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RESUMO:  

 

A Síndrome de Tourette (ST) é um transtorno neuropsiquiátrico, caracterizada 

principalmente pela presença de tiques, sejam eles vocais ou motores que persistem por 

toda a vida. A prevalência da ST se dá geralmente na infância ou no início da 

adolescência, com prevalência em indivíduos do sexo masculino. Este trabalho visa 

demonstrar através de um relato de caso os resultados positivos obtidos da aplicação de 

acupuntura para o tratamento de um paciente com Tourettismo. 

 

Palavras-Chave: Síndrome de Tourette, Tiques, Cacoetes, Neurotransmissores, 

Ansiedade, Acupuntura, Tratamento Alternativo, Acupontos, Meridianos. 
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ABSTRACT:  

 

Tourette Syndrome (ST) is a neuropsychiatric disorder, characterized mainly by the 

presence of tics, whether they are vocal or motor that persist for life. The prevalence of 

TS is usually in childhood or early adolescence, with prevalence in males. This paper 

aims to demonstrate through a case report the positive results of the application of 

acupuncture to treatment a patient with Tourettism. 

 

Keywords: Tourette Syndrome, Tics, Cacoetes, Neurotransmitters, Anxiety, 

Acupuncture, Alternative Treatment, Acupoints, Meridians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

SUMÁRIO: 

 

1- INTRODUÇÃO.................................................................................................... 7 

2- JUSTIFICATIVA .................................................................................................9 

3- PROBLEMA .......................................................................................................10 

4- OBJETIVOS........................................................................................................10 

4.1 – GERAL .............................................................................................................10 

4.2 – ESPECÍFICOS..................................................................................................10 

5 – METODOLOGIA ...............................................................................................10 

6 – RESULTADOS ...................................................................................................12 

7 – DISCUSSÃO ......................................................................................................13 

8 – CONCLUSÃO.....................................................................................................13 

9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

 

1 - INTRODUÇÃO: 

 

A primeira descrição de um paciente com tiques e alterações comportamentais, que 

caracterizam a síndrome de Tourette (ST), ocorreu em 1825, pelo médico francês Jean 

Marc Gaspard Itard, que diagnosticou a maldição dos tiques na Marquesa de Dampierre. 

Entretanto, somente em 1884, esta patologia recebeu o nome de síndrome de Gilles de la 

Tourette, quando o aluno Gilles de la Tourette, no Hospital de la Salpêtrière, relatou a 

patologia como um distúrbio caracterizado por tiques múltiplos, incluindo o uso 

involuntário ou inapropriado de palavras obscenas (coprolalia) e a repetição involuntária 

de um som, palavra ou frase de outrem (ecolalia), baseado nos relatos do próprio Itard 

(LOUREIRO, 2005). Houve tempos em que a ST era tida como uma maldição, e que 

quem a tinha estava condenado a manifestar comportamentos bizarros até o fim da vida. 

É vista ainda hoje, como uma perturbação que causa dificuldades de integração e por 

vezes inadaptação dos seus portadores nos vários contextos (RAMALHO J, MATEUS F, 

SOUTO M, MONTEIRO M. 2008). Crianças e adolescentes que sofrem com a doença 

são frequentemente discriminados e possuem desvantagens em termos de 

desenvolvimento psicossocial. Essa condição pode contribuir para uma cronificação dos 

sintomas, assim como para o surgimento de outros transtornos de personalidade 

(Washington, DC. 2000). Sendo assim, a ST consiste em uma patologia neuropsiquiátrica 

de início na infância, caracterizada pelo comprometimento psicológico e social dos 

acometidos, causando impacto na vida dos portadores e familiares e é geralmente 

associada ainda a uma variedade de problemas comportamentais e emocionais (Singer 

HS, Minzer K. 2003). É classificada no CID10 no grupo de Perturbações Emocionais e 

de Comportamento com início habitualmente na Infância e Adolescência e descrita como 

Perturbação de tiques vocais e motores múltiplos combinados (LECKMAN JF, COHEN 

DJ. 1999).  

 

 

Visão da medicina ocidental na Síndrome de Tourette: 

 

Há consenso que, à nível cerebral, se distinguem vários circuitos neuronais paralelos, que 

dirigem informação desde o córtex até estruturas subcorticais (gânglios basais) e retornam 

ao córtex passando pelo tálamo, conhecidos como circuitos córtico-estriato-tálamo-
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corticais (CETC); estes são responsáveis por mediar a atividade motora, sensorial, 

emocional e cognitiva. Cogita-se que os pacientes com ST tenham uma deficiência na 

inibição destes circuitos, que a nível motor se expressa como tiques e compulsões, e a 

nível límbico e frontal como parte da sintomatologia obssessiva e défcit de atenção. Essa 

deficiência inibitória se reflete em uma hipersensibilidade aos estímulos tanto do meio 

interno como do meio externo (MIRANDA, M. 2000). 

