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O Bambu Chinês 

Depois de plantada a semente deste incrível arbusto não 

se vê nada por aproximadamente 5 anos, exceto um 

lento desabrochar de um diminuto broto a partir do 

bulbo. 

 

Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, 

invisível a olho nu, mas uma maciça e fibrosa estrutura 

de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela 

terra esta sendo construída.  

Então, no final do 5º ano, o bambu chinês cresce até 

atingir a altura de 25 metros. 

Um escritor de nome Covey escreveu: 

 

“Muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais 

ao bambu chinês.  

Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que 

pode para nutrir seu crescimento, e às vezes não vê 

nada por semanas, meses ou anos.  

Mas se tiver paciência para continuar trabalhando, 

persistindo e nutrindo, o seu 5.º ano chegará, e com ele 

virão crescimentos e mudanças que você jamais 

esperava. 

O bambu chinês nos ensina que não devemos 

facilmente desistir de nossos projetos e de nossos 

sonhos.  

Procure cultivar sempre dois bons hábitos em sua vida: 

a Persistência e a Paciência, pois você merece 

alcançar todos os seus sonhos!” 



 
 

RESUMO 

 Objetivo: O estudo tem como objetivo estabelecer o perfil epidemiológico dos pacientes 

atendidos no Ambulatório da Escola Brasileira de Medicina Chinesa (EBRAMEC). 

Método: O perfil é estabelecido baseado na análise dos 4 instrumentos de pesquisas (fichas 

e formulários) e as apurações são apresentadas sobre a forma de tabelas e gráficos, com os 

respectivos comentários pertinentes. 

São realizadas análises estatísticas descritivas, sendo os dados apresentados em valores 

absolutos e ou percentagens ou ainda como média, quando apropriados. 

Resultados: Ao se estabelecer o perfil epidemiológico foi possível determinar e conhecer a 

tipologia dos pacientes, bem como tomar conhecimento de seus problemas, necessidades, satisfação 

ou insatisfação, assim como de outras variáveis que estão ligadas diretamente aos seus aspectos de 

saúde/doença e os socioeconômicos. 

A acupuntura demonstra ser um excelente e eficaz tratamento terapêutico, direto ou 

complementar, para as patologias tratadas. 

Ficou comprovado que a instituição, por utilizar suas próprias instalações e os seus alunos 

como fontes de apoio, consegue concretizar um trabalho de assistência social eficaz e de baixo 

custo, apoiando, dessa forma, as praticas de políticas de saúde publicas. 

Descritores: Medicina Chinesa, acupuntura, GHQ -12; WHOQOL, UCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

Objective: The objective of this study is to establish the epidemiological profile of patients 

attending the Ambulatory of the Brazilian School of Chinese Medicine (EBRAMEC). 

Method: The profile is established based on the analysis of the 4 research instruments 

(tokens and forms) and the results are presented in the form of tables and graphs, whit relevant 

comments. 

Statistical analyses are performed, the data presented in absolute values and or percentages 

or eve as average, when appropriate. 

Results: When establishing the epidemiological profile, it was possible to determine and 

know the typology of the patients, as well as to know their problems, needs, satisfaction or 

dissatisfaction, as well as other variables that are directly related to their health/illness aspects and 

socioeconomic aspects. 

Acupuncture has been shown to be an excellent and effective therapeutic treatment, either 

direct or complementary, for the pathologies treated. 

It has been proven that the institution, by using its own facilities and its students as sources 

of support, ménages effective and low-cost social work, thus supporting public health policy 

practices. 

Keywords: Acupuncture, Chinese Medicine, GHQ -12, WHOQOL, UCS. 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 - Problema 

Quais são as principais características epidemiológicas dos pacientes atendidos no 

ambulatório da Escola Brasileira de Medicina Chinesa (EBRAMEC)? 

1.2 – Justificativa 

O estudo é de extrema importância, pois as características epidemiológicas estabelecidas 

poderão servir como base para futuros trabalhos, a serem desenvolvidos pela EBRAMEC. 

Todos os dados coletados poderão ser utilizados pela Escola para estabelecer outras 

correlações, que não foram elaboradas neste trabalho, que lhe forem de interesse. 

1.3 – Objetivos 

Geral 

Estabelecer, através de pesquisas realizadas nas fichas preenchidas, as correlações, mais 

significativas, entre os dados epidemiológicos, relatados pelos pacientes, e os parâmetros 

estabelecidos e contidos nas fichas pesquisadas. 

Específicos 

Coletar a analisar os dados extraídos dos documentos, que são utilizados pela EBRAMEC, 

durante as entrevistas com os pacientes. 

Obter o perfil dos usuários do ambulatório, através de levantamentos das variáveis 

epidemiológicas relatadas pelos pacientes. 

Apresentar as avaliações realizadas com cada um dos instrumentos utilizados, trabalhando-

se com os dados mais significativos obtidos e os parâmetros contidos nas fichas. 
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2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 - Delineamento do estudo 

O estudo baseia-se na utilização de análise de coletas de dados extraídos dos documentos 

(fichas) utilizados, pela Escola Brasileira de Medicina Chinesa (EBRAMEC), para a realização de 

entrevistas com os usuários do ambulatório. 

2.2 - População de estudo 

A população e composta por pacientes que são atendidos no ambulatório de acupuntura da 

EBRAMEC. 

Essa população toma conhecimento do funcionamento do ambulatório através dos meios de 

comunicação habituais e também pelos alunos e funcionários. 

A triagem segue uma ordem de inscrição e o paciente inicia seu tratamento quando ocorrer à 

abertura de vaga. 

Existe, ainda, a possibilidade do atendimento emergencial, caso o interessado apresente dor 

intensa, sendo em seguida colocado na ordem de inscrição. 

2.3 - Fonte de dados 

Foram utilizados 4 instrumentos de pesquisa (fichas/formulários), como fonte de consultas, 

para a elaboração do trabalho. 

O primeiro foi a Ficha de Avaliação Segundo a Medicina Chinesa, com o objetivo de 

detectar a existência ou não de correlações significativas entre os parâmetros mais importantes 

coletados.  

O Segundo foi o Questionário Geral de Saúde – GHQ- 12, onde foi feita a correlação 

entre as respostas oferecidas pelos pacientes e os sentimentos predominantes na Medicina 

Tradicional Chinesa. 

O terceiro instrumento foi a WHOQOL – Abreviado da OMS, instrumento de avaliação 

de Qualidade de vida.  As repostas foram enquadradas dentro das facetas, contidas nos 4 domínios 

estabelecidos e posteriormente foi feita uma analise dos resultados obtidos.  

O quarto foi o Questionário de Queixas não Especificas-UCS (Unidentified Clinical 

Syndromes) – Health. Neste instrumento as respostas, fornecidas ao questionário, foram integradas 

dentro das 4 divisões previstas e posteriormente, foi realizado o enquadramento e a análise do 

quantitativo de pacientes portadores de síndromes clinicas não identificadas. 

 2.4 - Utilização dos dados 

As informações foram extraídas dos 4 instrumentos utilizados como fonte de consulta e 

coletadas em um banco de dados para análise e posterior correlação. 

 Os dados coletados foram processados na planilha do EXCEL e posteriormente foram 

descritos, analisados e apresentados em forma de texto, gráficos e tabelas, com os comentários 

pertinentes. 

Foram realizadas análises estatísticas descritiva, sendo os dados apresentados em valores 

absolutos e ou percentagens ou ainda como média, quando apropriados. 
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Foram utilizadas 100(cem), de cada modelo, perfazendo um total de 400 (quatrocentas) 

fichas. 

A elaboração do trabalho não apresenta riscos aos usuários, pois se trata de consulta interna 

aos prontuários sem a necessidade de identificação dos pacientes. 

 2.5 - Período de tratamento ambulatorial 

Os pacientes são atendidos em seções realizadas duas vezes por semana. 

Eles são tratados até que se sintam restabelecidos dos sintomas patológicos que os 

trouxeram até o ambulatório. 

Ficou estabelecido que o tratamento aplicado no ambulatório da escola é o de acupuntura 

sistêmica, utilizando-se, ainda, os equipamentos auxiliares ao método aplicado (moxabustão, 

ventosas, etc.). 

Este tratamento, realizado no ambulatório localizado dentro do ambiente da Escola, foi o 

selecionado, tendo em vista que a escola mantém outros dois ambulatórios específicos, fora do 

ambiente da escola, para efetuar a acupuntura craniana e a auricoloacupuntura. 

2.6 – Caracterização do ambulatório 

É o local onde os pacientes recebem cuidados paliativos, através de tratamentos integrais ou 

preventivos para a cura e o alivio de suas enfermidades ou sintomas, após a realização de um 

diagnostico, sem a necessidade de permanecerem internados. 
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3 - HISTÓRICO  

A Escola Brasileira de Medicina Chinesa (EBRAMEC) tem como mantenedora o Centro 

Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais (CIEFATO). 

O CIEFATO iniciou suas atividades no ano de 2001, na Rua Tié, nº 94, onde contava com 

duas pequenas salas de aula e um espaço para atendimento do público. 

O objetivo do CIEFATO era de estabelecer-se como um centro para troca de informações, 

melhorias e crescimento no campo de práticas complementares originadas na Medicina Chinesa. 

No principio, o centro, através de professores convidados ministrava cursos livres de 

educação continuada na área da saúde, nas técnicas de massagem, drenagem linfática, Shiatsu 

(massagem japonesa) e Tui na (massagem chinesa). 

Com a finalidade de ofertar melhores condições aos alunos e ao público externo, mudou-se 

para a Rua Tobias Barreto 1243/1245, no Bairro da Mooca. 

Posteriormente, mudou-se novamente, e atualmente, está situada, em uma área de 4.100 m², 

na Rua Visconde de Parnaíba, nº 2727, próximo a Estação Bresser/Mooca do metro. 

No 1º semestre de 2006, a Diretoria do Centro estabeleceu que as ações desenvolvidas 

deveriam ser projetadas em três setores: 

- Um clinico; 

- Um educacional; e 

- Um de pesquisa. 

Passou, então, o Centro a atuar como uma associação, assim dividida: 

 - O setor educacional passa então a denominar-se Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

(EBRAMEC), tendo o CIEFATO como seu mantenedor; 

 - O setor clínico, local onde são ofertados atendimentos gratuitos ou a preços reduzidos, 

para a população em geral, que passa a ser denominado Centro Integrado de Acupuntura e 

Medicina Chinesa (CIAMEC); e 

 - O de pesquisa passa a chamar-se Centro Avançado de Pesquisa em Ciências Orientais 

(CAPCO). 

Atualmente a escola possui parcerias com organizações nacionais como o Instituto 

Superior de Ciências da Saúde (INCISA), O IMAM – Treinamentos e Consultoria, Editora e 

Livraria, a Faculdade Einstein (FACEI). 

Possui parcerias internacionais com as principais Universidades da China nas Cidades de 

Shandong, Jiangxi, Guangzhou e Beijing. 

Possuí vinculos com a Word Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS) e a 

Word Federation of Acupuncture – Moxibustion Societies (WFAS). 

Possui, ainda, parcerias com 12 Polos Educacionais no Brasil. 

Em julho de 2016, recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para realizar um 

curso superior voltado para a área de saúde, tornando-se então Faculdade de Tecnologia 

EBRAMEC. 
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3.1 - Objetivos da EBRAMEC 

Dentre os vários objetivos, que estão diretamente ligados ao ambulatório, estabelecidos pela 

EBRAMEC, podem ser destacados os seguintes: 

- A promoção de uma melhora na qualidade da saúde publica da população, através dos 

ambulatórios criados para a prática clinica dos alunos, com atendimento a custos reduzidos; e  

– A instituição de um Departamento Clinico próprio, que ofereça oportunidade aos alunos 

para a vivência prática do conteúdo aprendido nos cursos, assim como oferecer a comunidade em 

geral, a oportunidade de se beneficiar dos resultados das técnicas aplicadas através de ambulatórios 

gerais e ambulatórios específicos. 

3.2 - Estrutura da escola 

A escola criou uma estrutura completa que permite uma adequada formação profissional aos 

seus alunos, integrando os aspectos teóricos e práticos.  

Para a execução do atendimento conta hoje com um ambulatório geral para as práticas 

terapêuticas com 15 (quinze) leitos e um para as práticas especificas com 10 (dez) leitos. 

3.3 - Prática da acupuntura 

Os alunos cumprem a prática supervisionada, de um total de 500 (quinhentas) horas, da 

seguinte forma: 

- Fase de observação e acompanhamento (50 horas) 

- Fase de acompanhamento, avaliação e atendimento direcionado (175 horas);  

- Fase de atendimento direcionado e independente (275 horas).  
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4 - MEDICINA CHINESA (MC)            

Ela se caracteriza por ser um sistema médico integral, originado a milhares de anos. 

Utiliza uma linguagem que retrata simbolicamente as leis da natureza e valoriza a inter-

relação harmônica entre as partes, visando à integralidade. 

Está baseada em uma estrutura filosófica. 

Ela estuda os princípios que regem o funcionamento do organismo humano e como este 

interage com o meio ambiente. 

É uma prática medicinal que se preocupa tanto com a prevenção, a manutenção e o 

tratamento das patologias, aplicando diversos métodos de ação. 

Os pacientes recorrem a MC com o propósito de promoção do bem-estar e qualidade de 

vida. 

