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RESUMO 

 

Atualmente vem crescendo o número de casos de pessoas que sofrem com dores articulares, 

uma boa porcentagem se queixa de dores no ombro. O ombro pode ser o centro de uma variedade 

de lesões, a saber: estiramento, inflamação, fibroses, associada ou não a degeneração articular. Tem 

sido descrita em associação com exposições a movimentos repetitivos de braço, elevação e abdução 

dos braços acima da altura dos ombros (MENDONÇA JR.; ASSUNÇAO, 2005). 

O modelo teórico proposto pela Acupuntura tem como base o conhecimento adquirido 

através de observações sistemáticas que ocorreram em milhares de anos e que, quando aceitos como 

verdades por todos os observadores, são integrados ao conjunto de conhecimentos que os orientais 

chamam de tradições, esses conhecimentos são transmitidos de geração a geração, até o presente. 

Com base que toda patologia provém de desequilíbrios no fluxo de energia do corpo, e para 

promover o equilíbrio aplica-se agulhas finas em pontos específicos que liberam mecanismos de 

ação e ativam nervos aferentes dos músculos, liberam fibras, neurotransmissores e neuro-

hormônios. Ficou sendo conhecida no ocidente pela sua eficiência no tratamento das dores 

musculoesqueléticas. Porém, muitas outras condições clínicas podem se beneficiar deste tratamento 

(MEDEIROS; SAAD, 2009). 

 

PALAVRAS CHAVES: Acupuntura, Ombro, Tratamento. 
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ABSTRACT 

 

Currently there is increasing number of cases of people suffering from joint pains, a 

good percentage complaining of shoulder pain. The shoulder may be the center of a variety of 

lesions, namely: stretch, inflammation, fibrosis, associated or not with joint degeneration. It has 

been described in association with exposures to repetitive arm movements, elevation and abduction 

of the arms above shoulder height (MENDONÇA JR.; ASSUNÇAO, 2005). 

The theoretical model proposed by acupuncture is based on the knowledge acquired 

through systematic observations that have occurred in thousands of years and which, when accepted 

as truth by all observers, are integrated into the set of knowledge that the Orientals call traditions. 

transmitted from generation to generation, to the present. On the basis that all pathology comes 

from imbalances in the energy flow of the body, and to promote balance, thin needles are applied at 

specific points that release mechanisms of action and activate afferent nerves of the muscles, release 

fibers, neurotransmitters, and neurohormones. It became known in the West for its efficiency in the 

treatment of musculoskeletal pain. However, many other clinical conditions may benefit from this 

treatment (MEDEIROS; SAAD, 2009). 

 

KEY WORDS: Acupuncture, Shoulder, Treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Acupuntura é uma das ciências mais antigas e mais respeitadas do mundo, 

principalmente pelos orientais, em especial na China, onde esta técnica milenar começou a se 

difundir como segredo de família. São mais de cinco mil anos, como meio para a prevenção e 

tratamento de diversos males (BOLETA-CERANTO et al, 2008). 

A palavra Acupuntura origina-se do latim, a partir de acus (agulha) e punctura 

(puncionar). Portanto, consiste na inserção de agulhas através da pele em pontos determinados, os 

quais estão localizados os Canais energéticos ou Meridianos, a inserção da agulha estimula esses 

pontos reflexos que tem a propriedade de restabelecer o equilíbrio, alcançando assim, resultados 

terapêuticos e diminuindo o quadro álgico para uma melhor qualidade de vida e retorno às 

atividades diárias. Na teoria da Acupuntura, todas as estruturas do organismo se encontram em 

equilíbrio pela atuação das energias Yin e Yang, o desequilíbrio, gera doença. (HIRAKUI, 2007; 

AGUIAR et al, 2003). 

Para Aguiar et al (2003), a Acupuntura é um sistema profilático, diagnóstico e 

terapêutico fundamentado na teoria e prática da circulação energética e suas conseqüências/relações 

com seres vivos. Através da polaridade (Yin/Yang) e os Cinco Movimentos; o método terapêutico 

visa à regulação e equilíbrio dos organismos vivos através da estimulação de pontos específicos 

situados nos Meridianos ou Canais de energia.  

