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RESUMO 

 

 

Este trabalho foi realizado em Americana, com uma paciente, CZ, do gênero feminino, 37 anos, 

e diagnóstico clínico de miomas, sendo um no colo do útero e outro por fora. Há também um 

cisto e endometrioma no ovário esquerdo. Nosso objetivo foi de aliviar as dores, reduzir o fluxo 

menstrual e diminuir/ eliminar os miomas. Os tratamentos utilizados foram: Acupuntura 

Sistêmica, Ventosa, Auriculoterapia e Moxabustão. No tratamento com a Ventosa foram 

utilizados os pontos VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao) e E25 

(Tianshu), na Moxabustão, os pontos VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), BA6 (Sanyinjiao) e 

BA9 (Yinlingquan), na Auriculoterapia os pontos de Rim (Shen), Shenmen, Simpático, Fígado 

(Gan), Baço (Pi), Útero, Ovário e Pâncreas e na Acupuntura Sistêmica utilizamos como 

tratamento os pontos R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 

(Sanyinjiao), Chong Mai(BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso Maravilhoso), Dai 

MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (Ponto Extra).O resultado 

obtido foi eficaz, pois conseguimos alcançar alguns objetivos, tais como o alívio das dores, a 

redução do fluxo menstrual e a diminuição dos miomas. 

 

Palavras Chaves: Mioma, Medicina Chinesa, Ventosa, Moxabustão, Auriculoterapia, 

Tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT: 

 

 

This work was carried out in Americana, with one patient, CZ, female, 37 years old and clinical 

diagnosis of fibroids, one in the cervix and the other in the outside. There is also a cyst and 

endometriosis in the left ovary. Our goal was to relieve pain, reduce menstrual flow and 

decrease / eliminate fibroids. The treatments used were Systemic Acupuncture, suction cup 

Auriculotherapy and Moxibustion. In suction cup treatment, VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), 

VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao) and E25 (Tianshu), Moxibustion, VC3 (GuanYuan), BA6 

(Sanyinjiao) and BA9 (Yinlingquan), Auriculotherapy the points of kidney, Shenmen, 

sympathetic, liver, spleen, uterus, ovary and pancreas and in systemic acupuncture we used as 

treatment the R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), 

Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) - Marvelous Vase), Dai Mai (VB41(Zulinqi) + 

TA5(Waiguan) - Wonderful Vase) and Zigong (Extra Point). The result was effective because 

we achieved some goals, such as relief of pain, reduction of menstrual flow and reduction of 

fibroids. 

 

Key Words: Myoma, Chinese Medicine, Suction Cup, Moxibustion, Auriculotherapy, 

Treatment 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O projeto visou tratar a paciente de dois miomas, sendo um no colo do útero e outro do 

lado de fora e um cisto no ovário esquerdo. 

Miomas ou fibromas são tumores benignos originados de células do útero da mulher 

que começa a se multiplicar de forma desordenada e assim, forma nódulos nesse órgão. 

Geralmente, localizam-se no trato genital. Possuem uma coloração esbranquiçada e sua 

consistência é firme. Em sua maioria, os miomas são múltiplos. 

O desequilíbrio do estrogênio pode ser o principal causador dessa doença. Por isso, a 

maior incidência de miomas ocorre no período máximo da reprodutividade/fertilidade feminina, 

até a chegada da menopausa. 

Cisto de ovário é uma alteração benigna, que pode aparecer em mulheres jovens e 

idosas, e não tem relação com câncer na imensa maioria dos casos. O cisto é uma lesão que 

pode surgir em várias partes do nosso organismo, ele é basicamente uma bolha envolta por uma 

fina membrana, que contém ar ou substâncias líquidas (ou semilíquidas) em seu interior (podem 

ocorrer nos Rins (Shen), na pele, no Fígado (Gan), no Pâncreas, nas mamas, no cérebro, nas 

cordas vocais e em dezenas de outros pontos do corpo). 

A paciente relatou que sente dores quando da menstruação e gostaria de aliviar as dores 

no abdome inferior, reduzir o fluxo menstrual e diminuir/eliminar os miomas para evitar uma 

eventual cirurgia. 

Dessa forma, foi realizado o tratamento com a Acupuntura Sistêmica, Ventosa, 

Auriculoterapia e a Moxabustão, o qual abordaremos a partir de agora. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo do projeto conforme descrito foi aliviar as dores no abdome inferior, redução 

do fluxo menstrual e diminuição/ eliminação dos miomas. 

Para tal projeto foi necessário pesquisar sobre o mioma, quais as causas, sintomas e 

tratamentos indicados, tais assuntos serão abordados no item 3 – Desenvolvimento. 

O tema tem grande importância, tendo em vista que muitas mulheres têm miomas e não 

sabem como tratá-los, os médicos geralmente indicam medicamentos e cirurgias, no entanto, 

deve-se tentar os tratamentos alternativos, pois são muito eficazes. 