A MC concentra-se mais nas causas das doenças, analisando seus sinais e sintomas, sendo 

aplicada para o alivio de doenças agudas e  crônicas. 

4.1 - O Yin e o Yang 

A Medicina Chinesa trabalha com a filosofia de que o Yin e o Yang são duas energias 

(forças) opostas e complementares, que fazem parte de tudo que compõe o universo. 

O corpo humano, em consequência, seria composto por essas duas energias e o 

desequilíbrio, entre ambas, resultaria em patologias.  

Ela estuda os fenômenos da natureza e do universo, que são os fundamentos para a 

concepção do Yin e do Yang, e que estão em constante contato com os seres humanos. 

Uma das funções da Medicina chinesa é procurar adequar esses fenômenos aos seres 

humanos. 

4.2 – As Substâncias Vitais 

As Substâncias vitais representam as diferentes formas de manifestação do Qi, nos seus 

variados graus de materialização. 

São elas que formam os materiais básicos do organismo. 

Através delas a MC consegue retirar as impurezas que atrapalham o organismo, 

restabelecendo a harmonia corporal.  

São cinco as substâncias vitais: o Qi, a Essência (Jing), o Sangue (Xue), a Mente (Shen) e 

os Líquidos corporais (Jin Ye) 

- O Qi 

O Qi espelha o resultado das forças materiais (terra), quando condensa, com as forças 

imateriais (céu), quando dispersa.  

A união dessas duas forças resulta no ser humano. 

Pode ser traduzido como “energia” ou “força vital”. 

O Qi pode ser resultado de uma energia ou uma atividade funcional gerada pelos órgãos 

(Zang Fu). 
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Cada órgão (Zang) e cada víscera (Fu) possui uma forma especifica de Qi, que corresponde 

ás suas funções fisiológicas. 

Ele se manifesta de diversas formas no organismo, assim como executa uma série de ações 

especificas, tais como: transformação, transporte, manutenção, ascendência, descendência, proteção 

e aquecimento. 

Serve como base para os fenômenos do universo como um todo. 

-A Essência (Jing) 

É considerada a energia fundamental. 

Sua residência, no corpo humano, está localizada no Rim. 

É a responsável pelas fases de crescimento, desenvolvimento, reprodução, concepção e 

gravidez. 

Existem dois tipos de Jing: 

- Pré-natal: é a essência herdada dos pais (inata/ancestral). 

Esta essência e que determinará a constituição e a vitalidade do individuo. 

Ela não pode ser reposta, pois sua quantidade e estabelecida no nascimento, no entanto pode 

ser preservada ao longo da vida. 

- Pós-Natal: É adquirida, ao longo da vida, através da ingestão e transformação dos 

alimentos e dos líquidos, somados ao ar da respiração. 

Esses três componentes irão ser processados e transformados em Qi. 

- O Sangue (Shue) 

A sua concepção na Medicina Chinesa é diferente da Medicina Ocidental. 

Na Chinesa ele subsiste junto com o Qi, pois é este responsável pela movimentação do 

sangue (Xue). 

Tem como funções principais: nutrir e umedecer o organismo. 

- A Mente (Shen) 

A mente (Shen) na Medicina Chinesa é considerada também como espírito ou consciência. 

Como reside no coração é ela que expressa à vitalidade, à saúde e à força da personalidade. 

Quando o Shen está forte o pensamento é claro. 

Quando ele está deficiente o pensamento e lento. 

- Os Líquidos corporais (Jin Ye) 

Os processos de separação e de transformação dos alimentos e dos líquidos são os 

responsáveis pela geração dos líquidos corporais (Jin Ye). 

Esses líquidos ao final do processo gerador se apresentam sob duas formas; 

- Jin: É a porção Yang, por ser a parte mais rarefeita. 
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Ela circula na parte mais externa do corpo, nutrindo e umedecendo a pele, os músculos, os 

ligamentos e os tendões. 

- Ye: É a fração Yin, por ser a mais densa. 

Circula na parte mais interna do corpo, nutrindo e umedecendo os Zang Fu, os ossos e a 

medula. 

4.3 - Os órgãos (Zang) e as vísceras ( Fu) 

 A MTC estuda, ainda: 

Os órgãos:  

Coração (CO) (Xin), Pericárdio (PC) (Xin Bao), Baço (BA) (Pi), Pulmão (P) (Fei), Rim 

(R) (Shen) e  Fígado (F) (Gan). 

As vísceras: 

 Intestino Delgado (ID) (Xiaochang), Triplo Aquecedor (TA) (Sanjiao), Estômago (E) 

(Wei), Intestino Grosso (IG) (Dachang), Bexiga (B) (Pangguang) e Vesícula Biliar (VB) (Dan). 

São os órgãos e as vísceras (Zang Fu) que norteiam o funcionamento do organismo sadio e/ 

ou doente. 

Os órgãos (Zang) correspondem ao sistema Yin, por serem mais internos ao corpo e por 

serem sólidos. 

As vísceras (Fu) são consideradas Yang por estarem mais superficiais ao corpo e por 

apresentarem a característica de serem ocas. 

Os órgãos (Zang) elaboram e estocam as substâncias essenciais e as vísceras recebem e 

digerem os alimentos e excretam os resíduos. 

Os dois possuem energias e as distribuem pelo corpo, através dos canais e meridianos. 

O dois são interdependentes e são os responsáveis pela troca de Qi e de matéria entre o 

corpo e o meio ambiente. 

Cada um deles possui o seu próprio canal. 

O bom funcionamento deles reflete a harmonia entre o corpo, o Qi e o meio externo. 

Eles estão relacionados também a produção, transformação, armazenamento e distribuição 

das substâncias vitais. 

4.4 - Os cinco movimentos 

A Medicina Chinesa, também, estuda os cinco movimentos. 

Cada órgão (Zang) e víscera (Fu) do corpo humano se relacionam e possuem características 

de um determinado elemento da natureza. 

Os cinco movimentos do Qi da natureza são representados por: 

- O fogo se relaciona ao coração (Xin), ao intestino delgado (Xiaochang), ao pericárdio 

(Xin Bao) e ao triplo aquecedor (Sanjiao). 

- A terra se relaciona com o baço (Pi) e o estômago (Wei) . 
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- O metal se relaciona com o pulmão (Fei) e o intestino grosso (dachang). 

- A água se relaciona ao rim (Shen) e a bexiga (Panguang). 

- A madeira se relaciona com o fígado (Gan) e a vesícula biliar (Dan). 

Esses 5 movimentos têm ciclos que os capacitam à geração e ao controle mutuo. 

Toda pessoa possui os cinco movimentos e estes podem se encontrar em equilíbrio, em 

deficiência ou em excesso. 

Quando em deficiência ou em excesso esses elementos são causadores de doenças, devendo 

se restabelecer o equilíbrio para se eliminar os fatores patológicos. 

4.5 - Os seis excessos  

São os fatores relacionados com as alterações climáticas ou com o ambiente externo.  

São os responsáveis pelas diversas doenças que se originam da parte externa do corpo. 

São denominados fatores externos (frio, calor, umidade, secura, vento, canícula). 

Eles penetram no corpo através dos poros, da boca e do nariz. 

Eles podem trabalhar sozinhos ou combinados com um ou mais fatores, assim como podem 

se transformarem um no outro. 

Esses fatores patogênicos lesam os componentes Yin ou Yang do corpo, fazendo com que 

as patologias sejam de origem fria (Yin) ou quente (Yang). 

4.6 - Os sentimentos 

A Medicina Chinesa estuda os sete sentimentos, que são considerados os fatores causadores 

das patologias internas. 

Por serem considerados a sede dos sete sentimentos os órgãos e as vísceras (Zang Fu), do 

corpo humano, são influenciados por estes. 

Cada órgão (Zang Fu) está intimamente ligado a um desses sentimentos  

O coração (Xin) está ligado com a alegria. 

O baço (Pi) está ligado à preocupação/pensamento. 

O pulmão (Fei) está ligado à tristeza. 

O rim (Shen) está ligado com o medo/pavor. 

O fígado (Gan) está ligado com a raiva. 

O desequilíbrio desses sentimentos afeta a função do órgão (Zang Fu) ao qual estão ligados, 

provocando, em consequência patologias especificas. 

4.7 - Outros fatores 

Existem outros fatores, que não são nem internos nem externos, que podem causar o 

desequilíbrio do Qi do corpo, provocando patogenias, como por exemplo: traumas físicos, trabalho 

excessivos, atividade sexual excessiva, trauma físico, parasitas e venenos e tratamento incorreto. 
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4.8 - O desequilíbrio  

Quando o corpo está saudável o Qi e as substancias estão em equilíbrio tanto interna como 

externamente. 

A interação de uma infinidade de fatores, relacionados aos itens mencionados acima, podem 

provocar a quebra do equilíbrio e da harmonia do Qi que se manifestam tanto internamente como 

externamente ao corpo humano, provocando as patologias. 

4.9 - O diagnóstico 

 A Medicina Chinesa estabelece que o diagnóstico a ser elaborado deva ser baseado no 

diferencial do Qi  do corpo. 

Vários fatores agindo individualmente ou em conjunto podem levar ao desequilíbrio do Qi 

do corpo, causando o adoecimento. 

Torna-se, então, necessário e essencial à reposição do equilíbrio para se alcançar o bem estar 

físico e mental. 

Para elaborar um diagnóstico que aponte a provável causa do desequilíbrio a Medicina 

Chinesa conta com os quatros métodos, que são: 

- Observação 

Neste tópico é realizada a observação visual da aparência geral (sinais e sintomas) dos 

pacientes, que revela as condições dos sistemas internos. 

 Neste tópico se inclui a observação da língua. 

- Auscultação/Olfação 

Através dos sons e ruídos emitidos e do cheiro da excreção e secreções exaladas pelos 

pacientes é possível o diagnóstico de patologias. 

- Questionamento 

É a anamnese do paciente. 

Através de perguntas procura-se descobrir as queixas, o quadro atual, a história pregressa e 

os antecedentes familiares dos pacientes.  

- Palpação 

É a verificação da situação de saúde atual do paciente, através da palpação de pontos 

estratégicos no corpo. 

Neste item e realizada a inspeção do pulso radial do paciente. 

4.10 - O tratamento 

Dentre os recursos terapêuticos existentes, na Medicina Chinesa, a acupuntura e o 

tratamento mais conhecido e utilizado no ocidente. 

E um método terapêutico que se baseia na estimulação de determinados pontos do corpo, 

através da aplicação de agulhas, a fim de restaurar o equilíbrio corporal e manter a saúde. 
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A acupuntura pode se utilizar de outros recursos auxiliares durante o seu emprego 

(moxabustão, ventosas), assim como pode ser aplicada, concomitantemente, com outros tipos de 

tratamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

5 - PRIMEIRO INSTRUMENTO  

FICHA DE AVALIAÇÃO SEGUNDO A MEDICINA CHINESA 

Para se trabalhar, com este instrumento, foram levados em consideração os seguintes 

parâmetros, contidos na Ficha de Avaliação Segundo a Medicina Chinesa, relacionados aos 

pacientes: idade, sexo, ocupação, queixa principal e alterações da língua. 

Esta ficha é preenchida pelo estagiário, sob a supervisão e coordenação do professor, quando 

da primeira consulta do paciente. 

5.1- Primeiro parâmetro (gráfico1) – Sexo dos pacientes. 

Do total de 100(cem) fichas preenchidas observou-se a seguinte divisão: 

a- 68 mulheres, perfazendo um percentual de 72%; e 

b- 32 homens, resultando em 28%. 

Gráfico 1 – Distribuição de pacientes segundo o sexo 

 

Sobre este primeiro parâmetro, sexo dos pacientes, observa-se que, em um total de 100 

prontuários analisados, 72% (68) são mulheres e 28% (32) são homens. 

Essa diferença entre os sexos se justifica pela baixa procura dos homens aos serviços de 

saúde. 

Os homens só procuram os tratamentos sobre influência da mulher ou dos filhos e quando a 

dor o incomoda e passa a atrapalhar muito sua rotina.  

O Ministério da Saúde (MS) preocupado com essa baixa adesão masculina, criou, em 2008, 

o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Homens, para incentivar a procura aos 

serviços de saúde, principalmente para a prevenção de doenças. 

5.2 - Segundo Parâmetro (Gráfico 2) – Data de Nascimento 

Como o dado contido na ficha estabelece a data de nascimento do paciente e seria 

extremamente difícil trabalhar com essas datas individualizadas, para facilitar o entendimento do 

trabalho foram estabelecidas 4(quatro) faixas etárias, conforme abaixo descriminadas, e os 

pacientes enquadrados dentro destas. 

1ª faixa: Pacientes com menos de 30 anos (nascidos após 1986). 

Foram computados 10 pacientes. 

homem
28%
(32)

mulher
72%
(68)

sexo dos pacientes



24 
 

2ª faixa: Pacientes entre 31 e 45 anos (nascidos entre 1971 e1985). 

Observou-se um total de 25 pacientes. 

3ª faixa: Pacientes entre 46 e 59 anos (nascidos entre1957 e 1970). 

Foi a que apresentou maior índice, 34 pacientes se enquadraram dentro desta faixa. 

4ª faixa: Pacientes acima de 60 anos (nascidos antes de 1956). 

31 pacientes revelaram estarem dentro deste parâmetro. 

Gráfico 2 – Distribuição de pacientes segundo a faixa etária. 