Trata-se também de uma terapia reflexa, em que o estímulo de uma área age sobre outra 

(s). Para este fim, utiliza, principalmente, o estímulo nociceptivo (WEN, 1985).  

A dor é um mecanismo corporal de proteção, que se ativa sempre que qualquer tecido 

esteja sendo lesado, fazendo com que o indivíduo reaja para remover o estímulo doloroso. Ela pode 

ser gerada por estímulos mecânicos, térmicos e químicos, sendo as substâncias químicas 

especialmente importantes no tipo de dor crônica e incapacitante que ocorre após a lesão dos 

tecidos (BRAGA et al, 2004). 

O grau em que uma pessoa reage à dor é altamente variável. Isso resulta, em parte, da 

capacidade do próprio cérebro de suprimir a entrada de sinais de dor no Sistema Nervoso Central 

(SNC), ativando o “sistema de analgesia”, que se caracteriza como controle natural da dor. Várias 

substâncias neurotransmissoras estão envolvidas nesse sistema de analgesia, especialmente as 

encefalinas e a serotonina. A Acupuntura age estimulando a liberação de substâncias opióides pelo 

próprio organismo, controlando a sensação de dor do indivíduo (BRANCO et al, 2005). 
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Em 1970, Pomeranz e Chiu sugeriram que a Acupuntura com a introdução de uma 

agulha na camada muscular, ativa fibras aferentes nos músculos e assim levam sinais, via medula, 

para centros superiores no cérebro, favorecendo a liberação endógena de neurotransmissores que 

favorecem a analgesia (VERCELINO; CARVALHO, 2010). 

Na literatura científica, correlações entre acuponto e mecanismos de ação da 

Acupuntura têm sido feitos com elementos do processo inflamatório, em especial, aspectos 

neurogênicos. A Acupuntura pode ter efeitos diretos na regulação periférica da liberação de 

mediadores do processo inflamatório e da dor, levando a uma redução da liberação periférica de 

substância P (SCOGNAMILLO-SZABO; BECHARA, 2001). 

Para ativar os nociceptores são necessários estímulos de tração ou distorção, Frio-Calor 

e substâncias químicas liberadas a partir da lesão tecidual, tais como: prostaglandinas, leucotrienos, 

ácido aracdônico, bradicininas, íons H+, histaminas e substância P (RAJ, 1996).  

A Substância P: é uma das moléculas de sinalização mais importantes na mediação 

periférica e espinhal na dor. A substância P pode ser inibida na presença de opioides e, como a 

Acupuntura libera opioides na medula espinhal, esse seria um mecanismo sugerido para a inibição 

dessa substância através da Acupuntura. Esses efeitos neurobiológicos da Acupuntura, que atua 

também sobre os neurotransmissores relacionados com a dor, qualificam o método como útil e 

adequado na terapêutica da dor crônica. A eficácia da Acupuntura nas dores musculoesqueléticas 

crônicas tem sido comprovada, são comparáveis aos de outros métodos, apresentando vantagens 

significativas (VERCELINO; CARVALHO, 2010). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A dor, aguda ou crônica, constitui o principal motivo pelo qual um indivíduo procura 

tratamento médico. É uma experiência vivenciada pela quase totalidade dos seres humanos e, como 

sintoma ou doença, é frequentemente objeto da procura pelo sistema de saúde. Enquanto a primeira 

é fundamental para a preservação da integridade do indivíduo, por ser um sintoma que alerta para a 

ocorrência de lesões no organismo, a dor crônica não tem esse valor biológico, constituindo uma 

importante causa de incapacidade. As dores crônicas estão entre os problemas mais difíceis de 

serem controlados na vida profissional. Essas condições, frequentemente encontradas nas regiões de 

cabeça e pescoço, somam aproximadamente 40% de todos os casos analisados clinicamente 

(BRANCO et al, 2005).  