 

  



3 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 MIOMA 

 

Através de pesquisas foi identificado que o Mioma é um tumor benigno originado de 

células do útero da mulher que começa a se multiplicar de forma desordenada. Na Medicina 

Chinesa é o acumulo e estase de Qi (energia) e Xue (sangue) no útero. (Pág. 2 – Tratamento 

para Mioma Instituto Long Tao - http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-

segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/, acesso em 20/03/18) 

Estes tumores são muito comuns e, normalmente, não provocam sintomas, mas quando 

aparecem, podem causar dismenorreia (cólica antes ou durante a menstruação), sangramentos 

ou dificuldade para engravidar. (https://www.tuasaude.com/o-que-e-mioma/, acesso em 

20/03/18.) 

Na Medicina Chinesa o mioma representa uma sobrecarga de energia. “Trata-se de uma 

estagnação de uma das portas de limpeza de órgãos vitais como o Fígado (Gan), o Rim (Shen), 

e o Baço (Pi) ”.  “Quem reprime muito suas emoções pode gerar um distúrbio energético, que 

afetará especialmente o Fígado”. (Pág. 4 – Tratamento para Mioma Instituto Long Tao - - 

http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-

egidio/, acesso em 20/03/18). 

A tensão emocional é um fator etiológico muito importante na dismenorreia(cólica antes 

ou durante a menstruação). A Raiva, a frustração, o ressentimento e o ódio podem gerar 

Estagnação do Qi (energia) do Fígado (Gan). Nas mulheres, a estagnação do Qi (energia) do 

Fígado (Gan) faz o sangue se estagnar no útero, gerando, por conseguinte, períodos menstruais 

dolorosos. (Giovanni Maciocia – A Prática da Medicina Chinesa. pág. 748) 

A dismenorreia indica dor que ocorre antes, durante ou após a menstruação. A dor pode 

se apresentar no abdome inferior ou na região do sacro. Sob o ponto de vista da Medicina 

Chinesa, o Fígado (Gan) e o Vaso Concepção são os responsáveis pela fisiologia da 

menstruação. Para que um período menstrual ocorra normalmente, o Sangue (Xue) deve ser 

abundante e mover-se adequadamente. O movimento correto do Sangue (Xue) depende do livre 

fluxo do Qi (energia) do Fígado (Gan Maciocia, Giovanni, A prática da Medicina 

Chinesa: Tratamento de doenças com acupuntura e ervas chinesas. São Paulo: Roca, 1996. pág. 

747)     

http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
https://www.tuasaude.com/o-que-e-mioma/
http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
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O movimento correto do Qi (Energia) e do Sangue (Xue) do Fígado (Gan), portanto, é 

essencial para um período menstrual sem dor. Maciocia, Giovanni, A prática da Medicina 

Chinesa: Tratamento de doenças com acupuntura e ervas chinesas. São Paulo: Roca, 1996. 

pág.747) 

Neste caso a paciente sente fortes dores no período em que antecede, durante e após a 

menstruação.  

 

3.2 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

O mioma está presente entre 20% a 30% das mulheres em período fértil, como também 

em mais de 40% das mulheres acima de 40 anos, tornando-se sintomático em apenas 50% dos 

casos. (Pág.8 – A estagnação do Qi (energia) do Fígado (Gan) e sua relação com o mioma) 

 

3.3 SINTOMAS 

 

 Sangramento profuso durante o período menstrual 

 Sangramento irregular 

 Dor 

 Distorção anatômica da cavidade uterina 

 Obstrução parcial ou completa das tubas uterinas 

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico é realizado pela anamnese médica e por exames de imagem tais como: 

 Ultrassonografia transvaginal 

 Hemograma completo e outros exames de sangue, para investigar a causa dos 

sangramentos. 

 Ressonância magnética 

 Ultrassom com infusão de solução salina 

 Histerossalpingografia 

 Histeroscopia. 
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Os miomas podem ser causados por diversos fatores, segue abaixo algumas causas: 

(Pág. 3 e seguintes – Tratamento para Mioma Instituto Long Tao - 

http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-

egidio/, acesso em 20/03/18) 

 Distúrbios emocionais: emoções fortes, intensas, independentes de suas 

naturezas podem levar a formação de miomas uterinos, principalmente a 

preocupação, a tristeza e a frustração. As emoções impedem a distribuição 

correta do Qi (energia), principalmente do Qi (Energia) do Fígado (Gan). 

 Agentes patológicos exógenos:  

a) Dieta: a alimentação irregular ou excesso de alimentos frios podem levar 

à formação de frio no abdome inferior. O excesso de alimentos 

gordurosos também enfraquece o Baço (Pi) e pode levar a formação de 

mioma. 

b) Fatores ambientais: a exposição excessiva ao frio e à umidade, 

especialmente quando ocorre durante os anos da puberdade, pode fazer 

com que o frio invada o útero. 

 Esforço excessivo: os excessos de esforço físico geram deficiência de Qi 

(energia) e Xue (sangue), especialmente do Baço (Pi). 

 Atividade sexual e/ou partos em excesso: o Yin do Fígado (Gan) e dos Rins 

(Shen) são enfraquecidos devido à sexo em demasia e/ou pelo nº muito grande 

de partos próximos uns aos outros. 