 

A idade média das mulheres ficou estabelecida em 49,5, enquanto que a dos homens ficou 

em 57,2, fator que realmente espelha que o sexo masculino retarda sua procura pelos serviços de 

saúde. 

O IBGE estabeleceu, através de seus levantamentos de dados estatísticos, que 3 em cada 4 

idosos, no Brasil, apresentam algum tipo de doença crônica de difícil cura. 

Isto justifica o alto índice de pacientes, incluídos nas faixas etárias de nº 3 e 4, as mais 

elevadas, que procuram o ambulatório para tratar suas patologias. 

As doenças, que apresentam, poderiam ser evitadas ou retardadas se eles tivessem levado 

um estilo de vida saudável e recebessem tratamentos adequados. 

Para esses pacientes o tratamento ideal a ser efetuado será o executado através de ações 

educativas, preventivas, de tratamento e de recuperação, para preservar ou resgatar suas 

autonomias, evitando que se tornem dependentes de outras pessoas. 

5.3 - Terceiro parâmetro (Gráfico 3) - Ocupação 

Neste parâmetro, para poder fazer o enquadramento das individualidades das ocupações dos 

pacientes, foi utilizada a Tabela Segundo os Setores de Atividade Econômica, extraída do anuário 

de qualificação profissional 2007, do Ministério do Trabalho (MT), que estabelece os seguintes 

setores de atividades: 

 

 

11%
(10)

34%
(31)

17%
(25)

38%
(34)

Faixa estária

<30 >60 31 a 45 46 a 59



25 
 

- Setor Primário 

Está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza. 

São exemplos típicos deste setor: a agricultura, a mineração, a pesca, o extrativismo vegetal 

e a caça. 

- Setor secundário 

É o responsável por transformar as matérias primas, fornecida pelo setor primário, em 

produtos industrializados e bens de consumo. 

São exemplos típicos deste setor: produção de máquinas e equipamentos, produção de bens 

de consumo, construção civil e geração de energia. 

- Setor terciário 

Está ligado diretamente aos serviços e ao comércio. 

São atividades em que pessoas ou empresas prestam serviços para satisfazer determinadas 

necessidades, tais como: comércio, educação, saúde, telecomunicações, informática, transporte, 

limpeza, alimentação, turismo, bancário e administrativo. 

Nenhum dos pacientes atendidos pelo ambulatório se enquadraram dentro dos setores 1 ou 

2. 

Todos puderam ser alocados no setor terciário. 

 O setor terciário, da atividade econômica, se destaca dos demais por concentrar vários tipos 

de ocupações na área de comércio, de produção e distribuição de bens e nos setores sociais e de 

pessoal. 

Esta atividade e também a que mais gera emprego formal e renda na economia brasileira. 

Como todos se enquadravam dentro do setor terciário, foi estabelecida uma subdivisão por 

seis tipos de atividades, assim definidas: 

1ª atividade - Educação: pessoas envolvidas com as atividades de ensino. 

2ª atividade - Comércio: pessoas envolvidas com as atividades de vendas. 

3ª atividade - Saúde: pessoas ligadas com as atividades relacionadas à saúde humana e 

animal. 

4ª atividade - Aposentado (a): pessoas que se encontram nesta situação atualmente.  

5ª atividade - Do lar: pessoas que exercem atividades e afazeres domésticos sem vinculo 

empregatício. 

6ª atividade - Autônomo: pessoas (liberais ou não) que trabalham por sua própria conta. 

 

 

 

 

 



26 
 

Gráfico 3 – Distribuição dos pacientes segundo ocupação. 

 

No estudo realizado ocorreu o predomínio da atividade autônoma, por terem sido 

enquadrados todos os trabalhadores que não puderam ser relacionados nas outras atividades. 

Os aposentados, que também apresentaram um número expressivo, por não apresentarem 

referência à atividade que exerceram, durante seu período de trabalho ativo, foram alocados como 

um setor individualizado e ficaram em segundo lugar, no computo geral apurado. 

O alto índice de aposentados pode ser relacionado, ainda, com a característica que a pessoa 

idosa apresenta algum tipo de doença crônica, segundo o IBGE. 

Tabela 1 – Distribuição de paciente segundo sexo, faixa etária e ocupação. 

Sexo e faixa etária 

Variáveis Mulher Homem Total Total 

Faixa etária N N N % 

<30 10 0 10 10% 

31 a 45anos 14 11 25 25% 

46 a 60 anos 27 7 34 34% 

>60 anos 17 14 31 31% 

Total 68 32 100 100% 

 

Com relação à faixa etária as mulheres apresentaram uma média de idade estabelecida em 

46,5 anos, enquanto que os homens apresentaram uma média de 57,2 anos.  

A paciente mais nova apresentou a idade de 16 anos, enquanto que o paciente mais idoso 

contava com 90 anos. 

Na primeira faixa etária avaliada, abaixo de 30 anos, observa-se que as mulheres 

apresentaram um nº de 10 pacientes, enquanto que o setor masculino apresentou uma faixa de 0 

paciente. 

Essas diferenças observadas, mais uma vez, reforçam a ideia de que, realmente, os homens 

tem uma tendência de procurar os serviços de saúde com uma idade mais avançada ou quando a 

patologia passa a atrapalhar sua rotina. 

O total de 10 pacientes, abaixo de 30 anos, revela um bom índice de interesse, pelos 

pacientes jovens, para se tratar através da Medicina chinesa.  
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Sexo e ocupação  

Ocupação Mulher Homem Total (n) Total (%) 

Educação 11 4 15 15% 

Saúde 9 3 12 12% 

Comércio 11 5 16 16% 

Do lar 8 0 8 8% 

Aposentado 14 7 21 21% 

Autônomo 15 13 28 28% 

Total 68 32 100 100% 

Os trabalhadores, do setor terciário da atividade econômica, têm as suas atividades 

consideradas mescladas, sendo que algumas exigem de baixa a moderada atividade física e variada 

atividade mental. 

Dentre os profissionais que mais procuraram o ambulatório destacam-se os que executam 

atividades nos setores de educação (15) e do comércio (16), somando-se a área feminina e a 

masculina, acompanhados de perto pela área da saúde (12). 

Os setores dos aposentados e autônomos se destacaram também, mas o quadro de 

profissionais, que compõem essas duas atividades, apresenta uma gama variada de trabalhadores.  

5.4 - Quarto parâmetro – Queixa Principal 

Este deve ser considerado como o fator primordial, pois é o que leva o paciente a procurar 

tratamento. 

Como a queixa principal é extraída do paciente através do interrogatório realizado pela ficha 

de avaliação, caso não exista nenhum laudo oficial que a ateste, ela pode, apesar dos cuidados dos 

estagiários, ser imprecisa e confusa. 

É comum o paciente misturar sinais, sintomas, doenças, dores e queixas, não conseguindo 

fornecer uma informação precisa sobre sua patologia. 

Para se estabelecer uma noção mais real dos dados coletados, relativos à queixa principal e a 

exata localização das dores e das doenças, elas foram enquadradas dentro da seguinte divisão: 

1 - Dores 

A – Na cabeça: dores no crânio e face (ouvido/nariz/boca/olhos) 

B - No pescoço: dores no pescoço e garganta. 

C- No tórax/abdome: dores no tórax, abdome e pelve (órgãos e vísceras). 

D - Nos membros superiores: Dores no ombro, braço, antebraço e mão. 

E – Nos membros inferiores: Dores no quadril, coxa, perna e pé. 

F – No dorso: Dores na cervical, lombar, sacral e ciática. 

2 – Sintomas, sinais e doenças. 

A – Emocionais: Três tipos: 

- Físicos: Hipertenção, alergia, asma, estresse e câncer. 

- Psíquicos: Irritabilidade, ansiedade, agressividade, nervosismo, depressão e insônia. 
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- Sociais: Queda desempenho no trabalho, tendência ao isolamento, apatia e conflitos.  

B – Neurológicos: Desmaios, formigamentos, alterações mentais, do equilíbrio e marcha, 

movimentos involuntários, distúrbio do sono, alteração do humor , AVC, epilepsia e parkson. 

C - Clínicos: Alergia, tosse, psoríase, herpes, pressão arterial, diabetes, obesidade, 

hemorroidas, varizes e gripe. 

D - Sexuais: relacionados aos aparelhos urogenitais. 

Gráfico 4 - Queixa principal (dores) 

 

O trato com a acupuntura e procurado para cuidar de doenças que a medicina ocidental tem 

pouca eficácia no tratamento, como doenças crônicas ou osteomusculares, cujo sintoma principal e 

a dor, ou como complemento terapêutico.  

O principal motivo da procura para tratamento foram os processos dolorosos, com 81 

pacientes. 

Dentre as patologias, relacionadas à dor, apresentadas pelos pacientes as que mais se 

destacaram foram as que se apresentam na parte dorsal do corpo, tais como a cervicalgia, a 

lombalgia e a sacralgia, com um total de 36 pacientes, seguida pelas que se localizam nos membros 

superiores, com 14 pacientes. 

Com relação às dores localizadas no pescoço somente ocorreu à presença em um paciente. 

Gráfico 5 – Queixa principal (sintomas, sinais e doenças)  

 

 

Relacionados com essa modalidade de queixa tivemos um total de 19 pacientes. 
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Os sintomas e sinais que mais se destacaram, entre os pacientes atendidos no ambulatório, 

foram os que se enquadram dentro do fator emocional, que abrange as áreas física, psíquica e social, 

com um total de 10 pacientes, no universo pesquisado. 

Em segundo lugar ficaram aqueles relacionados à área neurológica (5) que abrange as 

doenças estruturais ligadas aos sistemas nervosos centrais e periféricos. 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes segundo sexo e a queixa principal. 

Queixa principal 

(dor) 
Homem Mulher Total (N) Total (%) 

Cabeça 3 7 10 10% 

Pescoço 0 1 1 1% 

Tórax/abdome 2 10 12 12% 

Dorso 13 23 36 36% 

Membros sup. 5 9 14 14% 

Membros inf. 4 4 8 8% 

Total 27 54 81 81% 

  

 

Queixa principal 

(sintomas/sinais/doenças) 
Homem Mulher Total (N) Total (%) 

Emocionais 2 8 10 10% 

Neurológicos 2 3 5 5% 

Clínicos 1 2 3 3% 

Sexuais 0 1 1 1% 

Total 5 14 19 19% 

Quando se compara a queixa principal, relacionada às dores, com o sexo dos pacientes 

observa-se que as mulheres e os Homens apresentam a dor como a queixa principal. 

Em um total de 100 pacientes, 81% procuraram o ambulatório para tratar de suas dores 

físicas, sendo que, desse total, 36 pacientes, 13 homens e 23 mulheres, apresentaram “dores nas 

costas”, local onde se localiza uma complexa rede que liga nervos, articulações, músculo, tendões e 

ligamentos, que são considerados os responsáveis por produzir a dor. 

Em segundo lugar aparecem as dores localizadas nos membros superiores, em um total de 

14 pacientes, sendo 5 homens e 9 mulheres, que, apesar da divisão, podem estar correlacionadas 

com as dores que surgem nas costas.5 

Quando se compara a queixa principal relacionada aos sintomas sinais e doenças, que 

apresentou uma taxa de 9% dos pacientes pesquisados, o destaque vai para a área emocional, que 

atinge 10 pacientes, seguida de neurológica, com 5 pacientes. 
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Tabela 3 - Distribuição dos pacientes segundo ocupação e a queixa principal  

Queixa 

principal 

(dor) 

Cabeça Pescoço Tórax Dorso 
Membro 

superior 

Membro 

inferior 
Total 

Comércio 2 0 2 4 4 0 12 

Educação 1 0 3 8 0 0 12 

Saúde 1 0 2 4 2 1 10 

Do lar 1 0 1 3 2 0 7 

Aposentado 2 0 1 10 2 6 21 

Autônomo 3 1 3 5 5 3 21 

Total 11 1 12 34 15 10 83 

 

Queixa principal 

(sintomas, sinais e 

doenças) 

Emocionais Neurológicos Clínicos Sexuais Total 

Comércio 2 1 1 0 4 

Educação 2 1 0 0 3 

Saúde 1 0 0 1 2 

Do lar 0 1 0 0 1 

Aposentado 0 1 0 0 1 

Autônomo 3 1 2 0 7 

Total 8 5 3 1 17 

 

Neste tópico, que relaciona o paciente com sua atividade permanece o predomínio das 

“dores nas costas” como queixa principal, com modificações sutis em algumas queixas 

apresentadas.  

Para estabelecer se havia uma relação direta entre as atividades que o paciente exerce ou 

exerceu e a dor ou os sintomas que o mesmo apresenta, foram levados em consideração os esforços 

físico e mental que os mesmos fazem ou fizeram no desempenho de suas funções. 

Os trabalhadores do setor terciário têm as suas atividades mescladas, sendo que algumas 

exigem de baixa a moderada atividade física e variada atividade mental. 

Após a análise individual, levando em consideração a ocupação é a queixa relatada, 

raramente foi possível estabelecer uma relação entre os dois fatores como a causa principal que 

levou a ocorrência da patologia. 

Na área da educação nota-se uma tendência para a área dos distúrbios emocionais. 

Na área da saúde um direcionamento para os processos dolorosos. 

Tendo algumas patologias relacionamento direto com o estado do paciente, como náuseas 

por motivo de gravidez. 