As dores no ombro incomodam uma boa parte da população, pois é uma articulação muito 

utilizada e acaba sendo sobrecarregada nas atividades diária. Essas dores normalmente são causadas 

por algumas lesões musculares, nos tendões, na própria articulação ou até mesmo na bursa (bursite). 

As dores nos ombros podem ser originadas por um trauma ou até mesmo por não movimentar, 

causados por doenças neurológicas. 

A Acupuntura atua com muito sucesso nessa patologia, diminuindo significativamente a dor 

e até mesmo melhorando a amplitude de movimento, podendo ser tratado de forma sistêmica, 

microssistemas ou Acupuntura auricular. 

Diante disso, foi verificado os pontos que podem ser utilizados para o alívio da dor no 

ombro. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O método de pesquisa utilizado será bibliográfico, que segundo Oliveira (2002), é 

desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. A pesquisa bibliográfica caracterizou-se como qualitativa do tipo exploratória gerando 

subsídios para melhor compreensão do assunto e assim aproximar teoria e prática. 

O levantamento bibliográfico ocorrerá consultando livros e artigos de periódicos 

nacionais, internacionais e eletrônicos no sistema MEDLINE e SCIELO, utilizando os seguintes 

descritores: Acupuntura, tratamento, ombro e dor. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

Além dos efeitos analgésicos, a Acupuntura apresenta uma ampla diversidade de 

efeitos: relaxante muscular, sedativo, anti-emético, ansiolítico, antidepressivo, anti-inflamatório, 

indutor de imunidade, facilitador na reabilitação e estimulante da reparação e cicatrização tecidual e 

outros que se fazem por meio de mecanismos neurais, neuro-humorais e neuroquímicos (VERA et 

al, 2013). 

A Medicina Chinesa (MC) é a que mais se aproxima da ideia de equilíbrio homeostático 

interno e externo no que se refere a ter saúde, se baseia no equilíbrio Yin e Yang no corpo humano, 

sendo qualquer doença encarada como um rompimento desse equilíbrio. O corpo acha-se dividido 

em partes Yin e Yang, onde seu interior é Yang e sua superfície é Yin, seu posterior é Yang e seu 

anterior é Yin, e existem órgãos Yin e Yang. O equilíbrio de todas essas partes é mantido por 

intermédio de um fluxo continuo de Qi, ou energias vitais, que corre ao longo de um sistema de 

Meridianos que contem os pontos utilizados na Acupuntura. A interação Yin e Yang, o par 

primordial de opostos, aparecem assim como o princípio que guia todos os movimentos do universo 

Tao (WEN, 1985). 

A MC considera três grupos principais de fatores de doença: os externos; quando 

surgem do ambiente; os internos, que se referem as sete emoções e suas interferências nas funções 

harmoniosas dos órgãos e vísceras (Zang-Fu); e os mistos, que incluem o tipo de nutrição, 

ocupação, trabalho em excesso, exercício, trauma e parasitas. Dentre os fatores externos, a 

Medicina Chinesa considera o clima como o mais importante, sendo este classificado em seis tipos: 

Vento, Frio, Calor, Umidade, Secura e Calor de Verão. Quando estes estão em excesso, são 

denominados de “seis excessos” e o Wei Qi do organismo (a energia de defesa do corpo) está 

deficiente, ocorrendo a invasão de Xie Qi (fator patogênico) (YAMAMURA, 1995). 

Segundo a MC, o ombro doloroso pode ser ainda definido como uma ‘Síndrome Bi”. 

Esta é caracterizada quando há uma associação com o Frio. “Bi” simboliza uma idéia de obstrução, 

dor, sensibilidade ou formigamento provenientes da invasão do corpo pelos fatores patogênicos 

“Vento”, “Frio” ou “Umidade” que obstruem a circulação de Qi e Sangue (Xue) nos Canais de 

energia (MACIOCIA, 1996). 