 

3.5 TRATAMENTO NA MEDICINA OCIDENTAL 

 

 Medicamentos hormonais para impedir o desenvolvimento do óvulo 

 (DIU) liberador de progesterona 

 Contraceptivos 

 Anti-inflamatórios não esteroides para a dor 

 Suplemento de vitaminas e ferro, por conta dos nutrientes pedidos no sangramento. 

 

Existem também os procedimentos cirúrgicos não invasivos ou minimamente invasivos: 

 Cirurgia com ultrassom focalizado guiado por ressonância magnética 

 Embolização da artéria uterina 

http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
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 Miólise 

 Laparoscópica ou robótica 

 Miomectomiahisteroscópica 

 Ablação endometrial e ressecção de miomas submucosos. 

Existem também os procedimentos cirúrgicos tradicionais: 

 Miomectomia abdominal 

 Histerectomia. 

 

Além dos tratamentos acima, é recomendado ainda evitar o consumo de frituras e 

gorduras, bebidas alcoólicas, bebidas geladas, alimentos crus, leite e derivados em excesso, 

sedentarismo (mas também não pode exagerar nos exercícios), relação sexual após dia 

exaustivo, dormir tarde e/ou dormir poucas horas, guardar magoas e/ou frustrações, friagem no 

período menstrual. (Pág. 24 – Tratamento para Mioma Instituto Long Tao- 

http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-

egidio/, acesso em 20/03/18) 

 

3.6 TRATAMENTONA MEDICINA CHINESA 

 

Pode ser realizado diversos tratamentos, tanto por procedimentos ocidentais como 

orientais, porém, o mesmo deve ser um complemento do que for indicado pelo médico. 

Pode ser aplicada a Reflexologia Podal, Cromoterapia, Ventosa, Moxabustão, 

Auriculoterapia, Shiatsu. 

Neste projeto será associado o tratamento com Ventosa, Auriculoterapia, Moxabustão 

e Acupuntura Sistêmica com agulhas. No entanto, a cliente deverá tomar os medicamentos 

receitados pelo médico. 

 

3.7 VENTOSATERAPIA 

 

No século passado a Ventosa consistia em colocar sobre a pele uma campânula vidro 

ou outras formas de inspiradores semelhantes aos copos para diminuir dores por espasmo 

muscular e enrijecimento muscular, reflexos causadores de falsas dores nos Rins (Shen) e 

Pulmões (Fei). Tem-se informações de seu uso desde o antigo Egito. (Cunha, Antônio Augusto, 

Ventosaterapia. Ed. Ícone, 1996, pág. 10). 

http://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/18048-histerectomia-cirurgia-de-retirada-do-utero
http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
http://www.institutolongtao.com.br/blog/mioma-uterino-segundo-a-mtc-por-camille-elenne-egidio/
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Depois de algum tempo foi constatado que a Ventosa poderia ser utilizada para outros 

sintomas, entre as indicações, é listado o uso das Ventosas com escarificação nos seguintes 

casos: (Cunha, Antônio Augusto, Ventosaterapia. Ed. Ícone, 1996, pág. 18). 

“Perto do umbigo para prolapso de útero”; 

“Sobre o umbigo reduz a hérnia ou faz parar a menstruação excessiva em meninas”. 

Hoje em dia a Ventosaterapia é um método que provoca hiperemia e até hemorragia 

subcutânea através de pressão negativa aplicada no interior de um recipiente colocado sobre a 

pele para que ocorra a troca gasosa, eliminando gases com toxinas e daí promover a Saúde. 

Segundo a Medicina Chinesa tem a propriedade de aumentar a resistência do corpo às 

doenças pela aplicação de Ventosas com ou sem sangria, desintoxica os tecidos promovendo 

uma purificação e melhor respiração da pele, como também a qualidade da circulação sanguínea 

tornando os vasos mais flexíveis e limpando os tecidos abaixo da pele. Ajuda na retirada de 

nódulos gordurosos, responsáveis pela celulite, que atrapalham o livre fluxo sanguíneo. Ajudam 

ainda na limpeza do sangue sujo, eliminando o excesso de colesterol. (Cunha, Antônio Augusto, 

Ventosaterapia. Ed. Ícone, 1996, pág. 45). 

As Ventosas podem ser utilizadas em associação com outras terapias reforçando a 

efetividade destas. 

Neste projeto aplicaremos as Ventosas nos meridianos de Vaso Concepção, Baço (Pi) 

e Estômago (Wei). 

O Vaso Concepção regula o útero nas mulheres, responsável pela puberdade, 

menstruação, fertilidade, concepção gravidez, parto e menopausa.(Auteroche B, Acupuntura 

em Ginecologia e Obstetrícia. Ed. Andrei. São Paulo, 1987. Pág. 23) 

O Estômago (Wei) tem a função de receber e o Baço (Pi) de transformar e transportar 

as matérias sutis (Jing Wei) dos alimentos. Ambos são fontes criadoras do Qi (Energia) e do 

Sangue (Xue), além disso, o Baço (Pi) tem a função de guardar nos vasos e de fazer circular e 

transformar a umidade. (Auteroche B, Acupuntura em Ginecologia e Obstetrícia. Ed. Andrei. 