Apareceram alguns processos que foram desencadeados pela própria natureza do paciente, 

como epilepsia. 

Pelo processo degenerativo do corpo, os aposentados aparecem com destaque quando o 

quesito verificado está relacionado com os processos dolorosos, principalmente os crônicos. 
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Tabela 4 - Distribuição dos pacientes segundo a idade e a queixa principal. 

Queixa principal 

(dor) 
<30 anos 31 a 45 anos 46 a 59 anos >60 anos Total 

Cabeça 3 5 1 2 11 

Pescoço 0 0 1 0 1 

Tórax 0 4 5 3 12 

Dorso 2 7 11 16 36 

Membros superiores 0 2 7 4 13 

Membros inferiores 0 1 1 6 8 

Total 5 19 26 31 81 

 

Queixa principal 

(sintomas, sinais e 

dores) 

<30 anos 31 a 45 anos 45 a 59 anos >60 anos Total 

Emocionais 4 2 3 1 10 

Neurológicos 2 1 1 1 5 

Clínicos 1 0 1 1 3 

Sexuais 1 0 0 0 1 

Total 8 3 5 3 19 

 

Ao observar-se a queixa principal, relacionada à dor, nota-se que o índice mais alto atinge as 

pessoas com a idade mais elevada, localizadas nas 3ª e 4ª faixas etárias, com um universo de 57 

pacientes, o que pode ser julgado como normal, por este fator atingir realmente as pessoas mais 

velhas. 

Em contrapartida, quando a queixa principal está relacionada com os sintomas e sinais 

observa-se que os pacientes mais atingidos, se concentram na faixa etária dos que possuem menos 

de 30 anos, com um total de 8 pacientes.  

Os que se encontram na faixa acima dos 60 anos são poucos atingidos, neste quesito. 

5.5 - Quinto parâmetro – Exame da língua (alterações relacionadas às localizações dos 

órgãos e a saburra). (Gráficos 6 e 7) 

Entre os métodos utilizados pelos praticantes da MC, para se realizar o diagnóstico, a 

avaliação do estado geral da língua do paciente é considerada um dos mais importantes. 

Localização dos órgãos 

Na MTC, durante a inspeção, a língua e dividida em 5 (cinco) regiões:  

1 - A ponta  

Corresponde ao coração (Xin), ao pericárdio (Xin Biao), ao intestino delgado 

(Xiaochang) e ao triplo aquecedor (Sanjiao). 

2 – A região entre a ponta e o centro 

Corresponde ao pulmão ( Fei) e ao intestino grosso (Dachang) . 

3 – A raiz (base) da língua 

Corresponde ao rim (Shen) e a bexiga (Pangguang). 
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4 – O centro 

Corresponde ao baço (Pi) e o estômago (Wei). 

5 – As laterais 

Correspondem ao fígado (Gan) e a vesícula biliar (Dan).  

Qualquer alteração que se encontre em uma dessas regiões indica que os órgãos ou a 

vísceras relacionados apresentam algum tipo de anomalia.  

Saburra da língua 

A saburra, encontrada na língua, se forma através do acumulo de resíduos ascendentes 

produzidos pelo processo digestivo realizado pelo estomago. 

A existência ou a ausência, assim como o estado de gravidade, de um fator patogênico e 

indicado pela presença da saburra na língua. 

A saburra que indica que o estomago esta efetuando o processo digestivo de forma normal e 

correta e a que apresenta a cor branca e sua espessura e fina. 

A não existência de saburra na língua é indicativa que existe uma deficiência de yin do 

estomago ou do rim. 

A saburra patológica apresenta-se sob a forma de 4 tipos de cores: branca, amarela, cinza e 

preta. 

A saburra espessa e de cor branca indica a patologia ligada a um padrão de frio. 

A saburra de cor amarela indica a existência de uma patologia ligada a um padrão de calor 

cheio. 

Gráfico 6 – Alterações na língua 

  

 

Um total de 51 pacientes apresentou alterações na língua. 

Nota-se que a alteração localizada no centro (BA/E) da língua foi a que apresentou a maior 

porcentagem com 27 pacientes, seguida pela alteração localizada na ponta da língua (C/ID) com 14 

pacientes. A alteração localizada entre a ponta e o centro, que revela anormalidade no pulmão (Fei) 

e intestino grosso (Dachang), não foi localizada em nenhuma inspeção.  
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Gráfico 7- Cor da saburra 

 

 

A saburra espessa e de cor branca, que apresentou um índice de 50 pacientes com esse tipo 

de anormalidade, indica a patologia ligada a um padrão de frio. 

A saburra de cor amarela, que foi verificada em 28 pacientes, durante a inspeção inicial, 

indica a existência de uma patologia ligada a um padrão de calor cheio. 

Os demais pacientes (22) não apresentaram nenhum tipo de saburra ou apresentaram uma 

saburra de aspecto normal. 

Gráfico 8 – Pacientes segundo a faixa etária e a localização da alteração na língua. 

Faixa 

etária 
Central Lateral Ponta Raiz Ponta/central total 

<30 anos 4 0 5 0 0 9 

31 a 45 

anos 
9 1 1 0 0 11 

36 a 59 

anos 
5 4 5 0 0 14 

>60 anos 9 4 3 1 0 17 

Total 27 9 14 1 0 51 

 

Observasse que na faixa de idade abaixo de 30 anos houve o predomínio da alteração na 

ponta da língua (C/ID) com 5 pacientes e na lateral (F/VB) com 4 pacientes. 

Na faixa acima de 60 anos o predomínio foi da alteração no centro da língua (BA/E), com 9 

pacientes. 

Na faixa de idade de 31 a 45 anos, ocorreu uma distribuição praticamente igual das 

alterações entre as partes central, lateral e a ponta.  

Para a faixa entre 46 e 59 anos o predomínio foi da parte central da língua, com um total de 

9 alterações. 
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A alteração na raiz da língua (R/B) só foi observada uma vez em um paciente na faixa dos 

46 a 59 anos. 

A alteração ponta/central não teve nenhuma observação. 

5.6 - Análise do primeiro instrumento - Ficha de avaliação segundo a Medicina 

Chinesa 

A análise de alguns dados importantes, contidos no primeiro instrumento utilizado nos 

estudos, à ficha de avaliação segundo a medicina chinesa, revela algumas das características 

epidemiológicas dos pacientes do ambulatório da EBRAMEC. 

Estes dados demonstram que a Medicina Chinesa se preocupa em levar em consideração, 

para a elaboração do diagnóstico e para a terapêutica, um conjunto de informações epidemiológicas, 

ligadas ao paciente, para poder assisti-lo de forma correta e eficiente.  
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6 – SEGUNDO INSTRUMENTO  

QUESTIONÁRIO DE SAÚDE GERAL – GHQ-12 

6.1 - Criação do GHQ  

O Questionário de Saúde Geral foi desenvolvido por Goldberg, em 1972, na Inglaterra. 

Em sua forma original ele contava com 60 questões para serem respondidas. 

Em 1994 foi adaptado para o Brasil, por Pasquale e colaboradores. 

Devido a ser amplamente utilizado teve várias versões elaboradas de forma resumida, 

tornando-se um questionário breve e de aplicação rápida, passando a conter 30, 28 e doze itens. 

Essas formas reduzidas que foram criadas não avaliam as mesmas dimensões do original. 

Apesar das adaptações as versões reduzidas, criadas e adaptadas do original, têm 

apresentado índices de consistência interna satisfatória. 

O questionário foi desenvolvido para detectar doenças psiquiátricas não severas. 

O QSG parte do pressuposto de que a presença ou ausência de saúde está relacionada aos 

desvios de comportamento de uma pessoa comparada a um grupo normativo. 

As respostas são fornecidas baseadas em termos de quanto o paciente tem experimentado os 

sintomas descritos nas questões, através de um retorno baseado em quatro graduações.  

Todas as questões foram auto administradas. 

6.2 - Utilização do GHQ  

A versão utilizada neste estudo é o Questionário de 12 perguntas.      

A Medicina Chinesa trabalha com lógicas e racionalidades próprias, mas isso não a impede 

que se utilize de dados obtidos pela medicina ocidental. 

Ela trata as emoções negativas e positivas como um dos fatores principais para provocar o 

desequilíbrio energético do corpo humano, provocando as doenças. 

Como as questões propostas, no questionário, estão diretamente relacionadas com os 

sentimentos dos pacientes, as repostas obtidas serão enquadradas dentro dos sentimentos 

predominantes na Medicina Chinesa, para posterior correlação com os parâmetros estabelecidos. 

Portanto, não serão detectadas as doenças psiquiátricas não severas nos pacientes, mas sim 

feita à elaboração do enquadramento estatístico dos sentimentos dos pacientes, baseado nas quatro 

graduações das respostas dadas. 

Os sentimentos, bons ou ruins, dentro da Medicina chinesa, estão ligados aos órgãos ou 

vísceras. 

Para o órgão pulmão (Fei) e a víscera intestino delgado (Xiachong), temos os seguintes 

sentimentos relacionados: tristeza, magoa, solidão, perda, dependência emocional, vazio de 

espírito, falta de crença, desilusão, liberdade, liderança, força espiritual, mente liberta. 

Para o órgão rim (Shen) e a víscera bexiga (Pangguang), temos: medo, pânico, 

insegurança, desânimo, estresse, sobrevivência, desconhecido, ansiedade, pavor, bom 

funcionamento, coragem, calma. 
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Para o órgão fígado (Gan) e a víscera vesícula biliar (Dan), temos: raiva, irritação, 

frustração, inquietação, injustiça, depressão, vontade de brigar, irritação, expressão alegre, 

feliz, relaxada. 

Para os órgãos coração (Xin) e pericárdio (Xin Bao) e as vísceras intestino delgado 

(Dachang) e triplo aquecedor (Sanjiao), temos: alegria, ansiedade, impaciência, angustia, 

solidão, falta de amor, incapacidade de amar, amabilidade, felicidade e autoestima. 

Para o órgão baço (Pi) e víscera estomago (Wei), temos: preocupação, pensamentos 

excessivos, concentração, introspecção, isolamento social, autocompaixão, demora na ação, 

força emocional construtiva e positiva, criações, atitudes harmoniosas. 

Dependendo das circunstâncias o sentimento abordado poderá estar ligado a mais de um 

órgão ou víscera. 

Os sentimentos geralmente fortalecem os órgãos e servem de defesa para o organismo. 

6.3 - Questões do GHQ 

Para a elaboração do trabalho as doze questões foram distribuídas em dois grupos distintos, 

baseados nas graduações das respostas solicitadas, pois existem 2 tipos diferentes. 

1º grupo de questões 

Questões Respostas 

GHQ - 12 
Mais que o usual 

(0) 

Igual ao usual 

(1) 

Menos que o 

usual 

(2) 

Muito menos 

que o usual 

(3) 

1 8 46 34 12 

3 13 57 22 8 

4 12 60 21 7 

7 5 58 24 13 

8 13 65 13 9 

12 21 59 16 4 
1-Você recentemente tem sido capaz de se concentrar naquilo que você está fazendo? 3 - Você recentemente tem 

sentido que está tendo um papel útil nas coisas? 4 - Você recentemente tem sentido capaz de tomar decisões sobre 

coisas? 7 – Você recentemente tem sido capaz de aproveitar suas atividades diárias normais? 8 – Você recentemente 

tem sido capaz de encarar os seus problemas? 12 – Você recentemente tem se sentido razoavelmente feliz, considerando 

todas as coisas? 

 

Avaliação individual das questões 

Questão 1 – Capacidade de concentração 

O baço (Pi) é a “residência” do pensamento. 

Ele influência nossa capacidade de pensar, estudar, concentrar, determinar e memorizar. 

Se estiver forte, o pensamento é nítido e existe a capacidade de concentração e 

memorização. 

Se estiver debilitado, o pensamento fica afetado, a concentração falha e a memória fica 

fraca. 
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Nesta primeira questão, que trata sobre capacidade de concentração, onde o órgão envolvido 

e o baço (Pi), a reposta com maior percentual se concentra no grau médio, onde 46 pacientes 

revelam que sua capacidade de concentração está igual ao usual. 

Existe um número igual de pacientes (46) que se concentram menos ou muito menos naquilo 

que estão fazendo 

Somente 8 pacientes revelaram que estão se esforçando mais que o usual, sendo um numero 

extremamente baixo. 

Questão 3 – Sentimento de ser útil. 

O sentimento de utilidade está diretamente ligado ao rim (Shen). 

O bom funcionamento conduz a um comportamento de coragem e segurança com a vida. 

Nesta questão, a reposta também se concentrou no grau médio com um total de 57pacientes.  

Pode-se observar que 30 pacientes revelaram que não têm se esforçado para ter um papel útil 

nas coisas. 

Questão 4 – capacidade de tomar decisão 

Todas as emoções boas ou más passam pelo Fígado (Gan). 

Ele está relacionado com a capacidade de fazer planos e tomar decisões. 

Quando ocorre um bloqueio o fígado (gan) fica deficiente, provocando um desequilíbrio do 

estado emocional, abalando a capacidade de planejamento e direcionamento. 

Quando está deficiente o julgamento passa a ser imperfeito e as decisões passam a ser 

imprecisas. 

60 pacientes informaram que sua capacidade de tomar decisões sobre as coisas esta sendo 

mantida no nível igual ao usual, enquanto que a metade desse total declarou que esta se esforçando 

menos ou muito menos que o usual para adotar suas decisões.  

