a ideia subjacente é que o corpo humano é um todo conectado. 

Todos seus Órgãos e tecidos estão ligados organicamente e podem ser repartidos 

em dois aspectos opostos, chamados Yin e Yang. 

Em relação à anatomia, a parte superior do corpo é Yang e a parte interior é Yin; 

analisando lateralmente os quatro membros, Yang, e nos aspectos medianos, Yin. 



Já segundo a natureza de suas energias funcionais, os órgãos Zang são Yin e os 

órgãos Fu, Yang. Todavia, dentro de cada órgão Zang Fu, há aspectos Yin e Yang 

(XINNONG, 1999). 

O mesmo autor coloca ainda que os sintomas são decorrentes da frustração 

emocional e depressão de Qi (Qi) que leva à estagnação de Sangue (Xue), acumulação de 

fleuma, retenção de alimento, coleção de fogo e falta de harmonia dos órgãos Zang Fu. 

O Qi (Qi) tem funções importantes no corpo humano, umas das suas principais 

funções são: o impulso, regulação do corpo humano, a proteção, o controle, e a atividade de 

transformação. 

Esses cinco elementos são considerados uma espécie de formação pelo 

movimento e transformação dos cinco princípios representados por: Madeira, Fogo, Terra, 

metal e água (RANEIA, 2011). 

Cada elemento controla o outro, ao mesmo tempo em que ele é controlado. Desta 

forma a Terra controla a água, a água controla o fogo, e o fogo controla o metal. 

A raiva abafada pode levar a muitos distúrbios do Fígado (Gan) com a degradação 

do livre fluxo do Qi (Qi). Sendo assim, o Qi (Qi) do Fígado (Gan) pode crescer de forma a 

atacar a mente, ou subjugar o Baço (Pi) e Estômago (Wei), ou ainda – atacar o Pulmão (Fei), 

ou descender para o Intestino Grosso (Dachang) e Intestino Delgado (Xiaochang), levando a 

várias enfermidades. 

Muita preocupação acumulada pode parar o Fígado (Gan) e debilitar o Baço (Pi), 

ocasionando o fracasso do Baço (Pi) no transporte e transformação, provocando acúmulo de 

umidade e fleuma, e acúmulo de alimento não digerido. 

A afluência da umidade fleuma e alimento não digerido durante um longo período 

é capaz de produzir Fogo. 

A ansiedade de forma excessiva também pode acarretar a disfunção do Qi (Qi) e 

consumir o Yin (Nutrientes e Sangue (Xue), ocasionando muitos sintomas (XINNONG, 

1999). 

Na medicina tradicional chinesa, o tratamento dos distúrbios e das doenças 

funcionais procura restabelecer a saúde e promover o equilíbrio, e a harmonia funcional sendo 

essa harmonia um sinônimo de saúde (HARRES, 2008). 



As doenças são vistas como um distúrbio funcional no corpo humano. Desta 

maneira, os pontos de acupuntura têm a função de acalmar, facilitar, e ajustar as funções 

orgânicas. 

Desde 400 A.C os chineses sistematizaram os distúrbios funcionais e orgânicos de 

uma forma que pode ser chamada de comparativa, com princípios e modelos da natureza 

(HARRES, 2008). 

Textos clássicos do que tange a Acupuntura vêm explicar, dentro da medicina 

chinesa, assuntos acerca da anatomia, fisiologia, patologia e tratamento terapêutico. 

No Ney Jing, o “Clássico do Imperador Amarelo sobre Medicina Interna” já 

assegura que o Sangue (Xue) flui de forma contínua pelo corpo todo, sobre o domínio do 

Coração (Xin). 

Somente em 1628, mais de 2000 anos depois do Ney Jing, Willian Harvey 

sugeriria sobre sua teoria da circulação sanguínea. (SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 

2001). 

Na forma de como é vista a acupuntura, a diferenciação das síndromes a definição 

do tratamento não há como separar. 

Vários modelos de síndrome existem, mas no caso das dores nas articulações nos 

músculos, dores tendinosas e ligamentares, são chamadas de "Síndromes Bi”, um termo que 

está referindo ao bloqueio articular doloroso de acordo com a medicina tradicional chinesa 

(HARRES, 2008). 

As causas dessas síndromes dificultosas e dolorosas funcionais, acontecem devido 

a um bloqueio de movimentos e de circulação do Sangue (Xue) e também de líquidos 

corpóreos (Jin Ye) criando edema. 

As Síndromes Bi acontecem através do ataque de fatores patogênicos externos e 

que são acompanhados pela fragilidade de constituição corporal. 

As Síndromes de Bi podem ser diferenciadas de acordo com a natureza do fator 

patogênico (HARRES, 2008). 