Os fatores associados com a patologia do ombro doloroso são: Vento, Frio e Umidade; 

os Canais e Colaterais são impedidos de circular a energia e Sangue (Qi e Xue). Como manifestação 

pode ocorrer dores articulares associados a outros sinais e sintomas. Há como prejuízo, a 

desarmonia dos Canais e Colaterais de energia, estagnação de Qi e Xue, má nutrição dos tecidos 

moles ao redor da articulação, além dos danos advindos do cansaço e esforço repetitivo; 

traumatismos e luxações; sedentarismo e envelhecimento (ROSS, 1994). 
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Este mesmo autor aponta que os sinais e sintomas do ombro doloroso estão associados 

com os danos ao trajeto superficial do Canal Triplo Aquecedor (San Jiao). Alguns padrões de 

desarmonia são descritos para caracterizar a síndrome do ombro doloroso, como a depressão do Qi 

do Fígado (Gan), que pode gerar a estagnação e o acumulo de Qi, causando dor de característica 

não grave e distensão da região afetada. O Fígado (Gan) é o responsável pelo livre fluxo de Qi e 

pelo armazenamento de Xue, que, por sua vez, controla os tendões (referente ao aspecto contrátil da 

função do músculo na MC), possibilitando a sua adequada nutrição e umedecimento. Quando há a 

deficiência de Xue do Fígado (Gan), haverá debilidade muscular e câimbras, dor fixa intensa, 

rigidez e sensação de punhaladas.  

Vale salientar a função do Rim (Shen), o qual tem um importante papel na formação do 

Xue. Assim, uma deficiência do Qi ou da Essência (Jing) do Rim (Shen) pode levar a deficiência de 

Xue. O Rim (Shen) pode ainda provocar debilidade de circulação de Qi e Xue, por deficiência do 

Yang, o que contribui para a patologia em estudo (MACIOCIA, 1996). 

A deficiência de Qi Yang do Baço (Pi)  também está associada a deficiência de Qi, Xue 

e desarmonias de líquido orgânico (Jin Ye). É o Baço (Pi) quem comanda as funções musculares, 

governa os quatro membros, referentes a massa e a força; é responsável pela formação do Qi e Xue, 

que nutrem e umedecem os músculos. Portanto, seus desequilíbrios poderão influenciar nas 

patologias do ombro (ROSS, 1994). 

Segundo Ross (1994), quando se trata de dor no ombro irradiada, pode-se ter como fator 

etiológico os distúrbios energéticos do Coração (Xin). Este possui funções importantes de 

harmonizar o Sangue e os vasos sanguíneos (Xue Mai). As deficiências de circulação de Sangue 

estão associadas com padrões de deficiência do Qi, Yang e de Sangue do Coração (Xin). Por sua 

vez, a deficiência de Yang do Coração (Xin) pode levar a estagnação de Sangue, já que o Yang é 

necessário para movimentar o Xue, também pode gerar sintomas como dor em golpes ou opressão 

no Coração (Xin), irradiada para o ombro, e para o braço esquerdo.  

Os sinais patológicos em relação com os Meridianos reagrupam os sintomas ligados ao 

órgão que confere seu nome ao Meridiano, e das dores ou dos sinais de doenças situados no trajeto 

do Meridiano ou de suas ramificações Colaterais. Desta forma, seguindo a ordem da circulação 

energética no sistema dos Meridianos dos membros superiores, encontram-se alguns sinais e 

sintomas que podem estar associados com o ombro doloroso (AUTEROCHE; NAVAILH, 1992).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Zhufan (2009) as inflamações no ombro podem ser causadas por 

trauma, excesso de tensão ou ataque de Vento-Frio-Umidade, dificultando a função dos tendões e 

do fluxo de Qi e do Sangue nos Meridianos e Colaterais acima do ombro. Os principais elementos 

envolvidos são Madeira com Fígado (Gan) e Vesícula-Biliar (Dan) que são responsáveis pelos 

ligamentos, tendões e meniscos, Terra com Baço (Pi) e Estomago (Wei) que são responsáveis pela 

estrutura muscular e Água com Rim (Shen) e Bexiga (Pangguang) que cuidam dos ossos e 

articulações. As patologias caracterizadas por dor nas articulações com processo inflamatório e 

acompanhadas por anquilose, deformidades, parestesia ou atrofia muscular são chamadas de 

síndrome Bi na Medicina Chinesa. Bi significa obstrução dos Meridianos e Colaterais dos membros 

por fatores patogênicos resultando em artralgia, parestesia e diminuição da mobilidade. A síndrome 

Bi inclui uma variedade de patologias articulares e musculoesqueléticas. Constituição fraca e 

vulnerável ás patologias exógenas. Uma pessoa com constituição debilitada pode ser invadida por 

Vento, Umidade, Frio ou Calor vindos do exterior. 