Muito menos que o usual foi à resposta de 7 pacientes, quando questionados como se 

sentiam para tomar decisões sobre as coisas  

Questão 7 – Capacidade de aproveitar atividades diárias 

O rim (Shen) controla a capacidade para a realização das atividades. 

Se for forte o trabalho pode ser duro e realizado por um longo período de tempo.  

Se estiver debilitado as atividades serão realizadas de forma deficiente.  

Ele, ainda, influência a capacidade para as atividades delicadas e habilidosas. 

Nesta questão um pouco mais da metade dos 100 pacientes (58) analisados declarou que tem 

mantida igual ao usual sua capacidade de aproveitar as atividades diárias. 

O fator a ser destacado nesta questão é que somente 5 pacientes declararam ter se esforçado 

mais que o usual para aproveitar as suas atividades diárias. 
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Questão 8 – Capacidade de encarar os problemas 

O rim (Shen) quando esta deficiente provoca sentimentos desagradáveis tais como: 

sensação de desamparo ou impotência, sentimento de fracasso, de baixa autoestima, falta de 

iniciativa, desistência da vida, fácil desencorajamento. 

Quanto à capacidade de encarar os problemas 68 pacientes declararam que se mostraram 

igual ou até mais dispostos a enfrentá-los, enquanto que 22 e preferem se omitir e deixar as coisas 

como estão. 

Questão12 – Sentimento de felicidade 

O coração (Xin) estando forte a mente também estará e as pessoas serão felizes. 

A alegria às vezes pode não ser um estado saudável de felicidade, mas sim um excitamento 

excessivo que pode lesar o coração (xin), tornando-se uma causa patológica. 

Se estiver  deficiente a mente não terá vitalidade e a pessoas serão tristes e deprimidas. 

Pode-se observar que 80 pacientes têm sentido razoável felicidade, enquanto que 20 deles 

encontram-se na faixa de infelicidade.  

Somente 4 pacientes declararam se sentir muito menos feliz do que o usualmente deveriam 

estar. 

Análise do primeiro grupo de questões 

Nestas primeiras seis questões percebe-se que as respostas, oferecidas pelos pacientes, 

estiveram, em sua maioria, contidas nos quesitos igual ou mais que o usual, o que revela que a 

capacidade e os sentimentos, demonstrados por eles, estão dentro do grau de normalidade ou 

superior a este. 

2º Grupo de questões 

Questões Respostas 

GHQ 

De maneira 

alguma 

(0) 

Não mais que o 

usual 

(1) 

Um pouco mais 

que o usual 

(2) 

Muito mais que 

o usual 

(3) 

2 29 25 27 18 

5 27 35 22 16 

6 24 41 25 10 

9 36 24 26 14 

10 46 22 25 7 

11 62 14 16 8 
2- Você recentemente tem perdido muito sono por causa de preocupação? 5 - Você recentemente tem se sentido 

constantemente sob pressão? 6 – Você recentemente tem sentido que você não poderia superar suas dificuldades? 9- 

Você recentemente tem se sentido infeliz ou deprimido? -10 Você recentemente tem perdido a confiança em si mesmo? 

11 – Você recentemente tem pensado em você mesmo como uma pessoa sem valor. 

Questão 2 - Perda de sono por preocupação 

A insônia é a dificuldade de iniciar e ou de manter o sono. 

A insônia está ligada ao coração (Xin), pois este abriga a mente. 

Se abriga a mente ele está intimamente relacionado com o sono. 

Se for forte, o sono será fácil e sadio. 
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Se estiver deficiente a mente não terá residência fixa, causando inabilidade para o sono, 

sonhos excessivos ou distúrbios do sono. 

Nesta questão, como a insônia está ligada ao fator emocional preocupação, que está 

relacionado ao baço ( Pi), deduz-se que este órgão esta deficiente na sua função de produzir sangue 

e fornecê-lo ao coração (Xin).  

Neste quesito 55 pacientes afirmaram não apresentar perda de sono, enquanto que 45 

revelaram que estão, por motivo de preocupação, com problemas. 

Questão 5 – Sentimento de estar sob pressão. 

O fígado (Gan) tem papel fundamental sob o equilíbrio emocional. 

O bom funcionamento permite o enfrentamento dos desafios da vida, assim como oferece 

condições para responder aos estímulos emocionais e afetivos. 

E ele que permite a reação diante de um ataque. 

37 pacientes responderam que não se sente sobre pressão, enquanto que metade deste total, 

afirmou que sente a pressão sobre si muito mais que o usualmente deveria sentir. 

Questão 6 - Sentimento de superar dificuldades 

O rim (Shen) abriga a força de vontade que fornece a determinação para alcançar os 

objetivos.  

Se for forte a força de vontade também será, a mente enfocará o seu objetivo e o perseguirá. 

Ao contrario, se for fraco a força de vontade será afetada e a mente estará facilmente 

desencorajada para alcançar se propósito.  

Com relação ao sentimento de superar dificuldades 65 pacientes afirmaram não ter 

dificuldades para efetuar a superação, somente 35 responderam ter enfrentado óbices para vencer as 

dificuldades que enfrentam. 

Questão 9 – Sentimento de se sentir infeliz ou deprimido 

As emoções que se relacionam com o pulmão (Fei) são a preocupação e a tristeza. 

A tristeza prolongada causa uma deficiência do pulmão (Fei) e pode afetar o coração (Xin). 

O total de pacientes que se diz infeliz ou deprimido atinge o número de 40, mas, em 

compensação, 60 afirmaram não apresentar estado de infelicidade ou depressão. 

Questão 10 – Sentimento de perda de autoconfiança 

A deficiência do fígado (Gan) leva a vários sentimentos desagradáveis tais como: existência 

de duvida sobre si mesmo, incerteza, falta de confiança, falta de autoafirmação, dificuldade de 

impor limites, sensação de estar bloqueado na vida. 

Neste item 68 pacientes mencionam que se sentem autoconfiantes e somente 32 apresentam 

perda de confiança, sendo que destes 7 apresentam uma perda muito maior que o usualmente 

perderia. 

Questão 11 – pensamento de perda de autovalor  

O sentimento de autovalor está ligado ao fígado (Gan). 
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Quando existe uma insatisfação interna mal resolvida à base do autovalor e afetada. 

A deficiência afeta a autoestima, comprometendo a pro atividade, a capacidade, a 

competência, a iniciativa e o progresso pessoal. 

Com relação à autovalorização 76 pacientes se acham auto valorizados, enquanto de 24 se 

acham desvalorizados.  

Análise do segundo grupo de questões 

Nestas ultimas seis questões percebe-se que as respostas, oferecidas pelos pacientes, 

estiveram, em sua maioria, contidas nos quesitos não mais que o usual ou de maneira alguma, o que 

revela que a perda, o sentimento e o pensamento, não estão sendo afetados, estando dentro do grau 

de normalidade ou superior a este. 

Escore dos dois grupos 

Grupo1 

Questões Respostas 

GHQ -12 
Mais que o usual 

(0) 

Igual ao usual 

(1) 

Menos que o 

usual 

(2) 

Muito menos 

que o usual 

(3) 

1 8 46 34 12 

3 13 57 22 8 

4 12 60 21 7 

7 5 58 24 13 

8 13 65 13 9 

12 21 59 16 4 

 

Grupo 2 

Questões Respostas 

GHQ - 12 

De maneira 

alguma 

(0) 

Não mais que o 

usual 

(1) 

Um pouco mais 

que o usual 

(2) 

Muito mais que 

o usual 

(3) 

2 29 26 27 18 

5 27 35 22 16 

6 24 41 25 10 

9 36 24 26 14 

10 46 22 25 7 

11 62 14 16 8 
1- Você recentemente tem sido capaz de se concentrar naquilo que você está fazendo? 2 – Você recentemente 

tem perdido muito sono por causa de preocupação?  3 - Você recentemente tem sentido que está tendo um papel útil nas 

coisas? 4 - Você recentemente tem se sentido capaz de tomar decisões sobre coisas? 5 - Você recentemente tem se 

sentido constantemente sob pressão? 6 – Você recentemente tem sentido que você não poderia superar suas 

dificuldades?   7 – Você recentemente tem sido capaz de aproveitar suas atividades diárias normais? 8 – Você 

recentemente tem sido capaz de encarar os seus problemas? 9- Você recentemente tem se sentido infeliz ou deprimido? 

-10 Você recentemente tem perdido a confiança em si mesmo? 11 – Você recentemente tem pensado em você mesmo 

como uma pessoa sem valor 12 – Você recentemente tem se sentido razoavelmente feliz, considerando todas as coisas? 

 

6.4 - Análise do segundo instrumento - GHQ 

Como mencionado anteriormente este questionário foi desenvolvido para detectar doenças 

psiquiátricas não severas. 
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Mas esta prerrogativa não foi usada neste trabalho. 

Portanto, não se detectou as doenças não severas nos pacientes. 

O trabalho realizou o enquadramento estatístico dos sentimentos dos pacientes, 

correlacionando-os com a que prescreve a MC, levando-se em consideração as quatro graduações 

dadas nas respostas. 

Mas, apenas como um adendo para reflexão, na analise do escore dos dois grupos, percebe-

se que o questionário foi elaborado com seus itens sendo redigidos de duas formas: 

Os itens positivos: Você recentemente tem se sentido capaz de tomar decisões sobre coisas?  

Os itens negativos: Você recentemente tem pensado em você mesmo como uma pessoa sem 

valor? 

E percebe-se, ainda, que os itens considerados negativos tiveram sua graduação invertida, de 

modo que a maior pontuação total desta medida indica um melhor nível de saúde mental. 

Pode-se observar que, no primeiro grupo, que contém os itens positivos, a maior quantidade 

de pacientes ficou localizada no nível mediano, igual ao usual, destacando-se duas respostas 

(questões 1 e 7) como um índice baixo para a proposta mais que o usual e quatro respostas ( 

questões 3, 5, 8 e 4) como índice baixo para proposta muito menos que o usual.  

No segundo grupo, de questões, contendo os itens negativos, as respostas deixaram de ter 

seus maiores valores centralizadas e variaram de posição, destacando-se o item muito menos que o 

usual e o item de maneira alguma. 
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7- TERCEIRO INSTRUMENTO 

 WHOQOL – ABREVIADO – DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÙDE (OMS) - 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA - WHOQOL – BREF. 1 

A avaliação de qualidade de vida vem crescendo de importância como medida de avaliação 

de resultados de tratamento em medicina. 

A Organização Mundial de Saúde, ao constatar que não havia um instrumento de avaliação 

com enfoque transcultural, resolveu desenvolver uma metodologia única para sua para sua 

aplicação. 

Ela reuniu um grupo de pesquisadores, de vários países, para que trabalhassem sobre o tema. 

Eles começaram seus estudos, observando que a qualidade de vida tem dois aspectos: 

- subjetivos: o bem-estar, a felicidade, o amor, o prazer, a realização pessoal, etc. 

- objetivos: renda, escolaridade, fatores econômicos e sociais. 

Estabeleceram que a qualidade de vida possui um aspecto multidimensional (dimensões 

físicas, psicológicas e sociais), e possui, ainda, dimensões positivas (mobilidade) e negativas (dor). 

Baseados nesses dados estabeleceram o seguinte conceito, que foi adotado pela OMS, 

Qualidade de vida é “A percepção do individuo de sua posição no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Observaram, também, que alguns aspectos são comuns e universais, como o bem estar 

físico, o psicológico, as relações sociais, o ambiente, o nível de independência e as crenças pessoais 

ou religiosas. 

Denominaram a esses aspectos de domínios. 

Aos subitens ou subdomínios, cujas características se enquadram dentro desses domínios 

deram o nome de facetas. 

Inicialmente a OMS desenvolveu o World Health Organization Quality of live (WHOQOL – 

100) com 100 questões.  

A necessidade de usar um instrumento mais simples para uma maior aplicabilidade, fez com 

que ela desenvolve-se uma versão abreviada de 26 questões (WHOQOL – bref). 

Ele foi elaborado visando reduzir o tempo e a dificuldade de preenchimento que o 

instrumento inicial continha. 

Apesar da redução do número de questões, o grupo elaborador se preocupou em manter as 

características psicrométricas contidas como requisitos no instrumento inicial.  

Todas as Questões foram auto administradas. 

As duas primeiras questões abordam a qualidade de vida geral, e as respostas obedecem a 

uma escala que vai de 1 até 5, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida. 
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Além dessas duas questões o instrumento apresenta 24 facetas as quais compõem 4 

domínios. 

Nesse instrumento aparecerá o resultado em média por domínio e por faceta. 

A classificação, pela média, fica assim estabelecida: 

- Necessita melhorar quando for de 1 até 2,9. 

- Regular quando for de 3 até 3,9. 

- Boa quando for de 4 até 4,9. 

- Muito boa quando atingir 5. 

Por orientação, do grupo de produziu o instrumento, foram recodificados os valores das 

questões 3, 4, e 26 (1=5/2=4/3=3/4=2/5=1). 

Os 4 quatro domínios estão assim estabelecidos: 

Físico, Psicológico, relações social e meio ambiente. 

