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Introdução
• A menorragia é caracterizada pelo fluxo menstrual intenso, com 

volume maior que 80ml de sangue, percebido pela necessidade de 
troca frequente de absorventes, duração maior que 5 dias e presença 
de coágulos. 

• Enquanto que a duração do ciclo menstrual é em média de 28 dias, 
podendo variar de 24 a 35 dias.



A fase menstrual é a 
fase em que o 
Sangue está se 
movimentando, 
contando com o livre 
fluxo do Qi do 
Fígado.

Na fase pós-
menstrual, o Sangue 
e o Yin estão 
relativamente vazios 
e os Canais Chong 
Mai e Ren Mai estão 
exauridos

Na Fase do meio 
do ciclo, Sangue e 
Yin gradualmente 
enchem os 
canais Chong 
Mai e Ren Mai.

Na fase pré-menstrual o Qi Yang 
sobe e o Qi do Fígado se 
movimenta como preparação do 
ciclo. A mobilização do Qi do 
Fígado é essencial para mover o 
Sangue do Fígado durante o 
ciclo.

Maciocia, G. Os fundamentos da Medicina Chinesa. 2 ed. 2015.  



Objetivo 

• Descrever o tratamento de uma paciente com menorragia e ciclo 
menstrual de 21 dias com eletroacupuntura.



Relato do caso e Metodologia

• Paciente de 38 anos relatou menstruação com fluxo muito intenso, 
cólica depois do primeiro dia de sangramento, presença de coágulos. 
Após o início do período menstrual apresentava dor de cabeça 
intensa no fundo do olho e laterais da cabeça acompanhada de 
náusea, caracterizada por enxaqueca. 



Relato do caso e Metodologia

• A paciente relatou alergia a medicamentos 
analgésicos fato que dificulta a sua 
melhora. Dessa forma solicitou tratamento 
por acupuntura. 

• Foram realizadas sessões uma vez por 
semana, durante 22 semanas 

• Identificaram-se as síndromes energéticas 
presentes 

• Realizou-se estímulo elétrico em 
tonificação dos pontos escolhidos



Resultado
• As seguintes síndromes foram identificadas:

Deficiência de Yang do Rim 
- Pés e mãos frios
- Sonolência
- Palidez
- Cansaço

Calor no Xue
- Menstruação abundante
- Coágulos (calor gerado 

por 
estagnação/deficiência)

Deficiência do Yin do Fígado
- Palidez
- Unhas quebradiças
- Enxaqueca por deficiência 
- Dor no fundo do olho
- Náusea e diarreia durante crise de 

enxaqueca (deficiência de Madeira 
gerando um excesso de Terra)



Calor no Xue
BP6 Harmoniza BP, R e F; 

drena Jiao inferior da 
umidade (+ calor ou 
frio); 
tranquiliza Shen; 
regula útero; 
Qi: move, tonifica e 
ergue; 
Xue: move, nutre, 
esfria e retém

Ação marcante no Jiao
inferior;
Distúrbios 
ginecológicos, urinários, 
gastrintestinais e 
circulatórios (...)

BP9 Resolve a umidade (+ 
calor ou frio); 
Regula a via das 
águas

Um dos principais 
pontos para umidade no 
Jiao Inferior (...)

BP10 Xue: move, nutre, 
esfria e retém

Trata a maioria dos 
distúrbios ginecológicos 
e do sangue, (...)

Lima, PR. Manual de acupuntura – Direto ao ponto. 3 ed. 2016

F1=100Hz 
polarizado 

60s; 
F2=10Hz 

polarizado 
60s



Deficiência de Yang do Rim 

R7 Tonifica o Yang do Rim; 
drena umidade (calor ou 
frio);
regula transpiração; 
fortalece lombar

Frio, exaustão, desânimo, 
depressão, medo, diarreia, 
incontinência urinária e fecal, 
hiper-hidrose, edema, disúria, 
cistite, distensão abdominal, 
leucorreia, lombalgia, 
impotência

Lima, PR. Manual de acupuntura – Direto ao ponto. 3 ed. 2016



Deficiência do Yin do Fígado

Lima, PR. Manual de acupuntura – Direto ao ponto. 3 ed. 2016

F8 Elimina Umidade-
Calor do Jiao
inferior;
Beneficia a Bexiga;
Nutre Yin e Xue do F; 
Beneficia os joelhos

Afecções urinárias e 
ginecológicas; olhos 
vermelhos e secos (...)

BP6 Harmoniza BP, R e F; 
drena Jiao inferior da 
umidade (+ calor ou 
frio); tranquiliza Shen; 
regula útero; 
Qi: move, tonifica e 
ergue; Xue: move, 
nutre, esfria e retém

Ação marcante no Jiao
inferior;
Distúrbios ginecológicos, 
urinários, gastrintestinais e 
circulatórios (...)



Tratamento abdominal
• Para os sintomas locais utilizou-se 

os pontos VC4, VC6, VC9, Qimen e 
Tituo + Eletroestimulação

Lima, PR. Manual de acupuntura – Direto ao ponto. 3 ed. 2016

VC4 Fortalece todos os Zang Fu;
Regula útero; estabiliza 
emoções; beneficia Yin, Yang, 
Xue, Qi, Yuan Qi, Wei Qi, Ying Qi
e Jing

(...) medos, frio, hemorragias, 
alterações ginecológicas (...)

VC6 Move, tonifica e ergue o Qi;
Tonifica Yang; 
Move o Qi e a umidade do Jiao
Inferior

(...) cansaço, frio, distúrbios 
menstruais (...)

VC9 Regula o caminho das águas Náusea, vômito, edemas, diarreia

Qimen Beneficia o útero;
Regula a menstruação

Dismenorreia

Tituo Ergue o Qi; 
Move o Xue

Dismenorreia

F1=100Hz 
polarizado 

60s; 
F2=10Hz 

polarizado 
60s



Resultados

• Gradativamente a paciente 
apresentou melhora nos 
sintomas locais de cólica, 
mal-estar e enxaqueca 
durante o período menstrual. 

• Após as 22 semanas de 
tratamento a paciente 
relatou não sentir mais cólica 
e enxaqueca e o volume do 
fluxo menstrual não 
incomodava mais. 
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• Cochrane et al. 2014 – revisão sistemática sobre o efeito da 
acupuntura em desordens ginecológicas
• Acupuntura apresenta um efeito regulatório nas funções endócrinas e no 

metabolismo de glicose e lipídios; 
• Alívio da intensidade e da frequência de dor na dismenorreia relacionada ou 

não a endometriose; 
• BP6 – ponto utilizado com muita frequência para tratamento de dismenorreia
• Melhora significativa dos sintomas relacionados a TPM

• Pang et al. 2018 – eletroacupuntura de BP6 para TPM
• Alterações em exames de imagem relacionadas a desregulação da função do 

SNC observadas na TPM são normalizadas após estimulação elétrica do ponto 
BP6

Cochrane et al. 2014. Acupuncture and women’s health: an overview of the role of acupuncture and its clinical 
management in women’s reproductive health. International Journal of Women’s Health. 2014:6 313–325.

Pang et al. 2018. Altered Brain Regional Homogeneity Following Electro-Acupuncture Stimulation 
at Sanyinjiao (SP6) in Women With Premenstrual Syndrome. Front Hum Neurosci. 2018; 12: 104.



Conclusão

• O tratamento com 
eletroacupuntura foi eficaz no 
controle da menorragia, com 
diminuição importante no 
fluxo menstrual aumentado, 
e também auxiliou na 
regulação da duração do ciclo 
menstrual. 