 

Visão da medicina tradicional chinesa na Síndrome de Tourette: 

 

A Acupuntura é um componente da medicina tradicional chinesa que possui diversas 

técnicas, como massagem (Tui-na), respiratória (Chi-Gung), nutrição (Shu-Shieh) e 

fitoterapia (Miranda, M; 2000). A palavra Acupuntura vem do latim acus e pungere, 

agulha e puncionar respectivamente. Essa técnica busca a cura das enfermidades por 

estímulos em pontos específicos da pele conhecidos como Acupontos, os quais podem 

ser estimulados de diversas formas, sendo a forma tradicional através do uso de agulhas. 

A manipulação da acupuntura se dá pelo “Chi” ou “Qi” que pode ser traduzido por energia 

e causa o equilíbrio das forças contrarias do Yin e Yang, diz-se que o Chi é uma energia 

que entraria em todas as coisas, que emanaria pelo corpo através de 14 principais 

caminhos conhecidos como meridianos. Sendo assim quando o yin e yang estão em 

perfeita harmonia o Chi faz sua circulação pelo corpo livremente, onde a pessoa é 

saudável (Robertson MM, Stern, JS. 1998). Mas quando se está doente acha-se que tenha 

um entupimento em um dos meridianos onde não é possível fluir o chi. As agulhas são 

inseridas nos Acupontos específicos do corpo, teoricamente removendo o suposto 

entupimento do chi, retornando a circulação do Yin e Yang, restaurando a saúde. Há 

alguns anos a acupuntura ganhou um grande espaço na mídia por ser um tratamento 

alternativo, muitas teses dizem sobre possíveis técnicas fisiológicas com a liberação 

analgésicas e anti-inflamatórias. A Acupuntura está sendo sugerida para diversos 

tratamentos crônicos que foi fundamentada em diversas circunstancias. Os efeitos do 

tratamento são compatíveis aos de outros tratamentos com vantagens significativas.  
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Descrição do paciente tratado: 

 

Paciente do sexo Masculino, 17 anos, apresenta Pulso em corda e fino e língua vermelha. 

Diagnóstico da medicina chinesa como “agitação do vento do fígado” e “estagnação do 

Qi do coração”. 

 

Resumo clínico da doença – o diagnóstico pela medicina chinesa e princípios de 

tratamento por intermédio da Acupuntura: 

 

De acordo com VECTORE (2005) a acupuntura para o tratamento desses pacientes com 

ST é favorável porque buscam o equilíbrio biopsíquico, como também pode gerar 

mudanças neuroquímicas no sistema límbico, e que também favorece a modulação 

cerebral. O trajeto dos meridianos principais explicado como energia vital ou como se 

refere, Chi corre todo o corpo por dentro de canais de energias chamados meridianos 

localizado sob a pele que irrigam órgãos e vísceras (REQUENA, Y. 1990). Após 

avaliação da língua e pulsologia, observa-se a agitação de vento do fígado e estagnação 

do Qi do coração. O princípio de tratamento busca acalmar o fígado, suprimir o vento 

utilizando-se dos pontos VB20 IG11 BA6 R3 e regularizar o sangue, remover a estase, 

tonificar e aquecer o yang do coração pacificando a mente com os pontos CS6 C7 VC15 

BA6 R6. De acordo com BARROS E SILVIA (2009) é confirmado que as agulhas 

introduzidas na pele superficialmente nos pontos P7 (Lieque), BA6 (Sanyinjiao), 

BA9(Yinlingquan), C7(Shuenmen), F3(Taichong), IG4(Hegu), IG11(Quchi), R3(Taixi), 

R6(Zhaohai) e o R7(Fuliu) é capaz de diminuir a hiperatividade e ansiedade da ST.  

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

O tema foi escolhido perante os bons resultados obtidos com aplicação de 

Acupuntura para a patologia descrita e para acrescentar os estudos sobre o uso dessa 

terapia da Medicina Chinesa para a tratamento da síndrome de Tourette.  

Após estas observações percebe-se a relevância deste relato de caso e 

também, segundo (BERNARDI, L; NASCIMENTO, M. 2017) a Medicina 

Chinesa, com sua visão holística do homem, pode e deve ser fonte de 

embasamento de pesquisas referentes ao tema, através de suas diferentes 
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atuações, visando não só a melhora de qualidade de vida do paciente, mas 

também buscando compreender o desenvolvimento do desequilíbrio energético 

causado por esta patologia. 

 

3 – PROBLEMA: 

A Acupuntura pode amenizar os tics vocálicos causados pela Síndrome de Tourette? 

 

4 – OBJETIVOS: 

4.1 – GERAL: 

Relatar os resultados encontrados da aplicação de Acupuntura para tratamento da 

Síndrome de Tourette. 