Domínio I - Domínio físico 

Composto por: 

3 – Dor e desconforto 

4 – Dependência de medicação ou tratamento 

10 – Energia e fadiga 

15 – Mobilidade 

16 – Sono e repouso 

17 – Atividade na vida cotidiana 

18 – capacidade de trabalho 

Domínio II - Domínio Psicológico 

Composto por: 

6 – Sentimentos positivos 

7 – Pensar, aprender, memória e concentração 

11 – Imagem corporal aparência 

19 – Autoestima 

26 – Sentimentos negativos 

Domínio III – Relações Sociais 

Composto por: 

20 – Relações pessoais 

21 – Atividade Sexual 

22 – Suporte (apoio) social 
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Domínio IV – Meio Ambiente 

Composto por: 

8 – Segurança física e proteção 

23 - Ambiente no lar (local em que mora)  

9 – Ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) 

12 – Recursos financeiros 

13 – Oportunidade de adquirir novas informações e habilidades 

14 – Participação e oportunidades de recreação e lazer 

24 – Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 

25 – Transporte 

As respostas ao questionário foram enquadradas dentro das facetas e dos domínios 

estabelecidos, sendo realizada uma análise dos resultados. 

1ª pergunta sobre qualidade de vida 

Nesta questão o paciente foi orientado a achar e circular o número que lhe parece à melhor 

resposta. 

 Respostas 

Questão 
Muito 

ruim (1) 

Ruim 

(2) 

Nem ruim 

nem boa 

(3) 

Boa 

(4) 

Muito boa 

(5) 

Média 

geral 

Como você 

avaliaria 

sua 

qualidade 

de vida? 

1 8 29 54 8 3,6 

 

Para a primeira questão a média obtida foi de 3,6 podendo ser enquadrada como regular (3 

até 3,6). 

Ao compararmos as respostas fornecidas, pelos pacientes, nesta 1ª questão, que aborda a 

qualidade de vida, o escore mais alto (54) se refere aquela onde o paciente considera como boa a 

qualidade de vida que usufrui atualmente. 

Se considerarmos as respostas, partindo do índice mediano para o mais elevado, o percentual 

sobe para 91 pacientes, revelando que somente 9 pacientes julgam sua qualidade de vida ruim ou 

muito ruim. 

Como nem ruim nem boa, considerada uma qualidade normal, recebeu o aprovo de 26 

pacientes. 
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2º Pergunta sobre qualidade de vida. 

 

Nesta questão o paciente foi orientado a achar e circular o número que lhe parece a melhor 

resposta. 

 

Questão Respostas Pacientes 

Quão satisfeito 

você está com sua 

saúde? 

Muito insatisfeito (1) 4 

Insatisfeito (2) 25 

Nem satisfeito nem insatisfeito (3) 23 

Satisfeito (4) 45 

Muito satisfeito (5) 3 

Média geral 3,2 

 

Nesta segunda questão, que aborda ainda a qualidade de vida, mas se referindo ao aspecto da 

saúde, nota-se o retrocesso que as respostas apresentam com relação às fornecidas a pergunta 

anterior. 

O índice de insatisfação revelou uma ascensão grande em comparação com o item anterior. 

Contabiliza a ocorrência de uma elevação no índice de pacientes que não estão satisfeitos 

com sua situação atual de saúde. 

Acham que suas condições não estão tão boas como gostariam que fossem. 

Talvez possa se subentender, nas respostas, certo arrependimento por terem maltratado seu 

corpo com a pratica de ações e atividades inadequadas, que acabaram criando doenças em si 

mesmas. 

Revelam que estão com raiva de si próprios e se culpam pela situação atual em que 

chegaram. 

Aqui, talvez, pode se deduzir um descontentamento dos pacientes quanto à quantidade e a 

qualidade do serviço de saúde que lhe é fornecido pelos órgãos públicos, que não atende, em muitos 

casos, suas necessidades básicas. 

A média ficou em 3,2, bem próxima à considerada como necessária de se efetuar melhoras 

(1 a 2,9). 

O índice de insatisfação somados os dois graus, atinge um percentual de 29 pacientes, 

enquanto de o de satisfação, também somados os dois graus, atingiu 48 pacientes, sendo que 23 

pacientes ficaram no campo da neutralidade. 
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7.1 - Domínio I – Domínio Físico 

As questões deste domínio estão relacionadas às duas últimas semanas que antecederam ao 

questionário. 

 Respostas 

Questões 
Nada 

(5) 

Muito 

pouco 

(4) 

Mais ou 

Menos 

(3) 

Bastante 

(2) 

Extremamente 

(1) 

Media das 

facetas 

3 21 16 29 26 8 3,2 

4 6 35 32 18 9 3,1 

 
Nada 

(1) 

Muito 

pouco 

(2) 

Mais ou 

menos 

(3) 

Bastante 

(4) 

Extremamente 

(5) 
 

10 1 16 48 29 6 3,2 

 
Muito 

ruim (1) 

Ruim 

(2) 

Nem ruim 

nem bom 

(3) 

Bom 

(4) 
Muito bom (5)  

15 4 7 14 41 34 3,9 

 

Muito 

insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 

(2) 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

(3) 

Satisfeito 

(4) 

Muito 

satisfeito 

(5) 

 

16 4 28 27 28 13 3,2 

17 7 22 28 39 4 3,2 

18 8 18 31 34 9 3,2 

Média geral do domínio 3,3 

3 - Em que medida você acha que sua dor (física) impede você de fazer o que você precisa? 4 – O quanto você 

precisa de algum tratamento médico para levar sua vida diária? 10 – Você tem energia suficiente para o seu dia-a-dia? 

15 – Quão bem você e capaz de se locomover? 16 – Quão satisfeito(a) você está com seu sono? 17 – Quão satisfeito(a) 

você está com sua capacidade de desempenhar as atividades do dia-a-dia? 18 – Quão satisfeito você está com sua 

capacidade de para o trabalho? 

Neste item, que aborda o domínio físico, as questões de nº 3 e 4 tiveram seus valores 

recodificados (1=5/2=3/3=3/4=2/5=1). 

 O domínio obteve uma média geral de 3,3, considerada como regular.   

A faceta de nº 3, que questiona o impedimento de atividades devido à dor física, revelou que 

37 pacientes não se incomodam nada ou muito pouco com suas dores físicas, enquanto que 34 se 

sentem bastante ou extremamente incomodados com suas dores para fazerem o que precisam e 29 

permaneceram neutros, considerando que a dor é mais ou menos impeditiva.  

As médias das facetas estão bem próximas entre si, somente se destacando a de nº 15, que 

aborda o tema locomoção, com grau 3,9, onde se percebe que os pacientes se encontram 

concentrados nos graus bom e muito bom (75 pacientes), somente 11 ficaram colocados nos graus 

abaixo da média. 

As respostas às questões 16, 17 e 18 que abordam o sono, as atividades diárias e a 

capacidade para o trabalho, respectivamente, se concentraram entre o grau mediano, de acomodação 

com a situação atual, e o grau de satisfação, todas elas superaram o numero de 50 pacientes 

satisfeitos.  
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A extremidade inferior destes três quesitos apresentou uma baixa adesão, tendo somente 19 

pacientes reportados que se encontram muito insatisfeito com a situação atual. 

Com relação à faceta de nº 4, que se reporta a assistência médica para apoio a atividade 

diária, somente 6 pacientes reportaram que não necessitam de nenhum tipo de ajuda, enquanto que 

vinte e sete revelaram ser bastante e extremamente necessitados deste tipo de apoio. 

Com relação à questão de numero 10, que aborda a necessidade de energia para desenvolver 

as atividades diárias, somente 1 paciente revelou estar muito ruim neste quesito, enquanto que 6 

pacientes se colocaram no lado oposto, respondendo possuir muita energia para o seu dia a dia. 

Neste quesito 48 pacientes mantiveram-se na neutralidade, ficando com a opção mais ou menos. 

7.2 - Domínio II – Domínio Psicológico 

As questões deste domínio estão relacionadas às duas últimas semanas que antecederam ao 

questionário. 

 Respostas 

Questões 
Nada 

(1) 

Muito 

pouco 

(2) 

Mais ou Menos 

(3) 

Bastante 

(4) 

Extremamente 

(5) 

Média 

das 

facetas 

6 3 4 18 50 25 3,9 

7 2 17 41 38 2 3,2 

       

 
Nada 

(1) 

Muito 

pouco 

(2) 

Médio 

(3) 

Muito 

(4) 

Completamente 

(5) 
 

11 1 16 48 29 6 3,6 

 

Muito 

insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 

(2) 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

(3) 

Satisfeito 

(4) 

Muito satisfeito 

(5) 
 

19 5 14 25 44 21  

 
Nunca 

(5) 

Algumas 

vezes 

(4) 

Frequentemente 

(3) 

Muito 

frequente 

(4) 

Sempre 

(5) 
 

26 11 52 20 12 5 3,5 

Média geral do domínio 3,6 

6 – Em que medida você acha que a sua vida tem sentido? 7- O quanto você consegue se concentrar?11 - Você 

e capaz de aceitar sua aparência física.  19 - Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 26 – Com que frequência 

você tem sentimentos negativos tais como mau humor, desespero, ansiedade, depressão? 

Neste item, que aborda o domínio psicológico, a questão de nº 26 teve seus valores 

recodificados (1=5/2=3/3=3/4=2/5=1). 

Neste domínio chama atenção às respostas ofertadas à questão de nº 26, que está relacionada 

aos sentimentos negativos dos pacientes. A quantidade de 63 deles revelou que nunca ou algumas 

vezes tiveram sentimentos negativos, o que e um bom prognostico, enquanto que 17 revelaram que 

sempre ou frequentemente tem sentido esse tipo de emoção. 

Com relação à questão 6, que aborda o sentido da vida, 7 pacientes colocaram que suas 

vidas não tem ou então tem muito pouco sentido. Em compensação 75 pacientes dão bastante ou 

extremo valor ao sentido de suas vidas. Está filipeta recebeu 3,9 de média. 
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Na questão nº 7, que avalia o grau de concentração dos pacientes, as extremidades, superior 

e inferior, tiveram o menor quantitativo registrado, pois 2 pacientes reponderam não conseguirem 

nenhuma concentração e 2 deles revelaram ser extremamente concentrados. 

48 pacientes, respondendo a questão de nº 11, mostraram-se acomodados com relação as 

suas aparências físicas. 

No tema correlacionado a satisfação pessoal, questão 19, observa-se que apareceu uma 

grande vantagem do grau de satisfação (56 pacientes), contra o grau de insatisfação (15 pacientes). 

7.3 - Domínio III – Relações Sociais 

As questões deste domínio estão relacionadas às duas últimas semanas que antecederam ao 

questionário. 

 Respostas   

Questões 

Muito 

insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 

(2) 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

(3) 

Satisfeito 

(4) 

Muito 

satisfeito 

(5) 

Média das 

facetas 

20 2 7 22 56 13 3,8 

21 9 18 38 28 7 3,1 

22 6 3 27 52 12 3,6 

Média geral do domínio 3,5 

20 – Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 21 – 

Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 22 – Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe de 

seus amigos? 

O domínio relações sociais apresentou uma média de 3,5, podendo ser considerada uma 

média regular (3 até 3,9). 

Dentro desse domínio a questão de nº 20, relativa às relações pessoais, foi a que apresentou 

a melhor média (3,8) e o maior índice individual com 56 pacientes revelando estar satisfeitos com 

os amigos, colegas, parentes e amigos.  

Nesta mesma questão a taxa de insatisfeito e muito insatisfeito atingiu um total de 9 pessoas, 

o que pode ser considerada baixa  em um universo  de 100 pessoas. 

Para a faceta de nº 21, que trata da vida sexual, a média da faceta atingiu a média 3,1, 

estando próxima à média que necessita melhorar (1 até 2,9). Somente 7 pacientes se declararam 

estar muito satisfeitos com a sua situação atual. 

Já a questão 22, que aborda o suporte (apoio) social, ficou em um bom patamar com (3,6) e 

revelou que 52 dos pacientes também se julgam estar satisfeitos com o apoio que recebem dos 

amigos atualmente. 
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7.4 - Domínio IV – Meio Ambiente 

As questões deste domínio estão relacionadas às duas últimas semanas que antecederam ao 

questionário. 

 Resposta 

Questões 
Nada 

(1) 

Muito 

pouco 

(2) 

Mais ou 

menos 

(3) 

Bastante 

(4) 

Extremamente 

(5) 

Média 

das 

facetas 

8 1 11 36 49 8 3,4 

9 3 19 54 22 2 3,0 

 
Nada 

(1) 

Muito 

pouco 

(2) 

Médio 

(3) 

Muito 

(4) 

Completamente 

(5) 
 

12 7 14 56 17 6 3,0 

13 0 3 49 37 11 3,5 

14 7 18 47 21 7 3,0 

 

Muito 

insatisfeito 

(1) 

Insatisfeito 

(2) 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

(3) 

Satisfeito 

(4) 

Muito satisfeito 

(5) 
 

23 3 7 18 37 35 3,9 

24 10 12 27 36 15 3,2 

25 7 14 15 34 21 3,5 

Média geral do domínio 3,3 

8 – Quão seguro (a) você se sente em sua vida diária? 9 – Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, 

barulho, poluição, atrativos)? 12 – Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 13 - Quão 

disponíveis para você estão às informações que precisa no seu dia-a-dia?  14 – Em que medida você tem oportunidade 

de atividade de lazer? 23 - Quão satisfeito(a) você está com as condições do local onde mora? 24 – Quão satisfeito(a) 

você está com o seu acesso aos serviços de saúde? 25 – Quão satisfeito(a) você está com o se meio de transporte? 