Em diversos lugares da China foram confeccionadas agulhas de pedras e espinhas 

de peixes. O objetivo das práticas de terapia, baseadas na MTC é compreender os fatores que 



propiciam ao indivíduo o seu desequilíbrio energético e tentar deixar a fluidez energética 

obtendo o equilíbrio (RANEIA, 2011). 

 

2.2 HISTÓRIA E CONCEITO DA ACUPUNTURA 

 

A Acupuntura é definida como, uma prática milenar, que foi originada na China 

há aproximadamente 4.500 anos. 

Em alguns registros históricos, há relatos de quando os guerreiros voltavam de 

suas guerras, chegavam com ferimentos de lanças e flechas e lentamente se curavam de outros 

desconfortos e doenças a medida de seus ferimentos eram curados pela acupuntura. 

Apesar de os locais das feridas não se relacionassem com o órgão doente ou com 

outra parte do corpo que melhorava (GOMES, et al, 2013, p. 12). 

A Acupuntura vem sendo desempenhada de maneira sistemática na China e em 

países asiáticos. Neste tempo foram desenvolvidos vários conceitos e sistemas que se 

refletiam os paradigmas, as tradições médicas, culturais e sociais da época (HARRES, 2009, 

p. 30). 

Antigamente há mais de 2 mil anos, há citações de que os instrumentos de 

acupuntura eram feitos de pedra, pois não era dominada a técnica da fundição. Tempos depois 

foram forjadas a bronze, prata e ouro. 

Surgindo a escrita, em 1300 AC, e, subsequentemente, da impressão gráfica, foi 

promovido intensamente o aumento e crescimento da literatura médica, disseminado e 

desenvolvendo a medicina tradicional chinesa. A partir daí a acupuntura vem sendo 

desenvolvida normalmente na China, até os dias atuais (HARRES, 2009, p. 30). 

À medida que a Acupuntura foi se confrontando com a medicina moderna 

ocidental em sociedades como os Estados Unidos, e até mesmo na própria China, os 

profissionais da saúde tanto orientais, como ocidentais, acharam dificuldades não só em 

definir do ponto de vista médico, o seu crédito, mas também em compreender o seu 

mecanismo de ação. 



Vários profissionais da saúde decidiram se manter afastados desta especialidade, 

por não ter informações que sejam capazes de explicar seus fundamentos científicos 

(HARRES, 2009, p. 30). 

O mecanismo de ação da Acupuntura tem sido extensivamente estudado em 

pesquisas desde 1970, mostrando o envolvimento de fatores neurais e humorais (HARRES, 

2009, p. 35). 

Os pioneiros da Acupuntura expandida sobre o ponto de vista das neurociências 

foram Gerhard Van Swieten e Rougement. Gerhard analisou sobre os fundamentos 

neurológicos da Acupuntura e da Moxabustão, em 1755. Já Rougement, estudou sobre a 

Acupuntura e Moxabustão como maneiras de terapia por contrairritação, em 1798. 

(JACQUES, 2005). 

Então, a Acupuntura veio desde a década de 70 se tornando muito popular pelo 

fato de ser uma ciência milenar (com toda sua complexidade e circunscrição) e com 

comprovações quanto a sua eficácia e segurança (PALMEIRA, 1990). 

Tem-se como fato confirmado, por meio de pesquisas científicas, a agregação da 

eficácia analgésica da Acupuntura com a ativação de opióides endógenos. (SAAD, 2008). 

O termo Acupuntura vem do latim acus que quer dizer agulha e pungere que 

significa puncionar. 

Sendo assim, a Acupuntura procura curar as patologias através do uso de agulhas 

inseridas em pontos específicos, chamados de acupontos (SCOGNAMILLO-SZABÓ; 

BECHARA, 2001). 

A Acupuntura se define como uma forma de terapia chinesa, que tem como base a 

introdução de agulhas com tamanhos significativos, e com finalidades terapêuticas. 

Apesar de existirem práticas parecidas com a acupuntura sejam encontradas em 

outros povos antigos, tais como: povos egípcios, sumerianos, africanos, dentre outros. 

Na medicina popular dos diversos povos da Europa, em nenhum outro lugar da 

terra foi encontrado significado filosófico profundo à acupuntura como na antiga China 

(GOMES, et al, 2013, p. 12). 



Acupuntura significa punturar com uma agulha. A palavra acupuntura, usada de 

forma ampla, inclui-se agulhamento da superfície corporal. 

A Acupuntura possui uma visão de forma a interligar o corpo e a mente 

(VECTORE, 2005), que vem da filosofia taoísta, surgida da Medicina tradicional. 

O ideograma Tao quer dizer: “Trajetória do homem superior”, mas sua 

especificidade muitas vezes é colocada de uma forma bem simples como “Caminho”. 