São Paulo, 1987. Pág. 23) 

O Meridiano do Estômago (Wei) encontra-se com o Chong Mai (BA4(Gongsun) +PC6 

(Neiguan)) o que permite dizer que “Chong Mai (BA4(Gongsun) +PC6 (Neiguan))comunica-

se com o Estômago (Wei)” e que “o mar do sangue (Xue) está cheio quando o Qi do alimento 

é abundante. (Auteroche B., Acupuntura em Ginecologia e Obstetrícia. Ed. Andrei. São Paulo, 

1987. Pág. 23) 
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Assim, juntos ou separadamente, o Baço (Pi) e o Estômago (Wei) podem intervir nas 

doenças ginecológicas. (Auteroche B., Acupuntura em Ginecologia e Obstetrícia. Ed. Andrei. 

São Paulo, 1987. Pág. 23) 

 

Indicações do uso da Ventosatepia: 

- Limpa os glóbulos vermelhos degenerados; - Aumenta o nível de cálcio no sangue; - 

Fortalece os vasos sanguíneos; - Ativa secreção hormonal; - Elimina a dor; - entre outras 

Contraindicações do uso da Ventosaterapia: 

- Convulsões, - cólicas, - alergias na pele ou inflamações ulceradas, - áreas onde o 

músculo é fino ou a pele não é plana por causa dos ângulos e depressões ósseas, - no abdome e 

região lombar em gestantes.  

 

3.8 AURICULOTERAPIA 

 

A Auriculoterapia é provavelmente uma das terapias mais antigas utilizadas na China, 

sendo descrita pela primeira vez no Livro, Tratado de Medicina do Imperador Amarelo, escrito 

pelo imperador Huang Di, aproximadamente em 2.500 a.C. Também foi descrita por diversos 

autores ao longo desses milênios. O emprego da Auriculoterapia no tratamento de doenças não 

é recente. No Nei-Ching, livro que data de quatro mil anos atrás, considerado como Bíblia da 

Acupuntura, está descrito o uso do pavilhão auricular na cura da síncope. Outros livros antigos 

da dinastia de Tang e de Ming também mencionam o uso dos pontos na orelha para o tratamento 

de diversas enfermidades. (Lee, Eu Won, Aurículo Acupuntura, Ed. Ícone, 7ªed., São Paulo, 

2010, pág. 15) 

A Auriculoterapia é um microssistema da Medicina Chinesa e trabalha através de 

pontos reflexos na orelha, sobre ela está projetado todo o nosso corpo. Cada região da nossa 

orelha corresponde a um ponto e se colocado nos pontos corretos o cliente terá um resultado 

positivo no tratamento da patologia. 

Quaisquer alterações ou desequilíbrios orgânicos, ou mesmo lesões, fraturas, etc, 

refletem-se em zonas correspondentes no pavilhão auricular. Por conseguinte, na ocorrência 

destes, é comum notar respectivamente na orelha, o aparecimento de manchas, erupções, dor, 

ou algum outro tipo de anormalidade. É a estes sintomas correspondentes que a Auriculoterapia 

atribui o nome de ponto. Assim, por meio de aplicações de agulhas ou sementes nos pontos e 

da estimulação destes, prescreve-se um tratamento que deverá prosseguir até a obtenção de uma 
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cura completa ou, pelo menos, de um alívio profundo de tais sintomas. (Lee, Eu Won, Aurículo 

Acupuntura, Ed. Ícone, 7ªed., São Paulo, 2010, pág. 21) 

A disposição dos pontos no pavilhão auricular assemelha-se a posição de um feto no 

útero materno, ao se achar próximo do nascimento.(Lee, Eu Won, Aurículo Acupuntura, Ed. 

Ícone, 7ªed., São Paulo, 2010, pág. 21) 

 

(Nogier, P.M.F, Noções Práticas de AURICULOTERAPIA. Ed. Andrei, São Paulo, 1998, pág. 21) 

 

Existem mais de 200 pontos no microssistema auricular. Segue abaixo algumas 

indicações: (Lee, Eu Won, Aurículo Acupuntura, Ed. Ícone, 7ªed., São Paulo, 2010, pág. 22) 

- Distúrbio nos olhos, vertigem, surdez, faringite, paralisia facial, espasmos músculos 

faciais, constipação, disfunção sexual, febre, hipertensão, dor ou disfunção da região da coluna 

vertebral; amenorréia, dismenorreia, alcoolismo, diabete, artrite, dores em geral, entre outras. 