Com relação à questão de segurança no dia a dia, observa-se uma boa porcentagem de 

pacientes (57), revelando que está bastante e extremamente satisfeito com a sua segurança. Neste 

quesito somente 1 paciente sentiu-se totalmente inseguro e 11 um pouco inseguros. 

Relacionado ao ambiente em que vive 3 pacientes declararam não ser saudável e 2 

declararam ser extremamente saudável. 54 pacientes ficaram no grau médio, opinando que o 

ambiente que o circunda e mais ou menos saudável. 

As finanças pessoais não afetam sobremaneira a realização das necessidades dos pacientes, 

visto que 73 deles se colocaram entre os graus mais ou menos e bastante, no tocante a quantidade de 

dinheiro, que possuem, para atender suas carências. 

Devido à alta tecnologia disponível atualmente, percebe-se, claramente, que poucos 

pacientes se queixam em não ter disponibilizadas as informações necessárias para seu dia a dia, 

pois, somente, três deles confirmaram não terem nada ou muito pouco acesso aos informes 

necessários.  
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No setor lazer existe um equilíbrio entre o grau de satisfação ou não com as oportunidades 

oferecidas, pois o número de pacientes se equivale quanto à média das respostas fornecidas, 25 

estão insatisfeitos e 28 satisfeitos, os restantes estão indiferentes. 

Percebe-se que poucos pacientes (10) estão insatisfeitos com as condições do local em que 

moram, enquanto que 72 sentem-se satisfeitos com as condições oferecidas. 

Talvez pela critica situação atual por que passam os serviços públicos de saúde, ofertados 

pelos poderes legais, nenhuma das respostas oferecidas pelos pacientes se destacou, ocorrendo um 

equilíbrio entre elas.  

Quanto aos serviços de transportes 7 pacientes revelaram seu total descontentamento com os 

que são oferecidos, mas deve-se ressaltar que 64 declaram estar satisfeito com a situação atual. 

7.5 - Análise do Terceiro Instrumento - WHOQOL – abreviado – da OMS 

A primeira questão, que trata sobre qualidade de vida demonstra, pelas respostas fornecidas, 

que os pacientes consideram que estão usufruindo um bom nível de qualidade de vida. 

Com relação à segunda, que questiona o aspecto da saúde, o nível de satisfação dos 

pacientes pode ser enquadrado como mediano, pois muitos demonstraram estarem descontentes 

com a atual situação. 

Com relação aos 4 domínios avaliados, o físico, o psicológico, as relações sociais e o meio 

ambiente, todos obtiveram médias boas nas facetas que os compõem, somando-se  as médias do 

pacientes masculino e feminino, demonstrando que a maioria dos  pacientes também estão 

satisfeitos com relação a esses  fatores. 

Cabe ressaltar que, do total de 100 pacientes avaliados (68 mulheres e 34 homens), na 

avaliação individual de cada faceta, quando realizada separadamente pelo sexo, 16 mulheres e dois 

homens apresentaram uma média abaixo de 2,9, enquadrando-se na classificação que necessitam 

melhorar.  
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8 - QUARTO INSTRUMENTO  

 QUESTIONÁRIO DE QUEIXAS NÃO ESPECIFICAS - UCS (UNIDENTIFIED CLINICAL 

SYNDROMES) HEALTH QUESTIONNAIRE 2 

Como a sociedade moderna se torna cada vez mais complicada, as pessoas estão expostas a 

níveis crescentes de estresse. 

Varias pesquisas avaliaram a eficácia da Medicina Chinesa, através da acupuntura sistêmica, 

com a aplicação de testes psicológicos válidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

Os resultados obtidos foram extremamente positivos e indicam que a MC é uma excelente 

forma de tratamento natural (sem uso de remédios) para a depressão, ansiedade etc. 

Como exemplo, podem ser relatadas as informações objetivas sobre a eficácia da MC para 

tratamento de alterações psicológicas, conforme publicação da Organização Mundial de Saúde. 

Ansiedade: Acupuntura com eficácia superior a medicação convencional. 

Depressão: Acupuntura com eficácia similar a medicação, mas sem efeitos colaterais. 

Esquizofrenia: Acupuntura eficácia superior à medicação convencional (78% dos casos). 

Estresse competitivo: Acupuntura com eficácia em 93% dos casos. 

Insônia: Acupuntura com eficácia de  98% dos casos. 

A incidência de queixas não especificas (UCS) tem aumentado durante os últimos vinte 

anos. 

Por isso foi desenvolvido um questionário para classificar os pacientes com esta síndrome e 

foi testado quanto a sua utilidade em pacientes portadores de síndrome clinica não identificada. 

Os resultados sugerem que o questionário e valioso para determinar o nível de gravidade das 

queixas não especificas e para avaliar quantitativamente o tratamento. 

O questionário de saúde contém 50 questões tiradas de vários questionários, que têm sido 

utilizados clinicamente.  

Os questionários anteriores eram muitos longos e os pacientes desistiam antes da ultima 

questão. 

Todas as questões foram auto administradas. 

 O questionário está assim distribuído: 

As questões de 1 a12 estão relacionadas com o sistema nervoso autônomo. 

As questões de 13 a 24 estão associadas com as neuroses. 

As perguntas de 25 a 36 estão relacionadas à depressão. 

As perguntas de 37 a 50 são indicativos de outras síndromes UCS. 

Os níveis de gravidade das queixas não especificas foram assim estabelecidos: 

- leve: entre 6 e 15 pontos 

- moderada: entre 16 e 30 pontos 

- Grave: entre 31 e 50 pontos. 
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Classificação dos pacientes relacionados com a UCS. 

Como primeira parte do trabalho, relativo ao quarto instrumento são apresentados os dados 

relacionando a quantidade de pacientes com os sintomas das queixas não especificas. 

8.1 - Questões relacionadas com o sistema nervoso autônomo 

 Respostas 

Questões 

Quando não tem o 

sintoma 

(0) 

Quando tem o 

sintoma algumas 

vezes 

(1) 

Quando tem o 

sintoma sempre 

(2) 

1 66 14 20 

2 62 31 7 

3 49 30 21 

4 82 14 4 

5 83 11 6 

6 72 20 8 

7 78 18 4 

8 58 23 19 

9 52 26 22 

10 52 31 17 

11 54 25 21 

12 64 28 8 
1 - Zumbido nas orelhas 2- Tontura 3- Desconforto no estomago 4-Inicio repentino de suor frio 5- Diarreia ou 

constipação 6- Inicio repentino de calor ou frio 7- Náusea ou vomito 8- frio nas mãos e Pés 9- Peso nas pernas 10 –

Cansaço de trabalhar (estudar) 11- Dificuldade para respirar 12- Palpitação do coração. 

O sistema nervoso autônomo é o responsável por controlar, de forma reflexa e involuntária, 

toda a parte da vida vegetativa do ser humano. 

Ele estabelece e controla o funcionamento automático dos órgãos e seus sistemas, tais como 

a digestão, a respiração e a circulação, de acordo com os estímulos internos e externos recebidos.  

Sua constituição é estabelecida por neurônios que se encontram na medula e no tronco 

encefálico.  

Ele está dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático. 

O sistema simpático e o responsável por adequar o corpo para enfrentar as ameaças, 

excitando e ativando as funções dos órgãos necessárias as respostas. 

O parassimpático tem a responsabilidade de readequar ou reorganizar o corpo, após a ação 

executada pelo simpático, ou seja, fazer as atividades corporais voltarem a sua forma normal. 

Nesta primeira etapa do questionário as queixas, dos pacientes, que mais se destacaram 

foram as relacionada aos itens 2, 3, 10, que abordam respectivamente à tontura (31), desconforto 

estomacal (30) e cansaço (31), para as que apresentaram o sintoma por algumas vezes e as de nº 3, 9 

e 11, tontura (21), peso nas pernas (22) e dificuldade respiratória (21), para as que se manifestaram 

sempre. 

Náusea (4) e suor frio (4) apresentaram um baixo índice de queixas, apesar de se 

manifestarem sempre para os pacientes que declararam senti-las.  

O item 3, descontrole estomacal, apresentou um quatro total que atingiu  mais da metade dos 

pacientes (51), que apresentaram esse tipo de queixa algumas vezes ou sempre. 
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A Queixa relativa a peso nas pernas (9) obteve um índice total de 48 pacientes. 

8.2 - Questões relacionadas com as neuroses 

 Respostas 

Questões 

Quando não tem o 

sintoma 

(0) 

Quando tem o 

sintoma algumas 

vezes 

(1) 

Quando tem o 

sintoma sempre 

(2) 

13 74 18 8 

14 44 33 23 

15 73 19 8 

16 83 14 3 

17 67 22 11 

18 54 31 15 

19 58 21 21 

20 52 33 15 

21 89 9 2 

22 57 26 17 

23 52 27 21 

24 66 27 7 
13- Transpirar ou suar quando nervoso 14- Emocionalmente triste com facilidade 15- Ondas de calor 16-

Reações de pânico ao ser apressada 17- Não pode se concentrar em uma coisa 18- dificuldade em tomar decisões 19- 

Sentimentos são facilmente magoados 20- Paz de espírito e perturbada por criticas 21- Sensação desconfortável quando 

janta fora 22- Preocupações com coisas pequenas ou insignificantes 23- Outras pessoas consideram você uma pessoa 

nervosa 24- Reagir sem pensar previamente. 

As neuroses são quadros de patologias psíquicas, provocadas por fatores internos e externos 

ao individuo, que causam transtornos nas áreas mental, física e fisiológica. 

Os fatores hereditários, o desenvolvimento da personalidade e experiências na infância, 

podem ser considerados como os principais fatores provocadores das neuroses. 

As neuroses não determinam que o indivíduo perca o vinculo com a realidade, somente 

fazem com que o mesmo não consiga ter o controle da intensidade de seus atos, deixando de agir 

dentro dos padrões normais. 

Relativo à este segundo tópico as questões 14, 20 e 23, relacionadas à tristeza (56), paz de 

espírito (48) e nervosismo (48), apresentaram, quando comparadas às duas opções oferecidas como 

respostas, números gerais elevados, um acima e dois bem próximos à metade do numero de 

pacientes. 

A abordagem relativa ao item desconforto com o jantar fora (21), apresentou um baixo 

índice de pacientes (11) que se incomodam com esse tipo de atividade. 

O item relacionado à tomada de decisão (18) apresentou um quantitativo de 31 pacientes, 

que se sentem desconfortável em adotá-la. 

Pacientes que se sentem magoados, assunto abordado pelo item 19, revelou que 20 pacientes 

sentem sempre este tipo de sintoma. 
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8.3 - Questões Relacionadas com depressão 

 Respostas 

Questões 

Quando não tem o 

sintoma 

(0) 

Quando tem o 

sintoma algumas 

vezes 

(1) 

Quando tem o 

sintoma sempre 

(2) 

25 55 29 16 

26 79 17 4 

27 84 9 7 

28 65 27 8 

29 43 27 30 

30 70 18 12 

31 59 21 20 

32 65 19 26 

33 45 26 29 

34 89 7 4 

35 55 26 19 

36 84 9 7 
25- Dores de cabeça, sensação de peso na cabeça 26- Pressão no peito 27- Apetite diminuído 28- Irritado após 

realizar uma tarefa repetida por um período prolongado de tempo 29- Preocupado com a condição de saúde 30- Cansaço 

dos olhos 31- Desejo sexual diminuído 32- dificuldade para adormecer ou acorda facilmente 33- Pega no sono com 

facilidade, mas acorda durante a noite ou mais cedo pela manhã 34- Sente algo preso pela manhã 35- Sente cansaço 

após levantar pela manhã 36- Acha que a vida é chata. 

 A depressão, que está relacionada a este terceiro tópico, é qualificada como uma patologia 

de origem psiquiátrica, provocada pela interação de diversos fatores, capazes de provocarem 

inúmeros sintomas físicos e psicológicos.  

Ela geralmente provoca a alteração do humor do paciente, levando-o a tristeza, ao desanimo 

a baixa autoestima, dificultando, extremamente, suas atividades diárias no campo pessoal e 

profissional.  

Com relação aos sintomas relacionados às questões 29, condição de saúde e a de nº 33, 

relacionada ao sono, observa-se um total geral de 57 pacientes, mais da metade, que tem o sintoma 

algumas vezes (27) e outros que tem o sintoma sempre (30). 

Quando o assunto é relativo a dores de cabeça (25), um total de 29 pacientes declararam que 

tem o sintoma algumas vezes. 

Sentir cansaço após levantar-se pela manhã (35) e o sintoma que 26 pacientes sentem 

algumas vezes. 

Pressão no peito (26) e sentir algo preso pela manhã (34), foram dois sintomas que 

receberam um baixo índice de adesão por parte dos pacientes com um total geral de 8 pacientes, 

sendo 4 por cada sintoma. 