Segundo Rivera (2009) os problemas que envolvem a articulação e os músculos dos 

ombros estão relacionados com traumatismos, invasão de Vento Frio ou Umidade, doença crônica, 

estagnação do Qi do Fígado (Gan), estagnação de Qi e do Sangue e estagnação do Qi do Rim 

(Shen). O Fígado (Gan) e a Vesícula Biliar (Dan) ajudam a harmonizar as funções dos nervos, 

tendões e outras estruturas e estão intimamente ligados com o emocional do indivíduo. Por tal 

motivo o tratamento deve ser fundamentado no equilíbrio emocional e na aplicação das agulhas nos 

pontos de Acupuntura no ombro e locais de dor. 

A origem da dor no ombro está relacionada principalmente com o Meridiano do Fígado 

(Gan), relacionado com o aspecto emocional egoísmo. Dor na flexão o Meridiano envolvido é o do 

Intestino Grosso (Da Chang) (Da Chang), dor na extensão e para trás o Meridiano envolvido é o do 

Triplo Aquecedor (San Jiao), uma dor reflexa para cima o Meridiano envolvido é o do Intestino 

Delgado (Xiao Chang). Lembrando que todo problema nas articulações o Meridiano do Rim (Shen) 

também é afetado (YAMAMURA, 1995). 

 

5.1 Avaliação  

É de fundamental importância realizar a diferenciação da síndrome de acordo com os 

sintomas principais relatados pelo paciente. Portanto, deve-se fazer a análise baseado nos Oito 

Princípios – Ba Guang (identificando se a patologia é Yin/Yang, interior/exterior, Frio/Calor, 
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deficiência/excesso). A partir daí são determinados os métodos e as formas de tratamento. Os 

métodos diagnósticos da MC incluem o interrogatório apropriado, abrangendo perguntas para que o 

paciente forneça informações sistemáticas e precisas sobre a doença. Durante o interrogatório pode-

se conduzir a inspeção, como observar a face, a língua e o pulso. Deve-se ainda realizar a ausculta, 

a olfação e a palpação, focando os locais doloridos, seja o trajeto do Meridiano ou pontos sensíveis 

a pressão (MACIOCIA, 1996). 

Esse mesmo autor relata que a Síndrome da obstrução dolorosa é proveniente de 

Deficiência do Qi de Nutrição e Defesa, devido ao espaço entre a pele e os músculos estar aberto, 

permitindo, portanto, que o Vento-Frio-Umidade penetre na Deficiência. O Qi se torna obstruído 

pelos fatores patogênicos, não podendo circular, se estagna, o Qi e o Sangue se congelam, e nesse 

momento se desenvolve a Síndrome da Obstrução Dolorosa. 

Segundo Auteroche e Navailh, 1992, o tratamento em casos de ombro doloroso, visa 

ativar e fortalecer a circulação do Qi e do Sangue, desobstrução dos Canais e dos Colaterais, 

remoção dos fatores exógenos, à dispersão do Vento, à eliminação do Frio e à drenagem da 

Umidade, mostrando-se bastante efetivo. 

 

5.2  Tratamento: Segundo ROSS, 1994; MARTINS; GARCIA, 2003.  

Canais utilizados: Shao Yang; Yang Ming; Tai Yin; Tai Yang 

Pontos utilizados: 

◦Shao Yang – VB34, TA3, TA5 

◦Yang Ming – E38, B57, IG4 

◦Tai Yin – P10 

◦Tai Yang – B65, ID3, ID4 

 

Os principais pontos locais: 

P1 (Zhongfu): ponto de alarme do Pulmão (Fei); ponto de reunião com o Canal do Baço 

(Pi). Indicado para dor envolvendo a região escapular.  