Na Auriculoterapia não há contraindicações, entretanto, deve tomar cuidado com 

grávidas, idosos e cardiopatas descompensados.  (Ferraz, Juliano Amato, Massoterapia: 

Princípios e práticas orientais e ocidentais. Ed. Senac, São Paulo, 2017, pág.348) 

 

3.9 MOXABUSTÃO 

 

A Moxabustão é uma técnica terapêutica da Medicina Chinesa, muito utilizada no 

Oriente, onde seu conhecimento é passado de pai para filho. Moxabustão significa queimar a 

Moxa, que é produzida a partir de uma erva chamada Artemísia, que, após ser macerada e seca, 

fica com o aspecto de lã, a lã de Moxa. (Ferraz, Juliano Amato, Massoterapia: Princípios e 

práticas orientais e ocidentais. (Ed. Senac, São Paulo, 2017, pág.357) 

É uma técnica que promove calor e baseia-se nos mesmos princípios e conhecimentos 

dos meridianos de energia utilizados na Acupuntura.(Ferraz, Juliano Amato, Massoterapia: 

Princípios e práticas orientais e ocidentais. Ed. Senac, São Paulo, 2017, pág.357) 
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Essa técnica é utilizada tanto para prevenção quanto para tratamento. Seu sabor é 

amargo e picante, e produz um calor que penetra nos meridianos, desobstruindo estagnação de 

Qi (energia) e Xue (sangue), tonificando o yang e eliminando o frio e a umidade.(Ferraz, Juliano 

Amato, Massoterapia: Princípios e práticas orientais e ocidentais. Ed. Senac, São Paulo, 2017, 

pág.357) 

Pode ser utilizada de várias formas, em pequenos cones aplicados diretamente sobre a 

pele, ou indiretamente, sobre fatia de gengibre, alho ou uma camada de sal grosso, em forma 

de bastão ou utilizar o “berço” para Moxa lã ou bastão. Existe também a Moxa carvão que é 

composta de carvão vegetal e estrato de Artemísia e a Moxa botão. Na China, tem-se usado a 

Moxa elétrica, um aparelho que simula o calor, porém, não usa folhas de Artemísia. (Ferraz, 

Juliano Amato, Massoterapia: Princípios e práticas orientais e ocidentais. Ed. Senac, São Paulo, 

2017, pág.358) 

 

Contraindicações: 

- Doenças febris; - Pulso rápido; - Patologias que tenham origem de calor; - Pacientes 

que comeram muito ou estão alcoolizados; - Gestantes em pontos de BP, IG, VC e lombo-sacra; 

- Cicatrizes ou doenças de pele; - Crianças menores de 7 anos, pois segundo a M..C o corpo 

energético ainda está em formação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado em Americana, no período de janeiro de 2018 a março de 

2018. A sessão teve duração média de 1 (uma) hora, sendo realizada 2(duas) vezes por semana, 

totalizando 15 (quinze) sessões. Escolhemos de maneira aleatória uma cliente do gênero 

feminino, com idade de 37 anos, casada. 

Foi inicialmente realizada uma ficha de avaliação ocidental e oriental, na qual 

pudemos analisar o perfil, físico, psicológico, emocional, alimentar, bem como suas queixas. A 

mesma ficha foi realizada no último dia de tratamento, com a finalidade de obtermos dados 

comparativos para verificação dos resultados. 

Após análise da ficha foi elaborado um protocolo de atendimento no qual optamos 

pelas técnicas de Acupuntura Sistêmica, Ventosa, Auriculoterapia e Moxabustão. 

Foram intercalados os procedimentos em cada dia de atendimento. 
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Na Acupuntura Sistêmica utilizamos como tratamento os pontos R3 (Taixi), VC3 

(Zhongji), VC4 (GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai(BA4(Gongsun) + 

PC6(Neiguan) Vaso Maravilhoso), Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso 

Maravilhoso) e Zigong (Ponto Extra) 

 

 R3(Taixi): Nutre o Yin do Rim (Shen), remove calor por deficiência, tonifica 

o Yang do Rim (Shen), fortalece a lombar, distúrbios ginecológicos. 

(Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca. 

2012. Pág. 370) 

 VC3(Zhongji): Ponto Mu da Bexiga (Pang Guan), ponto de encontro do Vaso 

Concepção com os canais do Baço (Pi), Fígado (Gan) e Rim (Shen), beneficia 

a Bexiga (Pang Guan), regula a transformação do Qi (energia) e drena 

umidade-calor, drena umidade e trata leucorreia, beneficia o útero e regula a 

menstruação, dispersa a estagnação e beneficia e Jiao inferior, fortifica os Rins 

(Shen).(Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. 

Roca. 2012. Pág. 546) 

 VC4(Guanyuan): Ponto Mu do Intestino Delgado (Xiao Chang), ponto de 

encontro do Vaso Concepção com os canais do Baço (Pi), Fígado (Gan) e Rim 

(Shen), fortalece o Qi original e beneficia a Essência (Jing), tonifica e nutre os 

Rins (Shen), aquece e fortalece o Baço (Pi), beneficia o útero e ajuda a 

concepção, regula o Jiao inferior e beneficia a Bexiga (Pang Guan), regula o 

Qi (energia) do Intestino Delgado (Xiao Chang), restaura o colapso.(Deadman, 

Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca. 2012. Pág. 548) 

 VC5 (Shimen): Ponto Mu frontal do Triplo Aquecedor (Sanjiao), movimenta 

e beneficia as passagens de água, regula o Qi (energia) e alivia dor, regula o 

útero. (Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. 