O sintoma em que os pacientes apresentam dificuldades para adormecer ou acorda 

facilmente (32) revelou que 26 apresentam essas características. 
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8.4 Questões relacionadas com outros sintomas 

 Respostas 

Questões 

Quando não tem o 

sintoma 

(0) 

Quando tem o 

sintoma algumas 

vezes 

(1) 

Quando tem o 

sintoma sempre 

(2) 

37 42 36 22 

38 64 17 19 

39 66 24 10 

40 81 7 2 

41 86 7 7 

42 39 27 34 

43 44 21 35 

44 35 25 40 

45 78 13 9 

46 89 6 5 

47 87 9 4 

48 85 10 5 

49 79 18 3 

50 67 17 16 
37- Esquecimento 38- sonhos frequentes 39- Dor de estomago após refeições ou enquanto está com fome 40- 

sente desconforto (dor, irritação) durante a menstruação (apenas mulheres) 41- menstruação irregular (muito ou pouco 

fluxo) (apenas mulheres) 42- Preocupação com o peso corporal 43- Rigidez nos ombros e pescoço 44- Dor na região 

lombar ou parte superior das costas 45- Dores ou formigamento pela manhã 46 - Rigidez na mão pela manhã 47- Mãos 

e pés inchados de manhã 48- Transpiração noturna 49- Sofre de tosse 50- Condição do corpo se torna pior com 

mudanças climáticas. 

Neste quarto tópico indicativo de outras queixas não especificas o item 37, relacionado ao 

esquecimento, obteve 35 respostas de pacientes que reportaram ter esse sintoma algumas vezes. 

Peso corporal (42) e dor lombar e cervical (44) receberam índices elevados, totalizando 61 

pacientes e 67 pacientes, respectivamente, que declararam terem os sintomas algumas vezes e 

sempre. 

Os itens 40 e 41, ligados à menstruação, receberam um baixo índice de adesão (9 e 14) 

respectivamente, porque os homens não foram contabilizados neste quesito. 

Já o item 42(peso corporal) e item 44 (cervicalgia e lombalgia), obtiveram a resposta de que 

27 e 25 pacientes, respectivamente, têm esses dois sintomas algumas vezes. 

Os itens 42(peso corporal), 43 (rigidez nos ombros e pescoço) e 44 (cervicalgia e 

lombalgia), receberam como respostas que 34, 35,e 40 pacientes, respectivamente tem o sintoma 

sempre. 

Rigidez na mão pela manhã (46) e mãos e pés inchados pela manhã (47) foram os dois itens 

que receberam o total de 9 respostas positivas, dos pacientes, quando questionados se tinham o 

sintoma sempre. 

A tosse (48) e a transpiração noturna (49) receberam no total 8 respostas dos pacientes 

confirmando terem sempre esses sintomas.  
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8.5 - Gravidades dos sintomas UCS 

Como complemento das pesquisas, relativas ao quarto instrumento, são apresentados os 

dados revelando a gravidade dos sintomas, que os pacientes apresentaram, relacionados às queixas 

não especificas. 

Índice de UCS Quantidade de pacientes 

Leve (6-15 pontos) 32 

Moderada (16 a 30 pontos) 42 

Grave (31 a 50) pontos 26 

Total 100 

Com relação à gravidade, relativa à UCS, observa-se que a estabelecida como moderada 

atingiu o maior percentual, próximo à metade dos pacientes, com 42 deles revelando que já tiveram 

os sintomas pesquisados algumas vezes ou sempre. 

A estabelecida como gravidade leve atingiu 32 pacientes, enquanto que a grave foi relatada 

por 26 Pacientes. 

8.6 - Analise do quarto instrumento - Questionário de queixas não especificas - 

Avaliadas as respostas, fornecidas pelos pacientes, relacionadas aos 4 sistemas avaliados, 

observa-se que prevaleceu o grau de nível moderado, com relação aos sintomas das queixas não 

especificas. 
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9- DISCUSSÃO 

9.1- Acupuntura 

A Medicina Chinesa, pode ser considerada uma pratica médica heterodoxa, pois emprega 

uma forma de atuar diferente das escolas tradicionais ocidentais. 

Ela não se preocupa com o sintoma ou a doença de forma isolada, não a trata como um fator 

único, cuida do individuo como um todo integrado. 

Leva em consideração a fase precedente ao adoecimento, que é a disfunção do Qi, 

considerando, esta sim, a raiz da doença. 

Busca uma forma de tratamento que restabeleça o equilíbrio perdido, através da busca da 

harmonia com a vida, com os cuidados com o corpo e com a mente, através de diversas práticas 

interligadas, sendo uma delas a acupuntura. 

A acupuntura é um método terapêutico, originário da Medicina Chinesa, extremamente 

simples no seu emprego, pois utiliza um instrumento simples e de fácil manuseio, que é a agulha, 

para obter o equilíbrio necessário para o organismo, tratando e prevenindo, dessa forma, doenças e 

promovendo a saúde.  

Ela consiste na estimulação de pontos específicos, localizados na superfície da pele, através 

de agulhas. 

A estimulação desses pontos altera diferentes condições fisiológicas e bioquímicas do corpo. 

A alteração provocada tem a capacidade de regular e equilibrar o fluxo de Qi, que é 

responsável pela fisiologia do corpo humano, que flui através dos canais (meridianos), ligando os 

órgãos (Zang Fu) principais. 

Está comprovado que o estimulo provocado, pela acupuntura, pode aumentar e liberar a 

produção de endorfina e neurotransmissores, melhorando o fluxo sanguíneo e estimulando o 

sistema imunológico. 

9.2- Legalidade da Acupuntura no Brasil 

Apesar de ser exercida há muito tempo, o reconhecimento do exercício da acupuntura como 

atividade profissional é recente. 

Atendendo recomendação contida na VII Conferencia Nacional de Saúde3 , em 8 de março 

de 1988, o Governo Federal publicou a resolução nº 5/88, Fixando as Normas e Diretrizes para a 

Implantação dos Atendimentos em Acupuntura nos Serviços Públicos de Assistência, definindo que 

essa atividade seria exercida exclusivamente por médicos. 

A 10ª conferencia Nacional de Saúde4 aprovou, em 1996, a incorporação ao SUS, em todo o 

país, de práticas de saúde como a fitoterapia, a acupuntura e a homeopatia, contemplando as 

terapias alternativas e práticas populares. 

O ministério da Saúde em, 1999, inseriu na Tabela Sistema de Informações Ambulatoriais5 

(SAI/SUS), do Sistema Único de Saúde, a consulta médica em acupuntura.  

Através da Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006, o Ministério da Saúde criou a Política de 

Praticas Integrativas e Complementares6. (PNPIC). 
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A Secretária de Atenção a Saúde, do Ministério da Saúde, através da Portaria nº 853 

SAS/MS7, de 17 de novembro de 2006, incluí, na Tabela de Serviços/Classificações do Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde de Informações do SUS, o serviço de código 068 

– Práticas Integrativas e Complementares, incluindo a acupuntura, moxabustão e as práticas 

corporais.  

A Secretária de Atenção a Saúde, do Ministério da Saúde, através da Portaria nº 84 

SAS/MS88, de 25 de março de 2009, adequa o Serviço Especializado 134- Serviços de Praticas 

Integradas e sua classificação 001 –acupuntura, adequando três Classificações de Ocupações, Grupo 

1- CBO 2231 Médico Acupunturista, Grupo 4 CBO 2236- 50 Fisioterapeuta Acupunturista e Grupo 

5 CBO 2215- 10 Psicologo  Acupunturista. 

Apesar de a acupuntura estar largamente difundida no brasil, a profissão de acupunturista 

ainda não foi regulamentada, portanto sendo de livre exercicio. 

Ela já está incluida na Classificação Brasileria de Ocupações – CBO, sendo protegida por 

sindicatos registrados no Ministério do Trabalho. 

Atualmente tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1549/2003, que regulamenta 

a profissão.  

9.3- Limitações 

A portaria que criou a Politica Nacional de Práticas Interativas e Complementares (PNPIC) 

em 2006, recomenda que sejam efetuadas ações e serviços no SUS para a prevenção, promoção e 

recuperação da saúde, com métodos não convencionais, propondo o cuidado continuado, 

humanizado e integral dos pacientes 

Apesar de estar implantada nos atendimentos dos serviços públicos de assistência a sáude, a 

acupuntura enfrenta uma série de dificuldades para o seu funcionamento, tais como: 

- O acesso ao tratamento, no serviço público de saúde e extremamente limitado. 

- O atendimento se restrige a determinadas doenças. 

- Existe contenções no número de seções autorizadas pelas seguradoras de saúde 

- O reduzido número de estabelecimentos de saúde que ofertam os serviços de acupuntura. 

- Baixa quantidade de profissionais qualificados e infraestrutura. 

- Disponibilidade de vagas para atendimentos não consegue suprir a demanda efetiva. 

- Implantação lenta da acupuntura nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

- Somente especialistas graduados em médicina são contratados, via concurso público. 

- Sistema de sáude e ambulatórios sobrecarregados. 

9.4 -  Vantagens 

A acupuntura tem alcançado um espaço, cada vez maior, na prática médico atual devido: 

- ser a versão mais utilizada da Medicina Chinesa e esta ser uma das práticas integrativas e 

complementares (PICs), contempladas na Política Nacional de Práticas integrativas. 

 - A insatisfação de pacientes com a medicina convencional. 
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 - A Divulgação através dos meios de comunicação a respeito da trindade corpo, mente 

espírito, explicando o surgimento das doenças através dessa conexão, está despertando a atenção 

das pessoas, para os modelos de tratamentos de saúde preventivos, entre os quais destacam a 

acupuntura. 

- Os profissionais de saúde, pesquisadores e usuários estarem buscando novas terapêuticas 

para superar suas necessidades, devido às limitações que têm encontrado no campo da biomedicina.  

 - As novas descobertas cientificas relacionadas à comprovação da sua eficácia e eficiência. 

- Ao aumento da procura por esse tipo de tratamento. 

- Ser uma técnica com baixo custo de aplicação e de recursos materiais. 

 - Se revelar um método eficaz e de baixo custo. 

- A ausência de efeitos colaterais significativos. 

- A independência da tecnologia médico-hospitalar-medicamento. 

-A iniciativa própria dos pacientes, estimulados por resultados prévios satisfatórios e por 

indicação de pessoas próximas que já foram usuários em busca de melhor qualidade de vida. 

 - A integrar e complementar o Sistema de Saúde Publico vigente, auxiliando no 

atendimento dos pacientes. 

- Ser uma ferramenta para aumentar o acesso aos cuidados da saúde. 

- Ser uma forma de tratamento continua do serviço de saúde. 

- Ser um recurso da implementação da atenção à saúde. 

- Ser empregada junto com os métodos convencionais para auxiliar, ainda mais, no 

atendimento dos pacientes.  

-Ser um suporte ao Sistema de Saúde vigente, que se baseia, sobretudo, na alopatia. 
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10 – CONCLUSÃO 

O estabelecimento do perfil epidemiológico dos usuários, que utilizam e se beneficiam dos 

serviços terapêuticos do Ambulatório da EBRAMEC, através dos dados levantados nas análises das 

fichas, deve ser considerado como um indicador relacionado às condições do processo-saúde 

apresentados pelos pacientes.  

Os fatores levantados, através das pesquisas realizadas nas fichas empregadas, que foram 

analisados, individualmente, quando da descrição cada instrumento, dentro do escopo deste 

trabalho, são determinantes e condicionantes ligados diretamente ao estado de saúde/doença dos 

pacientes. 

Ao se estabelecer o perfil epidemiológico foi possível estabelecer e conhecer a tipologia dos 

pacientes, bem como tomar conhecimento de seus problemas, necessidades, satisfação ou 

insatisfação, assim como de outras variáveis que estão ligadas diretamente aos seus aspectos de 

saúde/doença e os socioeconômicos. 

O perfil levantado aponta para uma interligação de fatores, sociais ou biológicos, que agem, 

de forma individual ou coletiva, nos surgimentos ou no tratamento das patologias relacionadas. 

Com os dados coletados, através dos documentos pesquisados, torna-se fácil compreender o 

funcionamento do ambulatório e como estão organizados os serviços que são prestados. 

 O trabalho revela que, embora exista resistência por parte de alguns setores da área de 

saúde, a Medicina Chinesa e reconhecida pelo saber adquirido, praticado e disseminado através do 

tempo. 

Confirma que, a acupuntura representa mais uma forma alternativa de atendimento que 

pode ser ofertada aos pacientes, diminuindo a sobrecarga do sistema de saúde convencional. 

 Demonstra que, uma iniciativa política, que integre a Medicina Ocidental e a Medicina 

Chinesa no âmbito dos cuidados de saúde primários, possibilitará uma maior opção de escolha ao 

paciente. 

Certifica que, este tratamento, de relativo baixo custo, pode ser aplicado de forma 

concomitante a tratamentos já em curso. 

Assevera que, este tratamento, pela sua efetividade terapêutica, favorece a adesão aos 

tratamentos de fideliza a clientela. 

Valida que, a incorporação da Medicina Chinesa, nos cuidados da Saúde Ocidental, tem de 

ser vista como complementar e não como competitiva, aumentando a ações combinadas entre 

ambas, cada qual abordando diferentes aspectos da doença. 

Faz ver, de forma efetiva, a viabilidade de estabelecerem-se ambulatórios, diferenciados de 

acupuntura, para atendimento, em locais que não sejam especificamente localizados dentro do 

ambiente da rede pública ou particular de saúde. 

 Finalmente, comprova que, o grande mérito da Medicina Chinesa é o de permanecer, 

através dos séculos, auxiliando e proporcionado outra visão da recuperação da saúde e do equilíbrio, 

paralelamente as tecnologias atuais. 
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