P2 (Yunmen): importante para dor na região escapular e braço, inflamação perifocal do 

ombro, ombro congelado. Muito utilizado para alterações do Canal do Pulmão (Fei) local, como 

Síndrome da Obstrução Dolorosa do Ombro, quando o paciente não consegue abduzir o braço.  
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IG14 (Binao): beneficia o ombro, indicado para braquialgia, ombro doloroso, dor nas 

costas, distensões musculares do braço que impedem a elevação do membro. Juntamente com o 

IG16 e o TA15, revigoram a circulação de Qi e Xue nos Canais e Colaterais do ombro e do braço.  

IG15 (Jianyu): ponto importante para aliviar artralgia, fortalece o Qi dos tendões, para 

dores de braço e ombro decorrente de Vento e Umidade, inflamação perifocal da articulação do 

ombro, rigidez de cervicobraquialgia, transtornos motores do ombro, inflamação do músculo supra-

espinhoso. Associado com o Ponto Extra Jianneiling, TA14 e IG11, trata doenças do ombro em 

geral.  

IG16 (Jugu): dispersa o Sangue estagnado pelo Frio perverso. Indicado para ombro 

doloroso, doença da articulação do ombro e partes moles, dificuldade para elevar o braço (junto 

com o ID2), desequilíbrio motor nas extremidades superiores, tendinite do supra-espinhoso (junto 

com o IG15), periartrite do ombro (junto com o TA14, C1 e VB34).  

ID9 (Jianzhen): denominado de ponto de normalização do ombro, atua em ombralgias, 

dores escapulares e enfraquecimento motor dos braços. Associado com IG15, TA14 e ID10 é 

excelente para dor na articulação do ombro.  

ID10 (Naoshu): aquece o ombro congelado, trata afecções da articulação e tecidos 

moles do ombro.  

ID11 (Tianzong): importante quando há impossibilidade de elevar o braço, dor 

escapular e em ombro; sensação de peso. Trata inflamação da articulação do ombro auxiliado pelos 

seguintes pontos: IG15, TA14 e VB34.  

ID15 (Jianzhongshu): complementa o tratamento de ombralgia e dor escapular.  

TA13 (Naohui): indicado para patologia do ombro congelado, principalmente quando 

associado com o IG15 e TA14.  

TA14 (Jianliao): excelente para afecções de Vento-Umidade no ombro. Trata bursite do 

ombro, associado aos pontos IG15 e VB34. Para ombralgia aguda, deve uní-lo ao PC1 e E38 com o 

B57.  

TA15 (Tianliao): é um dos principais pontos utilizados para o tratamento de ombralgia, 

envolvendo dor na escápula, braço, nuca e na fossa supraclavicular. Trata ombro congelado somado 

ao ponto IG15.  

VB21 (Jianjing): faz circular o Qi e relaxa os tendões. Trata dor no ombro associado ao 

IG11, IG15 e TA14.  
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Ashi: tais pontos não possuem localização especifica, não pertencem a nenhum sistema 

de Canal e não tem nomes próprios. Podem ou não coincidir com pontos regulares ou extras. Os 

pontos Ashi são pontos de dor ou de algum outro sintoma referido pelo paciente. 

 

Pontos extras para tratar ombro doloroso: 

Jianneling: localizado a meia distância entre o ponto IG15 e a parte anterior da axila, 

sobre a parte anterior do músculo deltóide. Extremamente importante para afecções do ombro, 

promove o seu fortalecimento, relaxa os tendões, dispersa o Vento perverso, remove a obstrução do 

Canal e expele a Umidade e o Frio.  

Naoshang: localiza-se na face lateral do braço, no meio do músculo deltóide. Trata dor 

no ombro e no braço.  

Wailaogong: localizado no dorso da mão, entre o segundo e terceiro metacarpos, 

indicado para tensão no pescoço e dor no ombro.  