Sendo assim, sua filosofia deve ser compreendida como um rumo a ser tomado, a 

ser vivido ou seguido, mas também, como um caminho individual e reservado. 

(CAMPIGLIA, 2004). 

Desta forma a acupuntura pode ser definida como uma terapia neurofisiológica 

coordenada pelo cérebro, dando resposta a estimulação dos sensores dos nervos periféricos 

pala colocação de agulhas. 

E essa estimulação pode ser ativa pela manipulação das agulhas por estimulação 

elétrica (HARRES, 2009, p. 31). 

No Brasil, os termos Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e Acupuntura são 

utilizados como sinônimos, mas existem diferenças. 

A Acupuntura é apenas uma das técnicas da MTC. A MTC abrange meios físicos 

(como massagem, calor), especialidades corporais (como dieta e exercícios) (SAAD, 2008), 

além de práticas de respiração e meditação, dentre outras. (SCOGNAMILLO-SZABÓ; 

BECHARA, 2001). 

A MTC é vastamente utilizada em países como China, Coréia, Japão e Taiwan. É 

usada tanto na promoção de saúde, quanto no cuidado de doenças. Sendo assim, torna-se um 

grande erro dos ocidentais procurarem a MTC apenas quando estão gravemente doentes. 

(SAAD, 2008). 

A visão tradicional da Medicina Chinesa se liga as teorias que são baseadas no 

taoísmo, sobre energias conhecidas pela dualidade, entre outros conceitos bastante exóticos 

para a ciência médica ocidental (COSTA, et. Al, 2003). 



As características da medicina oriental é a ciência do tratamento e a medicina 

ocidental se desenvolve, como medicina científica contemporânea, porém a medicina oriental 

se mantém ainda os princípios filósofos do velho oriente (GOMES, et al, 2013, p. 13). 

 

2.3 A TERAPÊUTICA DA ACUPUNTURA 

 

As principais teorias da Acupuntura foram criadas a partir da experiência 

empírica. Os médicos antigos descobriram, como por exemplo, que, para tratar da dor ou 

tratar de outros sintomas nas áreas genitais, do abdômen inferior e da região lombar, a 

colocação de agulhas em certas regiões locais do dorso do pé e no aspecto medial da parte 

inferior da perna era a mais afetiva do que a inserção de agulhas em qualquer parte do corpo 

humano (HARRES, 2009, p. 30). 

Desta maneira, na medida em que esses pontos estão sendo identificados, foram 

traçadas linhas para conectá-los. 

Esses pontos incluídos foram se mostrando cada vez mais eficazes no tratamento 

das mesmas partes do corpo, como também respondiam de forma parecida ao estímulo 

promovido pela colocação de agulhas, e sua sistematização criou o mapeamento de linhas na 

superfície do corpo, em que se conectavam os pontos entre si. 

Estes pontos a serem puncionados podem atuar de forma local ou até em áreas 

opostas ao local da inserção, sendo utilizado, para este fim, a incitação nociceptivo. 

(SCOGNAMILLO-SZABÓ; BECHARA, 2001). 

O agulhamento com o seu objetivo de fazer estímulos nos tecidos do corpo 

humano é a característica compartilhada por todos os diversos estilos e modalidades de 

acupuntura moderna. 

As agulhas e seus estímulos na superfície corporal ativam mecanismos vitais 

próprios do organismo, regulando e promovendo os processos regenerativos (HARRES, 2009, 

p. 30). 

E esse processo é formado por duas etapas, as centrais e periféricas. Para um 

mecanismo central a colocação de agulhas ativa as regiões do cérebro que agem como todo o 



sistema nervoso e central, sobre o sistema cardiovascular, endócrino, imunológico, e também 

sobre o sistema músculo esquelético deixando de forma normalizada e regulando as 

atividades fisiológicas do corpo. 

Neste esquema, o centro executivo final é o hipotálamo, onde são controlados os 

três sistemas que se relacionam à sobrevivência, e que envolvem funções endócrinas, 

autonômicas e neuromodulatórias, o que inclui as funções emocionais e mentais (HARRES, 

2009, p. 31). 

Quanto ao mecanismo periférico, a colocação de agulhas estimula reações 

fisiológicas locais a libertação de substâncias estimulantes dos sensores periféricos que 

envolvem todos os 5 sistemas vitais falados acima, com o objetivo de deixar uma reação 

regeneradora e imunológica, que separa lesões teciduais e que no mesmo instante, promove o 

controle e o tratamento da dor. Desta forma se adquire evidências locais dos efeitos da 

Acupuntura. 

O uso da ressonância magnética funcional tem mostrado que a acupuntura, em 

pontos específicos, pode causar mudanças que podem ser observadas nas respectivas regiões 

do cérebro, porque a partir do estímulo de um ponto na face externa do 5º dedo do pé, que 

tradicionalmente está ligada à visão. 

