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Eletroacupuntura 
Introdução 

 A acupuntura é uma técnica milenar de origem chinesa que 

consiste na inserçao de agulhas no corpo em locais 

especificamente  definidos para fins terapêuticos. Recomendado 

pela OMS em 1979, tem sido utilizada em diversos países e 

tomada como forma de tratamento. 



Eletroacupuntura 
Introdução 

 Com o avanço dos recursos tecnológicos, associaram-se a 

esta  técnica tão antiga estímulos elétricos através das agulhas em 

pontos de acupuntura na composição denominada de 

Eletroacupuntura. 

 

 Desde então, diversos trabalhos vêm relatando a eficácia 

clínica da eletroacupuntura como recurso analgésico (Wei-liang & 

Ching-Liang, 2013; Wang& Bao, 2013) 



Eletroacupuntura 
Introdução 

 A corrente farádica ou alternada, descoberta por Michale 

Faraday, no século XIX, tornou-se uma forma mais segura de 

realizar eletroestímulos. 

Terminologia das correntes: 

Franklismo: eletroestática 

Galvanismo: corrente direta 

Faradismo: corrente alternada ou interrompida 



Eletroacupuntura 
Introdução 

Parâmetros do aparelho de Eletroacupuntura 

Potência  

Frequência  

Tipo do Estímulo  

Largura de Pulso 

Formato de Onda 

Polaridade  

Intensidade 

Tempo total 

Continuo 
Burst 
Densa Dispersa 



Eletroacupuntura 
Introdução 

Potência , relacionado a intensidade 
 Eletroacupuntura  
Aparelhos de 10 mA para uso de agulhas 
Eletropuntura:  
Aparelhos 40-50 mA transcutâneos -  ulização de Eletródos 
 
Estímulos: 
0,5 a 1 mA : Limiar de sensibilidade 
1 a 10 mA: Pinica 
10 a 50 mA: Dor 
50 a 250 mA: Fibrilação Ventricular 
> 250 mA: Queimaduras e paradas Cardíacas 
 
 



Eletroacupuntura 
Antomia 

ESTRUTURAS IMPORTANTES 
• Terminações Nervosa Livre: 
relacionadas com a dor ,estimulo 
das agulhas Eletroacupuntura 
 
• Receptores Meissner 
relacionados ao Tato (Tuina) 
 
• Receptores de Paccini: 
relacionados a pressão (Yzichan) 
 
• Receptores Ruffini 
relacionados com o Calor (Moxa) 



Eletroacupuntura 
Fisiologia Visão Ocidental 

Efeitos Excitomotor 

Realiza contração pelo estimulos elétricos 

 

Efeitos Analgésicos 

Produção de: Encefalina, Dinorfina, Serotonina, Endorfinas 

entre outras. 

Via neurofisiológica pela teoria das comportas 



Eletroacupuntura 
Fisiologia Visão Ocidental 

Efeito Ionizante: 

Aumento da permeabilidade de membrana e eletrolise 

 

Efeito Vasodilatador: 

Vasodilatação Cutânea pela liberação de histamina 

Inibição de Noradrenalina através das sinapse produzindo 

vasodilatação passiva. 



Eletroacupuntura 
Parâmetros 

FREQUÊNCIA BAIXA (Hz)  
Baixa de 5 a 10 Hz - São mediadas por opióides como beta 
endorfina e encefalina, que promovem analgesia de baixa 
intensidade e longa duração, em Eletroacupuntura efeitos de 
Tonificação 
 
FREQUÊNCIA ALTA (Hz) 
Alta de 20 a 80 Hz - São mediadas por dinorfina, que se ligam aos 
receptores Kappa, e possivelmente outros mecanismos não 
opióides. Promovem analgesia de alta intensidade e curta duração, 
em Eletroacupuntura efeitos de Dispersão   
 
 



Eletroacupuntura 
Parâmetros 

INTENSIDADE.  
Normalmente ficando estabelecida por dois parâmetros; 
           LIMIAR DE PERCEPÇÃO   X    LIMIAR DE DOR 
 
 O limiar de percepção: é determinado pelo paciente no 
exato momento em que este sente, percebe o estímulo elétrico, 
seja na forma de choque ou formigamento  
 
  O limiar de dor: o paciente deve estabelecer o momento 
em que sente o estímulo de maneira desconfortável , respeitando 
seu limite de tolerância 
 
 



Eletroacupuntura 
Parâmetros 

POLARIDADE:  
      Polo Negativo cor Preta      x     Polo Positivo, cor Vermelha 
 
A agulha ligada ao cátodo  existe uma retirada de íons e a agulha 
ligada ao ânodo há uma introdução de íons 

 
Circuito Elétrico 

 
Pólo de maior Potencial  Pólo de menor Potencial 
            Cátodo    Ânodo 
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES MUSCULO ESQUELÉTICAS 
 A literatura clássica e contemporânea sobre, Síndrome da 

Obstrução (Bi Zheng) constitui-se de qualquer dor 

musculoesquelética gerada e/ou agravada, pelos fatores 

patogênicos externos vento, frio e umidade. 
  