Chonggu: localizado abaixo do processo espinhoso da sexta vértebra cervical, 

revigoram a circulação de Qi e Xue nos Canais e Colaterais do ombro e do braço.  

 

Pontos distais para tratar ombro doloroso: 

P7 (Lieque): dor e fraqueza do ombro. Auxiliado pelo VB20, elimina o Vento e alivia a 

dor.  

IG4 (Hegu): ponto Fonte (Yuan) do Canal do Intestino Grosso (Da Chang), utilizado em 

casos de distúrbio do Canal Tendinomuscular do Intestino Grosso (Da Chang).  

IG10 (Shousanli): Tonifica o Qi e o Sangue, importante para tratar dor em ombro e os 

desequilíbrios motores do membro superior. Deve-se associá-lo ao IG4, IG11, IG15 e TA5 para 

alívio do sintoma.  

IG11 (Quchi): quando associado ao IG14 e ao ponto extra Naoshang torna-se muito 

eficaz para ombralgia.  

ID3 (Houxi): harmoniza a circulação de Qi dos Canais e Colaterais. Importante para dor 

e contratura do ombro. 

ID6 (Yanglao): remove a obstrução de Qi e Xue dos Canais, beneficia os tendões, 

músculos e articulações. Auxilia no tratamento de paralisia e artrite do membro superior, dor e 

rigidez do ombro. Quando unido ao PC6, bem como o ID9 ao C1, trata periartrite de ombro.  
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B10 (Tianzhu): Ponto Mar do Qi, relaxa os tendões. Associado com o ID5 trata 

ombralgia.  

TA4: ponto importante para tratar ombro congelado e fraqueza de membros superiores. 

Associado com IG15 e TA19, trata artrite do ombro.  

TA5 (Waiguan): harmoniza o Qi do San Jiao e fortalece os tendões, importante para dor 

nas articulações e paralisia de membros superiores.  

TA6 (Zhigou): dolorimento e sensação de peso no ombro e no braço.  

TA10 (Tianjing), situado no cotovelo, pode ser usado para tratar cervicalgias e 

ombralgias.  

VB34 (Yanglingquan): Ponto de Influência (Hui) da energia dos tendões e regula a 

mobilidade das articulações. Junto com o F3, auxilia na dor do ombro.  

VB40 (Qiuxu): harmoniza o Qi, alivia a rigidez das articulações.  

VB41 (Zulinqi): promove o suave fluxo de Qi e interrompe a dor.  

BA6 (SanYinjiao): harmoniza o Baço (Pi), o Rim (Shen) e o Fígado (Gan).  

E38 (Tiaokou): promove a circulação de Sangue, relaxa os tendões, alivia a dor. Bom 

para periartrite do ombro, somado ao IG11, IG14, IG15, TA5, TA14 mais pontos Ashi. Transfixado 

ao B57 (Chengshan) trata afecções do ombro doloroso agudo.  

O direcionamento da escolha dos pontos para tratar as dores no ombro irá depender do 

fator etiológico diagnosticado. Se o agente causador for o Vento, deve-se acrescentar o VB20 

(Fengchí) e o TA17 (Yifeng). Se o agente etiológico for a Umidade, deve-se tratar o ombro 

doloroso acrescentando os seguintes pontos: B20 (Pishu), PC6 (Neiguan) e E40 (Fenglong) para 

promover as funções de transformação e transporte do Baço (Pi) e de eliminar a Umidade e 

Mucosidade, com E36 (Zusanli) e VC12 (Zhongwan) para fortalecer e harmonizar a função do 

Baço (Pi) e do Estômago (Wei); a formação e a circulação de Qi e Xue. Se há Frio-Umidade, 

também sinais e sintomas de estagnação e obstrução da circulação de Qi, ponto VC6 (Qihai), 

tonificação geral, fortalece o Qi e dispersa a Umidade. Para fortalecer a energia do Fígado (Gan) e 

do Rim (Shen), recomenda-se os pontos: F8 (Ququan), ponto de tonificação do Canal do Fígado 

(Gan) e o R7 ( Fuliu), ponto de tonificação do Canal do Rim (Shen) (YAMAMURA, 1995). 