Desta maneira a Acupuntura pode regular a homeostase favorecendo os processos 

regenerativos e o alívio dos sintomas disfuncionais. Como a respostas do resultado do 

tratamento pela Acupuntura, dependem das respostas do organismo aos estímulos das 

agulhas, essas respostas obedecem a capacidades individuais que nem todas as vezes são 

iguais em todos os pacientes.  Mas uma quantidade significativa desses pacientes reage bem 

ao tratamento, cujo índice de resultados negativos é menor. 

Os objetivos do tratamento pela acupuntura são: promover os processos 

regenerativos sem que haja efeitos colaterais, restaurar a homeostase, tratar das doenças, e 

começando pela origem delas, e também tratar de seus sintomas e alterações fisiopatológicas 

em todo organismo (HARRES, 2009, p. 30). 

A medicina moderna mapeou os pontos gatilhos miofaciais "triger points", os 

pontos sensíveis, os pontos motores, e os dolorosos "tender points", que a característica 

comum é a capacidade de se tornarem doloridos e sensíveis em ocorrência de alterações 

funcionais dos nervos sensibilizados. 



Outra característica comum a esses pontos é o fato de apresentarem alterações 

parecidas ao seu comportamento elétrico, que da possibilidade á a sua localização através de 

localizadores elétricos de pontos. 

Cabe destacar também que, apesar de 71% de pontos de acupuntura tenham as 

mesmas características dos pontos gatilhos, os dois não tem a mesma natureza, porque os 

pontos gatilhos se referem a áreas sensíveis em músculos esqueléticos e faciais (HARRES, 

2009, p. 30). 

As agulhas de Acupuntura ativam os receptores em terminações sensoriais na 

pele, nos tecidos e nos músculos. 

Precisa-se hoje de evidências dos eventos moleculares, celulares e teciduais, que 

se encontram por trás da resposta à colocação de agulhas. 

Na observação clínica, quatro resultados importantes terapêuticos da acupuntura 

se mostram: Alívio do estresse mental, físico e emocional, ativação do controle dos 

mecanismos antiinflamatórios e imune, aceleração da regeneração dos tecidos, analgesia e 

alívio da dor (HARRES, 2009, p. 31). 

A colocação das agulhas Acupuntura incentiva os nervos periféricos, resultando a 

síntese e a liberação de diversos peptídeos opióides endógenos. 

Um músculo doente e dolorido, tenso e inflamado, necessita para se recuperar, de 

um aporte de nutrientes e um suprimento adequado de oxigênio. 

A melhora na circulação sanguínea pelo relaxamento do músculo irá contribuir na 

remoção dos catabólitos e das toxinas ajudando no tratamento da dor e da sensitização dos 

sensores. 

Quando um músculo fica tenso e doente, com a tensão mantida algumas fibras se 

desenvolvem em uma condição de contratura persistente, a qual não corresponde mais aos 

sinais de relaxamento provenientes do SNC (HARRES, 2009, p. 32). 

A colocação das agulhas determina estímulos aferentes, que ao chegar na medula 

espinhal, irá ser determinado um bloqueio dos neurônios motores favorecendo rápido e 

sustentado efeito relaxante muscular por via mecânica, fisiológica e sensorial. 

Esse relaxamento muscular permite que a perfusão nos vasos sanguíneos volte a 

seu estado normal. O suprimento ao ser restaurado, a crise de energia se resolve e pode 

ocorrer a dessensibilização das terminações nervosas irritadas de modo sustentado (HARRES, 

2009, p. 32). 



As dores e os distúrbios funcionais do sistema músculo- esquelético estão entre as 

condições clínicas que frequentemente procuram o tratamento pela acupuntura. 

Os sintomas que tem relação aos membros superiores estão associados a 

problemas na região cervical, já os que se apresentam na região cervical enquanto os que se 

manifestam nos membros inferiores estão associados a problemas na região lombar 

(HARRES, 2009, p. 33). 

Os membros inferiores apresentam desvantagens, em relação aos membros 

superiores, suportar o peso do corpo ficando desta forma mais sujeitos ás alterações 

degenerativas articulares. 

Para enfrentar esses desafios é necessário que haja um bom conhecimento da 

estrutura anatômica e biomecânica de todas as regiões. 

Os membros inferiores foram estruturados com o objetivo de locomoção, suporte 

de peso e manutenção do equilíbrio. 

Os membros superiores são o oposto dos membros inferiores, eles são mais 

móveis e não precisam suportar tanto peso apresentando, assim, uma modalidade maior 

(HARRES, 2009, p. 33). 