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES MUSCULO ESQUELÉTICAS 
 As dores que atingem o aparelho locomotor do tipo localizada, 

estão associadas a processos oriundos de artrose, osteofitose, 

inflamações crônicas tais como : bursites e tendinites. Na visão 

oriental estão associadas a invasão de Vento/ Frio/ e ou umidade e 

recomenda-se moxabustão . No entanto, se houver um caráter mais 

agudo ou de alta intensidade nas dores é recomendado o uso de 

eletroacupuntura  
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES MUSCULO ESQUELÉTICAS 
Para dores localizadas com diâmetro superior de 4 cm pode ser 
aplicada a técnica conhecida na China, com a denominação de 
Cercar o Dragão 
AVALIAÇÃO DA DOR 
Para dores com características de: Hiperemia, calor no local, dor 
aguda, aplica - se polo negativo na área interna, e polo positivo ao 
redor do sitio da dor 
 
Para dores com características de: Palidez, frio, dor difusa, 
profunda  e crônica, aplica – se polo positivo  na área interna  e o 
polo negativo por fora do sitio  da  dor. 
 
   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES MUSCULO ESQUELÉTICAS 
 
Foto Cercar o Dragão 
   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

LOMBOCIATALGIA 
Dor lombar associada a irradiação para os membros inferiores no 
trajeto de uma raiz nervosa ou dermátomo, associado em geral a 
compressão de uma raiz nervosa 
 
   
 (- ) 

(+)  
(- ) 

(+) 

B23 (shèn shù) 腎俞 
B24  (qì hǎi shù ) 氣海俞 

B25 (dà cháng shù) 大腸俞   
VB 30 (huán tiào) 環跳  



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES ONCOLÓGICAS: 
Acredita-se, por  experiência clínica, que no grupo das dores mais 

“agressivas”  e persistentes ao tratamento, estão as originárias de 

compressão de raízes nervosas, nevralgias do trigênio e as 

oncológicas. 
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES ONCOLÓGICAS: 
O uso da acupuntura e Eletroacupuntura em pacientes oncológicos 

tem como principal benefício: alívio da dor, melhora dos sistomas 

desagradáveis decorrentes da quimioterapia e radioterapia, bem 

como na imunomodulação (Wang & Bao 2103) 

   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES ONCOLÓGICAS: 
 Analgesia de Primeira escolha. 

Recomenda-se o uso de eletroacupuntura no ponto E36 (zú sān lǐ) 

足三裡  bilateral, em especial por suas funções na Medicina 

Chinesa ( frequência alta, brust, alta intensidade tempo 20 mim ) 

  
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DORES ONCOLÓGICAS: 
Pontos que estão no topo das investigações científicas modernas. 

Seus efeitos estão ligados à liberação de mediadores químicos do 

tipo opióides endógenos. Portanto, seus efeitos são estendidos a todo 

o corpo independente do local onde se origina ou manifesta a dor 

Pontos analgésicos sistêmicos: 

IG4 (hé gǔ) 合谷    E36 (zú sān lǐ) 足三裡  

VB34 (yáng líng quán) 陽陵泉  B60 (kūn lún) 昆侖 

  
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

ELETROACUPUNTURA EM PONTOS HUATUOJIAJI. 
 Nos pontos extras, como os de Huatuojiaji, o ideal são 

pulsos não polarizados, em caso do dispositivo trabalhar somente 

com pulsos polarizados a colocação obedece o sentido do canal da 

Bexiga (páng guāng ) 

   
 



Eletroacupuntura 
      ELETROACUPUNTURA EM PONTOS HUATUOJIAJI. 
Polo (+) T1 

Polo (- ) T3 

Polo (+) T4 

Polo (- ) T6 

Polo (+) T7 

Polo (- ) T9 

Polo (+) T10 

Polo (- ) T12 

Polo (+) L1 

Polo (- ) L2 

Polo (+) L3 

Polo (- ) L5 

   
 

Huatuojiaji : Problemas relacionados ao Pulmão (Fei),e membros superiores 

Huatuojiaji : Problemas relacionados ao Coração (Xin) 

Huatuojiaji : Problemas relacionados Fígado (Gan) e Vesícula Biliar (Dan)  

Huatuojiaji : Problemas relacionados  ao Estômago (Wei) e Baço (Pi) 

Huatuojiaji : Problemas relacionados ao Rim (Shen) 

Huatuojiaji : Problemas relacionados a Bexiga (Pangguang) Intestino Grosso 
(Da Chang) Intestino Delgado (Xia Chang) Útero (Zi gong) e membros  Inf. 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

 TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 Zhou & Longhust (2011).Estudou a eficácia da 