Na análise do estudo acima, foi observado os efeitos da Acupuntura como opção de 

tratamento nas dores do ombro. Os dados obtidos se configuram a partir de artigos que respeitam a 

metodologia proposta. Dentre os artigos e livros estudados para o tratamento das dores no ombro, 

evidenciamos os diversos pontos, mas respeitando a individualidade do paciente. 
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6. CONCLUSÃO 

Podemos concluir com o estudo, que a Medicina Chinesa explica que os distúrbios dos 

ombros são causados pela estagnação da bio-energia chamada Qi e do Xue, má nutrição dos tecidos 

moles ao redor da articulação do ombro, invasão de Umidade, Vento, Vento-Frio que afeta tecidos, 

Canais e Colaterais de energia, dano tecidual provocado pelo cansaço e esforço físico repetitivo, 

traumatismo e luxações, vida sedentária e envelhecimento. A grande eficácia do tratamento da 

inflamação do ombro acontece com a associação de várias técnicas chinesas que contribuem com o 

equilíbrio não só a nível muscular, como também a nível energético, equilibrando e desbloqueando 

os Canais de energia. Primeiramente é feito um diagnóstico detalhado para verificar os órgãos 

comprometidos e as causas do problema. E após a análise desta avaliação, determina-se o tipo de 

tratamento que será usado. A Acupuntura é um dos recursos principais para tratar os distúrbios do 

ombro, equilibrando os Canais que atravessam os músculos e contribuindo com desinflamação, 

melhora da dor e mobilidade em pacientes com problemas nessa região, acompanhado a mesma 

pode-se associar com as técnicas de Moxabustão, Ventosaterapia e a Auriculoterapia que são outros 

ramos da Medicina Chinesa que ajudam com os ótimos resultados do tratamento. 

A Acupuntura trata inúmeras doenças e alivia dores, pode ser usada também para 

prevenir o corpo de doenças, pois através dos pontos sistêmicos aplicados com agulhas, estimula a 

energia do sistema imunológico, permitindo assim aumentar o tempo de bem-estar e saúde do 

indivíduo. Por tanto o equilíbrio da energia dos Canais energéticos, impede o aparecimento das 

doenças no corpo. Com os estudos feitos foi possível concluir que a Acupuntura tem se mostrado 

muito eficiente para o tratamento de distúrbios do ombro e dores de origem muscular. Além disso, 

promove analgesia do próprio organismo sem provocar efeitos Colaterais, podendo ser usada 

inúmeras vezes. A maioria dos pacientes responde satisfatoriamente ao tratamento. 

A Medicina Chinesa tem como prioridade de tratamento o equilíbrio geral, ajuda o 

organismo no período de auto-equilíbrio. Existem muitas terapias chinesas que podem ser usadas 

para tratar esta patologia, mas segundo os estudos acima citados a Acupuntura vem mostrando 

ótimos resultados e pode também ser associada com outras técnicas de tratamento como a 

Fitoterapia chinesa, a Ventosaterapia e o Moxabustão, isso dependendo do diagnóstico aplica-se o 

melhor método. A Acupuntura geralmente é feita sobre o local onde esta a dor, quando introduzida 

a agulha acontece o equilíbrio direto no nervo central, liberando a autodefesa que aumenta o fluxo 

sanguíneo e proporciona imediatamente a melhora das dores e conseqüentemente a cura da 

inflamação e por outro lado ativa a circulação da bio-energia, ao combate da obstrução dos Canais e 

dos Colaterais, à dispersão do Vento, à eliminação do Frio e a drenagem da Umidade. O período de 

tratamento varia de paciente para paciente. 
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Suprimir a inflamação do ombro é à base do tratamento com Acupuntura, melhorando 

rapidamente os sintomas, sem agravar o quadro. Portanto com os estudos elaborados pode-se 

comprovar a grande eficácia do tratamento com Acupuntura para o tratamento dos distúrbios do 

ombro, resultando na melhora das dores e desobstruindo os Canais energéticos e permitindo a cura 

do paciente. 
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