É importante adquirir um bom conhecimento da anatomia, da patologia dos 

músculos, tendões, ligamentos, nervos, ossos e também da filosofia, se todos esses 

conhecimentos forem intimamente relacionados a efetividade da terapia com acupuntura. 

Deve ser lembrado que os músculos são a fonte da maioria das dores nos 

distúrbios dos tecidos que são moles. 

A adaptação da acupuntura no tratamento da dor já é responsável pela presença do 

acupunturista nos serviços públicos de saúde. 

Hoje em dia, o mecanismo de ação da acupuntura já está sendo desvendado, em 

virtude da descoberta de 366 pontos da acupuntura clássica, sendo a dor é um sintoma 

abstrato e sua percepção é afetada por outros fatores inclusive os psicológicos (COSTA, et. 

Al, 2003). 

A Moxabustão e a Acupuntura são componentes importantes da medicina 

tradicional chinesa, que ajudam na prevenção de doenças, aplicando com algodão ou 

aplicando agulhas em determinadas partes do corpo. 



Para os chineses, existe uma contínua circulação de energia em nosso corpo. A 

Acupuntura é efetiva na medida em que se retribui e se normaliza a corrente energética no 

organismo, recuperando a circulação normal (PEREIRA; COSTA, 2012). 

Os objetivos terapêuticos da acupuntura são definidos como a aquisição da 

analgesia, recuperação motora, dentre outras (PEREIRA; COSTA, 2012). 

A terapêutica da acupuntura promove analgesia, normaliza a regulação das 

funções orgânicas, dentre outros. 

A Acupuntura cria efeitos biológicos de natureza variada, e que se desenvolve a 

partir do estímulo colocado às diversas estruturas e diferentes sistemas subjacentes aos pontos 

de acupuntura. 

 

2.4 TRATAMENTO PELA ACUPUNTURA 

 

No tratamento pela Acupuntura deve ser feito uma escolha, dos pontos de acordo 

com a distribuição e suas indicações. Dentro disto estão os pontos: locais, pontos regionais ou 

adjacentes e pontos distais (HARRES, 2008). 

Os pontos locais estão sendo situados na região da doença. Entendemos que todo 

ponto doloroso é um pouco sensível a palpação e pressão, pode ser considerado um ponto de 

acupuntura. 

Os pontos regionais ou adjacentes são aqueles que são situados nas proximidades 

da região da doença ou na região onde se encontra a dor. Muitas vezes quando o quadro é 

grave e doloroso, os pontos locais são bastante sensíveis, devendo ser selecionado os pontos 

regionais ou adjacentes evitando o uso de pontos locais para evitar riscos de agravamento dos 

sintomas (HARRES, 2008). 

Nestes casos podem ser usados pontos contralaterais que irão mostrar efeitos 

parecidos. 

E isso acontece porque a medula espinhal, fibras aferentes da periferia cruzam 

linha média e se conectam com neurônios dos cornos medulares do lado contrário. 

Esse conhecimento serve para ser explicado o uso de pontos bilateralmente e dar 

reforços as respostas ao estímulo das agulhas de acupuntura. 



Pontos distais se situam longe da região das doenças e adquirem um efeito 

terapêutico que se corresponde a estímulos sobre os trajetos nervosos periféricos que se 

relacionam com a região afetada (HARRES, 2008). 

As causas que são mais frequentes dos distúrbios e disfunções da articulação do 

joelho são: lesões tendinosas, capsulares, alterações inflamatórias, posturais, perturbações 

secundárias e dores referidas, como um exemplo: dores no joelho. 

A Acupuntura está indicada tanto em casos de dores causadas pela má postura, 

dor referida, ou dores reflexas como também em casos de doença própria das articulações, 

alergias como de origem respiratória, alimentar e outros. 

Nos casos de deformidades graves, em que as dores não se determinam por causa 

dessas alterações, suas causas geralmente têm relação aos músculos, tendões e ligamentos 

acometidos (HARRES, 2008). 

 

2.5 A ACUPUNTURA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

A Acupuntura é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde – OMS como 

um tratamento principal ou complementar para diversas patologias e por isso, desde o ano de 

2002, vem procurando incentivar a sua prática nos seus países membros através do “WHO 

Traditional Medicine - definitions”, destacando que a acupuntura possui baixo custo e elevada 

efetividade (SANTOS, 2009). 

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas Acupunturistas 

(SOBRAFISA), estima que existem cerca de 11 mil fisioterapeutas especialistas em 

acupuntura e a implementação do PNPIC acarretará em uma maior participação desses 

profissionais na rede pública. 

Destaca-se que um instrumento importante para a inserção dos profissionais não-

médicos e especialistas em acupuntura no SUS é o NASF, na atenção primária ao SUS 

servindo como serviço de referência para as unidades básicas de estratégia de saúde da família 

(SANTOS, 2009). 