Roca. 2012. Pág. 551) 

 BA6(Sanyinjiao): ponto de encontro dos canais de Baço (Pi), Fígado (Gan) e 

Rim (Shen), tonifica o Baço (Pi) e Estômago (Wei), elimina umidade, 

harmoniza o Fígado (Gan) e tonifica os Rins (Shen), regula a menstruação e 

induz o parto, por isso é contraindicado em grávidas, harmoniza o Jiao inferior, 

acalma o espírito, revigora o sangue (Xue), ativa o canal e alivia a dor. 
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(Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca. 

2012. Pág. 203) 

 Chong Mai:(BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) – Mar de Sangue (Xue), regula 

menstruação, nutre o Qi (Energia), Xue (Sangue). 

 Dai Mai:VB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan)– vaso da cintura, trata o útero, 

quadril, queda de bexiga 

 Zigong (palácio da criança): levanta e regula o Qi (energia), regula a 

menstruação e alivia a dor. (Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de 

Acupuntura. Ed. Roca. 2012. Pág. 635) 

 

Na Ventosa utilizamos como tratamento os pontos VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), 

VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao) e E25 (Tianshu).  

 

 VC3 (Zhongji): Ponto Mu da Bexiga (Pang Guang), ponto de encontro do vaso 

Concepção com os canais do Baço (Pi), Fígado (Gan) e Rim (Shen), beneficia 

a Bexiga (Pang Guang), regula a transformação do Qi (energia) e drena 

umidade-calor, drena umidade e trata leucorreia, beneficia o útero e regula a 

menstruação, dispersa a estagnação e beneficia e Jiao inferior, fortifica o Rim 

(Shen). (Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. 

Roca. 2012. Pág. 546) 

 VC4(GuanYuan): Ponto Mu do Intestino Delgado (Xiao Chang), ponto de 

encontro do Vaso Concepção com os canais do Baço (Pi), Fígado (Gan) e Rim 

(Shen), fortalece o Qi (Energia) original e beneficia a Essência (Jing), tonifica 

e nutre os Rins (Shen), aquece e fortalece o Baço (Pi), beneficia o útero e ajuda 

a concepção, regula o Jiao inferior e beneficia a Bexiga (Pang Guang), regula 

o Qi (energia)do Intestino Delgado (Xiao Chang), restaura o colapso. 

(Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca. 

2012. Pág. 548) 

 VC5 (Shimen): Ponto Mu frontal do Triplo Aquecedor (SanJiao), movimenta 

e beneficia as passagens de água, regula o Qi (energia) e alivia dor, regula o 

útero. (Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. 

Roca. 2012. Pág. 551) 
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 BA6(Sanyinjiao): ponto de encontro dos canais de Baço (Pi), Fígado (Gan) e 

Rim (Shen), tonifica o Baço (Pi) e Estômago (Wei), elimina umidade, 

harmoniza o Fígado (Gan) e tonifica os Rins (Shen), regula a menstruação e 

induz o parto, por isso é contraindicado em gravidas, harmoniza o Jiao inferior, 

acalma o espírito, revigora o Sangue (Xue), ativa o canal e alivia a dor. 

(Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca. 

2012. Pág. 203) 

 E25 (Tianshu): Ponto Mu do Intestino Grosso, regula os intestinos, regula o 

Baço (Pi) e Estômago (Wei), elimina umidade e umidade-calor, regula o Qi 

(Energia) e o sangue (Xue) e elimina estagnação. (Deadman, Peter & Al-

Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca.2012. Pág. 157) 

 

Na Auriculoterapia utilizamos os pontos abaixo: (Lee, Eu Won, Aurículo Acupuntura, 

Ed. Ícone, 7ªed., São Paulo, 2010) / (Nogier, P.M.F, Noções Práticas de 

AURICULOTERAPIA. Ed. Andrei, São Paulo, 1998) 

 

 Shenmen: Harmonização Geral e TPM. Possui ação tranquilizante, sedativa, é 

um ótimo analgésico. 

 Rim: Nutrir e harmonizar Ap. reprodutor. Estimula a filtragem do Sangue 

(Xue) pelo Rim (Shen) e estimula funções do aparelho excretor. Trata 

distúrbios do sistema ginecológico e urogenital. 

 Simpático: regula os vasos sanguíneos, as atividades do sistema 

neurovegetativo, tem ação anti-inflamatória, equilibra o simpático e o 

parassimpático.  

 Fígado: Eliminar estagnações, dismenorreia, harmoniza o livre fluxo de Qi 

(Energia), harmoniza as emoções; a digestão; a menstruação. 

 Baço: eliminar umidade e nutrir Sangue (Xue), controla hemorragia uterina 

disfuncional e funções gral do Zang-Fu (Órgãos e Vísceras). 

 Útero: harmonizar e trata disfunções locais. 

 Ovário: trata disfunções locais. 