Eletroacupuntura no controle da pressão arterial. Concluiu que com 

Eletroacupuntura de baixa frequência (2hz), em baixa intensidade  

nos pontos PC5 (jiān shǐ) 間使 e PC6 (nèi guān) 內關 foi capaz de 

reduzir a pressão arterial. Os pontos E36 (zú sān lǐ) 足三裡 e E37 

(shàng jù xū) 上巨虛 também foram utilizados 

   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DISFUNÇÃO ENDOMETRIAL (Proteína HOXA10) 
 Shuai et al. (2014). Efeito da Eletroacupuntua na proteína 

endometrial HOXA10 em mulheres  que realizaram transferência 

de embriões. O grupo recebeu estímulo nos pontos VC3 (zhōng 

jí) 中極 , VC4 (guān yuán) 關元, BA6 (sān yīn jiāo) 三陰交 , e 

Zi gong (Extra). Observaram que o grupo obteve índices de 

sucesso no implante embrionário. Os exames demostraram uma 

melhora na vascularização do endométrio e subendométrio, bem 

como um aumento da proteína HOXA 10. 

   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

 DISTÚRBIOS  DO SONO ESTRESS EMOCIONAL. 
 Dias (2013), Estudo realizado com estudantes de Medicina 

com sintomas de distúrbio do sono, ansiedade, depressão e estress 

emocional. Foram utilizados os pontos E36 (zú sān lǐ) 足三裡 , PC6 

(nèi guān) 內關 em pares e VB14 (yáng bái) 陽白 conectado com o 

ponto auricular “Shenmen”, recorrendo a Eletroacupuntura de 2hz 

modo contínuo. Concluiu que houve melhora da qualidade do sono e 

consequentemente, outros sintomas relacionados ao estresse. 

   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

CONTROLE DA FOME. 
 A Grelina também conhecida como hormonio da fome, é 

produzida no Estômago, e também pelas células epsilon no 

pâncreas e pelo Hipotálamo. Quanto mais Grelina, mais fome (Tian 

e Cols 2006) 

 Eletroacupuntura com Frequência  2 hz, intensidade baixa, 

modo Burst  nos pontos E36 (zú sān lǐ) 足三裡 e BA6 (sān yīn 

jiāo) 三陰交 por 20 minutos resultam em uma diminuição da 

Grelina no Estômago 

   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DEPRESSÃO E TOC. 
O Transtorno Obsessivo Compulsivo, é um distúrbio psiquiátrico 

de ansiedade. Sua principal carcterística é a presença de crises 

recorrentes de obsessão e compulsão, muitas vezes acompanhada 

de estado depressivo.  

   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

DEPRESSÃO E TOC. 
Os principais estudos realizados em pacientes com Depressão e 

TOC, utiliza se as  técnica de Eletroacupuntura de Baixa 

Frequência 2Hz, intensidade baixa modo contínuo, nos seguintes 

pontos  
     Pólo (- ) Yin Tang                    Pólo (+) VG20 (bǎi huì) 百會  
     Pólo (- )VB8 (lǜ gǔ) 率谷       Pólo (+) Sishencong  (bilateral) 
 
Agulhamento  Tai Yang,  
  E8 (tóu wéi) 頭維  
  VB15 (tóu lín qì) 頭臨泣 
  
 
   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

TABAGISMO. 
Considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

principal causa de morte evitável em todo mundo, o tabagismo é 

uma toxicomania caracterizada pela dependência física e 

psicológica do consumo de nicotina. 

Eletroacupuntura de Baixa Frequência, estimulo contínuo: 

       Pólo (- ) Tianmei Xue (Extra)     Pólo (+) IG4 (hé gǔ) 合谷  

Acrescentar Auriculo: Shenmem, Rim, Pulmão, Fome, Simpático  

   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

ELETROACUPUNTURA COM AURICULOTERAPIA 
 O estímulo de eletroacupuntura em pontos auriculares não é 

muito usual, decorente da grande sensibilidade dolorosa no local 

 

Para efeito analgésico  

Local: ponto do Shenmen pólo (-) , com ponto do local da dor (Ex: 

ombro, tornozelo, joelho, etc) no mapeamento auricular com pólo (+) 
 
   
 



Eletroacupuntura 
Aplicação Clínica 

ELETROACUPUNTURA COM AURICULOTERAPIA 
Para efeito analgésico visceral; 

Tais como cólicas renais, mesnstruais, intestinais. Usar o ponto 

auricular simpáticco (SNV) com o pólo (-), e no ponto do local da 

dor (ex: rim, útero, instestino grosso…) no mapeamento auricular 

com o pólo (+) 

   
 



Obrigado! 
www.ebramec.com.br 

 
 
 
 

A Medicina Chinesa  é uma arma afiada contra 
 as doenças que agravam a sociedade,  

por isso deve sevir à sociedade! 
                                                                                                                   Mestre Tung 

 

http://www.ebramec.com.br/
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