No entanto, a limitação para a atuação dos profissionais especialistas em 

acupuntura no SUS, é a falta de possibilidade de distinguir o atendimento da Acupuntura entre 

consultas realizadas por médicos e por não-médicos (SANTOS, 2009). 

 

3. ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA ALERGIA 

 

Uma pesquisa realizada no Centro Médico da Universidade Charité de Berlim, na 

Alemanha, submeteu pessoas que sofriam de alergias sazonais às sessões de acupuntura. 

Os resultados apontaram que os pacientes relataram melhora significativa (VEJA, 

Revista, 2013). 

O tratamento da Acupuntura pode ser utilizado em todos os casos alérgicos, sendo 

os mais comuns, a rinite, sinusite, dermatites tópicos e intolerância às substâncias. 

As sessões costumam demorar em média cinquenta minutos e podem ser 

realizadas por qualquer paciente, incluindo crianças e gestantes (DOURADO, 2015). 

Explica Tylá Pilloto Duarte (2012, p. 1) como a Acupuntura age melhorando a 

qualidade de vida dos pacientes com processos alérgicos: 

 

Nosso corpo é cheio de meridianos, verdadeiros rios de energia. 

E é o desequilíbrio desses meridianos que afeta nossos órgãos. 

O que as agulhas da acupuntura fazem é justamente 

desbloquear esses rios de energia, refazendo o caminho original 

dos meridianos e restabelecendo a saúde” [...] “Cada 

meridiano é responsável por determinado órgão, por isso no 

caso das alergias nós trataremos órgãos ligados à doença, 

como Pulmão (Fei), Rim (Shen), Baço (Pi), etc. Através de uma 

avaliação descobrimos os meridianos afetados naquela pessoa, 

pois varia em cada caso. 



 

O ideal é a que o indivíduo busque a acupuntura antes do acontecimento das crises 

alérgicas, evitando que os sintomas apareçam, no entanto, caso estes já estejam instalados, a 

acupuntura traz alívio praticamente imediato. 

 

3.1 TRATAMENTO DA ACUPUNTURA NA ASMA ALÉRGICA 

Na Medicina Chinesa, o tratamento através da acupuntura no tratamento da asma 

objetiva normalizar os órgãos doentes através de suporte funcional, promovendo mudanças 

nas funções sensoriais, motoras e autonômicas com resultados terapêuticos. 

Destaca-se que: 

 

A asma brônquica é uma doença crônica, caracterizada por 

inflamação e hiper-reatividade das vias aéreas a diversos 

estímulos podendo levar à obstrução do fluxo aéreo, que pode 

ser reversível espontaneamente ou com tratamento (SANTOS 

JUNIOR, 2001, p. 9). 

 

Considerado pela Medicina Oriental apenas um desequilíbrio nos Pulmão (Fei), 

Rim (Shen) e Estômago (Wei), os pontos da Acupuntura que correspondem ao seu tratamento 

estão próximos aos que tratam Rim (Shen) e Estômago (Wei). 

A respeito do diagnóstico: 

 

A Medicina Tradicional Chinesa chega ao diagnóstico do 

paciente a partir de um questionário com perguntas 

direcionadas para chegar na doença, checagem do pulso e, se 



preciso exames laboratoriais. O acupunturista também observa 

em que condições estão os cincos órgãos vitais do corpo. Cada 

um desses órgãos corresponde a um dos elementos da natureza 

e se relacionam a um determinado aspecto mental responsável 

pelo temperamento e pelas reações subjetivas de cada um de 

nós, originando uma postura e um comportamento específico. A 

função individual do órgão faz parte de um conjunto no 

organismo, porém cada órgão só é significativo quando 

integrado ao conjunto de todo o corpo. É por isso que na MTC 

não se pode tratar um órgão individualmente, e sim, como parte 

de um todo. Esse todo, o organismo, para os chineses, significa 

o cenário dos relacionamentos entre emoções, atividades 

mentais, tecidos, órgãos e influência ambiental (SANTOS 

JUNIOR, 2001, p. 11). 

Trata-se a asma escolhendo principalmente pontos do meridiano Taiyin da mão. 

Quando a asma for grave utilizam-se pontos VC22 (tiantu), VC17 (dingchuan) e ponto 

extrashanzhong. 

 

Fonte: www.drxuacupuncture.com 

Os pontos P-7(lieque)P-5 (chize) promovem a dispersão do Qi (Qi) do Pulmão 

(Fei) e o ponto B-13 (feishu) além de promover a dispersão do Pulmão (Fei), erradica o Feng 

(Frio). 

http://www.drxuacupuncture.com/?p=631


 

Fonte: www.pontosdeacupuntura.com.br 

Os pontos Tiantu e Dingchuan acalmam a asma. O ponto E36( Zusanli) promove a 

manufatura do Sangue (Xue) para que a nutrição do alimento seja distribuída nos Pulmão 

(Fei), aumentando o seu Qi (Qi). 