 Pâncreas: tem ação no órgão Zang-Fu(Órgãos e Vísceras). 
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E por fim, na Moxabustão trabalhamos os pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guanyuan), 

BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

 VC3 (Zhongji): Ponto Mu da Bexiga (Pang Guan), ponto de encontro do Vaso 

Concepção com os canais do Baço (Pi), Fígado (Gan) e Rim (Shen), beneficia 

a Bexiga (Pang Guan), regula a transformação do Qi (energia) e drena 

umidade-calor, drena umidade e trata leucorreia, beneficia o útero e regula a 

menstruação, dispersa a estagnação e beneficia e Jiao inferior, fortifica os 

Rins (Shen). (Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. 

Ed. Roca. 2012. Pág. 546) 

 VC4(Guanyuan): Ponto Mu do Intestino Delgado, ponto de encontro do Vaso 

Concepção com os Canais do Baço (Pi), Fígado (Gan) e Rim (Shen), fortalece 

o Qi (Energia) original e beneficia a Essência (Jing), tonifica e nutre os Rins 

(Shen), aquece e fortalece o Baço (Pi), beneficia o útero e ajuda a concepção, 

regula o Jiao inferior e beneficia a Bexiga (Pang Guan), regula o Qi (energia) 

do Intestino Delgado (Xiao Chang), restaura o colapso. (Deadman, Peter & 

Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca, 2012, Pág. 548) 

 BA6(Sanyinjiao): ponto de encontro dos canais de Baço (Pi), Fígado (Gan) e 

Rim (Shen), tonifica o Baço (Pi) e Estômago (Wei), elimina umidade, 

harmoniza o Fígado (Gan) e tonifica os Rins (Shen), regula a menstruação e 

induz o parto, por isso é contraindicado em gravidas, acalma o espírito, 

revigora o Sangue (Xue), ativa o canal e alivia a dor. (Deadman, Peter & Al-

Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. Roca, 2012, Pág. 203) 

 BA9 (Yinlingquan): Ponto He (mar) e ponto água do canal do Baço (Pi), regula 

o Baço (Pi) e resolve a umidade, abre e move as passagens da água, beneficia 

o Jiao inferior, indicado para inchaço, distensão abdominal, frio e dor 

abdominal, dor lombar, dor e inchaço nos joelhos, obstrução dolorosa na 

perna. (Deadman, Peter & Al-Khafaji, Mazin, Manual de Acupuntura. Ed. 

Roca, 2012, Pág. 210) 
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4.1 PROCEDIMENTOS DAS SESSÕES 

 

             1ª sessão: Avaliação -10/01/2018 

Pulso: Forte, médio, cheio 

Língua: Vermelha, com saburra fina, marca de dente nas laterais. 

A paciente relatou sentir fortes dores na área abdominal, no baixo ventre, que o fluxo 

menstrual é bastante e não é regular. Quer a redução das dores, fluxo menos intenso, que a 

menstruação regule e diminua o inchaço que sente. 

Tratamento: Ventosa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), VC5 (Shimen), 

BA6 (Sanyinjiao), E25 (Tianshu) + Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, Fígado 

(Gan), Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 

(Guangyuan), BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

2ª sessão: 12/01/2018 

A paciente relatou que teve febre e sentiu muita dor abdominal, passou com médico e 

o mesmo relatou que era infecção de urina, tomou os medicamentos e está melhor. 

Tratamento: Ventosa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), VC5 (Shimen), 

BA6 (Sanyinjiao), E25 (Tianshu) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), BA6 

(Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

3ª sessão: 17/01/2018 

A paciente relatou que já estava sem dor, a infecção estava controlada e estava sem 

febre, foi realizado o procedimento normalmente. 

Tratamento: Ventosa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), VC5 (Shimen), 

BA6 (Sanyinjiao), E25 (Tianshu) + Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, Fígado 

(Gan), Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 

(Guangyuan), BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 
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4ª sessão: 19/01/2018 

A paciente relatou que urinou bastante e com a diminuição de líquido se sentiu bem, 

sem dores. Informou que houve a menstruação no dia 15/01, sendo que sua última menstruação 

havia sido no dia 02/12/2017. 

Tratamento: Ventosa por estar sensível nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), 

VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), E25 (Tianshu) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 

(Guangyuan), BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

5ª sessão: 24/01/2018 

Apaciente relatou a diminuição de dor e a diminuição do fluxo menstrual. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), 

VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso Maravilhoso), 

Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso)e Zigong (ponto extra e conhecido 

como palácio da criança)+ Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, Fígado (Gan), 

Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), 

BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

6ª sessão: 26/01/2018 

A paciente relatou que estava um pouco desanimada, mas que estava sem dor. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica nos pontos R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 

(Guangyuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) 

Vaso Maravilhoso), Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto 

extra e conhecido como palácio da criança) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 

(Guangyuan), BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

7ª sessão: 31/01/2018 

A paciente relatou que em consulta médica descobriu que tem endometriose e que as 

dores estavam melhores.  
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Tratamento: Acupuntura Sistêmica R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), 

VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso Maravilhoso), 

Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra e conhecido 

como palácio da criança) + Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, Fígado (Gan), 

Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guanyuan), BA6 

(Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

8ª sessão: 02/02/2018 

A paciente relatou que está se sentindo bem, menos inchaço e menos dores. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica nos pontos R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 

(Guanyuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso 

Maravilhoso), Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra 

e conhecido como palácio da criança)+ Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guanyuan), 

BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

9ª sessão: 07/02/2018 

A paciente relatou que está se sentindo menos inchaço e menos dores. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 (Guangyuan), 

VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso Maravilhoso), 

Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra e conhecido 

como palácio da criança) + Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, Fígado (Gan), 

Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (Guanyuan), BA6 

(Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

10ª sessão: 09/02/2018 

A paciente relatou que está se sentindo bem melhor. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica nos pontos R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 

(Guanyuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso 
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Maravilhoso), Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra 

e conhecido como palácio da criança) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), 

BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

11ª sessão: 14/02/2018 

A paciente relatou que está se sentindo bem, porém, com um pouco de dor, 

provavelmente por causa da menstruação que estava prestes a ocorrer. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), 

VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso Maravilhoso), 

Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra e conhecido 

como palácio da criança) + Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, Fígado (Gan), 

Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), BA6 

(Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

12ª sessão: 16/02/2018 

A paciente relatou estar inchada e que houve a menstruação neste dia. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica nos pontos R3 (Taixi), BA6 (Sanyinjiao), Chong 

Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso Maravilhoso), Dai Mai VB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – 

Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra e conhecido como palácio da criança) + Moxa por estar 

sensívelVC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao) e BA9 

(Yinlingquan) 

 

13ª sessão: 21/02/2018 

A paciente relatou que estava se sentindo bem melhor, o inchaço diminuiu e a 

menstruação continua, relatou que o fluxo de sangue está menor. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica nos pontos R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 

(GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso 

Maravilhoso), Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra 
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e conhecido como palácio da criança) + Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, 

Fígado (Gan), Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 

(GuanYuan), BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

14ª sessão: 23/02/2018 

A paciente relatou que está se sentindo bem, que houve a diminuição do ciclo e fluxo 

menstrual, bem como que as dores estão menores. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica nos pontos R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 

(GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso 

Maravilhoso), Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra 

e conhecido como palácio da criança) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 (GuanYuan), 

BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 

 

15ª sessão: 02/03/2018 

Pulso: Forte, médio, cheio 

Língua: Vermelha, com saburra fina e branca, sem marcas de dentes nas laterais. 

A paciente relatou que a dor que sentia diminuiu bastante, que regulou o ciclo 

menstrual e que o ciclo menstrual diminuiu. 

Tratamento: Acupuntura Sistêmica nos pontos R3 (Taixi), VC3 (Zhongji), VC4 

(GuanYuan), VC5 (Shimen), BA6 (Sanyinjiao), Chong Mai (BA4(Gongsun) + PC6(Neiguan) Vaso 

Maravilhoso), Dai MaiVB41(Zulinqi) + TA5(Waiguan) – Vaso Maravilhoso) e Zigong (ponto extra 

e conhecido como palácio da criança) + Auriculoterapia (Shenmen, Rim (Shen), Simpático, 

Fígado (Gan), Baço (Pi), Útero, Ovário, Pâncreas) + Moxa nos pontos VC3 (Zhongji), VC4 

(Guanyuan), BA6 (Sanyinjiao) e BA9 (Yinlingquan). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Na avaliação inicial a queixa era de dores muito fortes no período fértil e sangramento 

irregular e por semanas, quando realizada a segunda avaliação após 15 sessões de tratamento, 

a cliente relatou que as dores diminuíram e o ciclo menstrual também, bem como a quantidade 

de sangue também diminuíram. 

Dessa forma, concluímos que o tratamento foi eficaz, pois conseguimos alcançar 

alguns objetivos, tais como o alívio das dores, a redução do fluxo menstrual e a diminuição dos 

miomas. 

Abaixo segue planilha com as medidas do útero e ovários antes e depois do tratamento. 

 

Antes:       Depois: 

Útero: 9.9 x 5.6 x 7.3 cm (L x AP x T) Útero: 8.9 x 6.3 x 6.1 cm (L x AP x T) 

Miométrio: 2.9 x 2.1 cm e 1.8 x 1.4 cm Miométrio: 1.4 x 1.0 cm e 2.8 x 2.4 cm 

Ovário direito: 3.7 x 1.5 x 2.1 cm - Vol. 6.1 cm³ 

(normal de 3 a 9 cm³) 

Ovário direito: 2.8 x 2.0 x 2.2 cm - Vol. 6.8 cm³ 

(normal de 3 a 9 cm³) 

Ovário esquerdo: 8.7 x 6.3 x 9.0 cm – Vol. 

262.9 cm³ (normal de 3 a 9 cm³) 

Ovário esquerdo: 5.6 x 4.7 x 6.0 cm – Vol. 84.3 

cm³ (normal de 3 a 9 cm³) 

 

Apesar do resultado do tratamento, a paciente passará por cirurgia. 
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