Carneiro et. al (1997) realizou um estudo observacional com 17 crianças 

portadoras de asma brônquica matriculadas no Grupo de Acupuntura Infantil do Setor de 

Medicina Chinesa-Acupuntura da UNIFESP. 

Ao utilizar os pontos de acupuntura para o tratamento: B13 (Feishu), P-1 

(Zhongfu), B47 (Zhishi), M-DC-1 (Dingchuan), P9 (Taiyuan), P5 (Chize), VC-17 

(Shanzong), VC22 (Tiantu), F-3 (Taichong) e R3 (Taixi), obtiveram-se como resultado a 

melhora significante do batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, sibilos, tosse, alergia, 

expectoração e dispneia após a 3ª e a 4ª aplicação. No entanto, o tratamento foi concluído com 

30 aplicações. 

 

3.2 PONTOS EXTRAMERIDIANOS NO TRATAMENTO DE ALERGIAS. 

 

São 120 pontos extrameridianos divididos em todo o corpo humano (WEN, 1985). 

Na região da cabeça e nuca, o ponto 2 trata de polipose nasal e rinite. O ponto 4 

trata a sinusite frontal. O ponto 11 trata a rinite. Os pontos 17 e 18 tratam de rinite alérgica, 

sinusite e polipose nasal. Os pontos 19 e 20 atuam na rinite. O ponto 28 é indicado para rinite 

(WEN, 1985). 

 

http://www.pontosdeacupuntura.com.br/pontos-de-acupuntura/pulmao/p5-chize/


2. Jia-Shang-Xing (Ext2) 

Localização: 3 tsun nos lados do ponto DM-23 shangxing 

Aplicação: Moxa, cerca de 30 minutos ou mais. 

Indicações: Polipose nasal; rinite. 

 

4. Er-Zhung (Ext4) 

Localização: l tsun acima do ponto yin-tang (Ext5) 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,1-0,2 tsun; moxa, 1-3 minutos. 

Indicações: furunculose nas pálpebras; vômito; tontura; vertigem; sinusite frontal; paralisia 

facial. 

 

11. Jien-Min (Ext11) 

Localização: 0,4 tsun abaixo do ponto B-1 (jingming), na borda medial da margem infra-

orbital. 

Aplicação: ao longo da borda da margem infra-orbital; agulhar, na direção do lado inferior e 

medial do olho, 0,5-1,5 tsun. 

Indicações: catarata; atrofia do nervo ótico; rinite; estrabismo; inflamação da glândula 

lacrimal. 

 

17. Shang-Ying-Hsiang (Ext17) 

Localização: 0,5 tsun abaixo das comissuras internas dos olhos. 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,3-0,5 tsun. 



Indicações: rinite alérgica, atrófica ou hipertrófica; sinusite; polipose nasal. 

 

18. Jian-Bi (Ext18) 

Localização: na zona de transição entre o osso e a cartilagem nasal 

Aplicação: agulhar 0,2-0,3 tsun. 

Indicações: rinite alérgica, atrófica; polipose nasal. 

 

19. Bi-Tung (Extl9) 

Localização: no lado do nariz, o ponto fica no ponto final superior da linha nasolabial 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,3-0,6 tsun, no sentido súperomedial. 

Indicações: rinite; obstrução nasal; ulceração do nariz. 

 

20. San-Xiao (Ext20) 

Localização: no lado inferior externo do ponto IG20(Yingxiang) 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,3-0,5 tsun. 

Indicações: rinite; obstrução nasal; paralisia facial ou espasmo facial. 

Na região tóraco-abdominal, o ponto 33 e 34, atuam na asma; tosse; pleurite; 

nevralgia intercostal, bronquite crônica; e enfisema (WEN, 1985). 

 

 

 



33. Chi-Xue (Ext33) 

Localização: l tsun do ponto RM-21 (Xuanji) lateralmente 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,5-1 tsun. 

Indicações: asma; tosse; pleurite; nevralgia intercostal. 

34. Tan-Chuan (Ext34) 

Localização: 1,8 tsun no lado lateral do ponto E-16 (yingchung) 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,5-1 tsun. 

Indicações: bronquite crônica; asma; enfisema. 

Na região do dorso-lombar, praticamente todos os pontos são indicados para o 

tratamento de alergias de todos os gêneros (WEN, 1985), como se ver a seguir: 

 

48. Chuan-Xi (Ext 48) 

Localização: l tsun lateral do ponto DM-14 (dazhui) 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,5-1 tsun. 

Indicações: asma; alergia. 

 

49. Ting-Chuan (Ext 49) 

Localização: 0,5 tsun lateral do ponto DM-14 (dazhui) 

Aplicação: agulhar, perpendicularmente, l tsun. 

Indicações: asma; bronquite; fraqueza nos membros superiores. 

50. Wai-Ting-Chuan (Ext 50) 



Localização: 1,5 tsun lateral do ponto VG14 (Dazhui) 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,5-1 tsun. 

Indicações: asma; bronquite. 

 

51. Ba-Hua (Ext 51) 

Localização: delimita-se 1/4 de distância intermamilar, descrevendo-se um triângulo 

equilátero e colocando-se o ponto VG14 (Dazhui) como ápice do triângulo, os outros dois 

ângulos correspondem aos pontos; a seguir, coloca-se o ápice do triângulo no ponto médio 

entre os dois primeiros pontos, e os dois ângulos corresponderão a dois outros pontos; repete-

se a sequência mais duas vezes, até completar oito pontos. 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,5-1 tsun. Indicações: asma; bronquite; tuberculose 

pulmonar; fraqueza; suor noturno; artralgia. 52. Zhu-Tse (Ext52) Localização: 0,5 tsun 

lateralmente da linha mediana, no nível da borda inferior do processo espinhoso do T3. 

Indicações: pneumonia; bronquite; lombalgia; dor torácica e abdominal resistente ao 

tratamento. 

 

53. Ju-Jue-Shu (Ext53) 

Localização: na depressão abaixo do processo espinhoso do T4 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,5-1 tsun. 

Indicações: bronquite; asma; cardiopatia; neurastenia; nevralgia intercostal. 

 

55. Zhong-Chuan (Ext55) 

Localização: 0,5 tsun lateralmente da linha mediana, no nível da borda inferior do processo 

espinhoso do T5 



Aplicação: agulhar, perpendicularmente, 0,5-1 tsun. 

Indicações: asma; bronquite; dorsalgia; dor no peito. 

 

58. Chi-Chuan (Ext58) 

Localização: 2 tsun lateralmente ao processo espinhoso do T7 

Aplicação: agulhar, obliquamente, 0,5-1 tsun. 

Indicações: asma; bronquite; pleurite; palpitação. 

 

68. Tun-Zhung (Ext68) 

Localização: traça-se uma linha ligando o trocânter maior ao tubérculo isquiático; toma-se 

essa linha como base para um triângulo equilátero cujo ápice é o ponto 

Aplicação: agulhar, perpendicularmente, 2-3 tsun. 

Indicações: dor ciática; fraqueza dos membros inferiores; sequela de paralisia infantil; alergia; 

frio nos pés. 

 

70. Hua-Tuo-Jia-Ji-Xue (Ext 70) 

Localização: 0,5 tsun lateralmente da linha mediana, no nível da borda inferior do processo 

espinhoso do T1 e L5, totalizando dezessete pares de pontos 

Aplicação: agulhar, perpendicularmente, l tsun; dependendo da patologia pode-se aplicar em 

vários pontos ao mesmo tempo ou alternadamente. 

Indicações: tuberculose pulmonar; asma; problemas nos sistemas gastrointestinal, vesículo-

hepático, urinário e de reprodução; neurastenia; lombalgia; fraqueza. 



Na região dos membros superiores não há pontos voltados para tratamento de 

alergias. Na região dos membros inferiores apenas o ponto 113 é indicado para alergias 

(WEN, 1985): 

 

113. Bai-Chong-Wo (Extll3) 

Localização: l tsun acima do ponto BA10 (Xuehai) 

Aplicação: agulhar, perpendicularmente, 2-3 tsun. 

Indicações: alergia; reumatismo. 

 



CONCLUSÃO 

 

A temática alergia é ampla e é causado por uma série de agentes, em geral 

relacionado ao sistema imunológico, sendo de suma importância seu diagnóstico precoce para 

que se possa dar início ao tratamento da Acupuntura de forma eficaz. 

Verificou-se neste estudo que a Acupuntura é um tratamento complementar 

eficiente para a minimização de reações alérgicas, agindo tanto na fase aguda como no 

controle de alergias crônicas. 

Constatou-se que a Acupuntura é um método complementar cada vez mais 

popular para o cuidado da saúde, oferecendo tratamento independente da faixa etária ou classe 

social. Praticamente isenta de efeitos colaterais, tem sido bem aceita pela sociedade de um 

modo em geral. 

O estudo permitiu também a apresentação da possibilidade da atuação dos 

serviços de Acupuntura no SUS, revelando que são necessárias novas investigações sobre a 

inserção destes profissionais na saúde pública. 
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