4.2 – ESPECÍFICOS: 

 Definir e conceituar a Medicina Chinesa – MC, em específico a Acupuntura 

mostrando como ela atua. 

 

5 – METODOLOGIA: 

Relato de caso e avaliação da melhora dos sintomas da Síndrome de Tourette. Foram 

utilizados artigos nos idiomas português e inglês, sendo que na busca em bases de dados 

foram acessados os portais: Scielo, Lilacs, Medline, Scirius,  PubMed, entre outros. 

 

Foram utilizadas:  

 Agulhas descartáveis dongbang 0,25x0,30mm,  

 Sementes de mostarda para auriculoterapia,  

 Esparadrapo,  

 Algodão  

 Àlcool. 

 

Método de tratamento realizado e explicação dos princípios e pontos utilizados: 
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Após avaliação dentro da medicina chinesa e utilizando-se deste presente estudo foram 

escolhidos os seguintes pontos para o tratamento do paciente com Síndrome de Tourette 

descritos abaixo de acordo com FOCKS (2005) e ROSS (2003): 

 VB20- Feng Chí: (elimina vento e trabalha questões mentais) 

 P7 - Liè Que: (sétimo ponto do canal de energia do Pulmão (Fei)). Expele o vento 

externo, fortalece o Pulmão (Fei) melhorando a circulação da energia (Qi) 

defensivo, remove a estagnação da energia (Qi) do Pulmão (Fei), remove as 

emoções estagnadas do pulmão, como a tristeza e a mágoa reprimidas. 

 BA6 –Sãn Yin Jião: (sexto ponto do canal de energia do Baço (Pi).Tonifica o 

Baço (Pi), a energia (Qi) e o Sangue (Xue), elimina a umidade, tonifica o Yin, 

acalma a mente, regula a Energia (Qi) do Fígado (Gan). 

 BA9 – Yin Lìng Quàn: (nono ponto do canal de energia Baço (Pi). Elimina a 

umidade. 

 C7 – Shèn Mèn: (sétimo ponto do canal de energia do Coração (Xin) Tonifica o 

Coração (Xin), equilibra o Yin e o Yang, estabiliza o Coração (Xin), clareia a 

mente, acalma a mente e as emoções, regula o espírito, tonifica o sangue (Xue), 

tonifica o Yin do Coração (Xin), elimina o fogo. 

 PC6 – Nèi Guãn: (sexto ponto do canal de energia do coração/sexualidade) Move 

a estagnação e acalma irregularidades do Qi, remove a estagnação de sangue 

(Xue) e fleuma, acalma o espírito, remove a estagnação de energia (Qi) do 

pulmão, tonifica o coração (Xin); é indicado para dor, choque e traumatismo. 

 F3 – Tài Chong: (terceiro ponto do canal de energia do fígado) Move a estagnação 

do Qi e do sangue (Xue), acalma a hiperatividade do Yang do Fígado (Gan), 

elimina o vento do Fígado (Gan) e reduz espasmos e dor; tonifica o sangue e 

acalma o espírito. 

 IG4 – Hé Gu: (quarto ponto do canal de energia do Intestino Grosso (Da Chang). 

Remove o vento exterior, remove o calor, relaxa a tensão muscular, move 

estagnações do sangue, acalma a hiperatividade do Yang do Fígado (Gan), acalma 

a mente, tonifica o Qi e o sangue (Xue). 

 IG11 – Qu Chí: (décimo primeiro ponto do canal de energia do intestino grosso 

(Da Chang). Expele o vento exterior, remove o calor, relaxa a tensão muscular e 

alivia a dor, acalma a hiperatividade do Yang do Fígado (Gan), resolve a umidade. 
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 R3 – Tài Xi: (terceiro ponto do canal de energia do Rim (Shen) que regula o 

equilíbrio do Yin e do Yang, fortalece e estabiliza a mente e as emoções, equilibra 

a labilidade emocional, a deficiência do Qi do Rim (Shen); tonifica o Rim (Shen) 

e beneficia a essência e tonifica o sangue (Xue).  

 R6 – Zhào Hãi: (sexto ponto do canal de energia do Rim (Shen). Tonifica o Yin 

do Rim (Shen), a deficiência do Rim (Shen), nutre o Yin, principalmente quando 

existe excesso de fogo no Coração (Xin), promove o sono e os fluidos corpóreos. 

 VC15 – Jiu Wei: (décimo quinto ponto do canal de energia do Vaso Concepção) 

Acalma o espírito quando este está agitado pelo fogo do Coração (Xin) ou 

obstruído pela fleuma no Coração (Xin). 

 Yintang – (ponto extra localizado no entre as sobrancelhas); Acalma a mente, 

diminui cefaléia, tonturas e a sensação de peso na cabeça; é utilizado em casos de 

estados de ansiedade, de distúrbios do sono e em estados de confusão mental. 

6 - RESULTADOS: 

O tratamento constituiu-se de 10 sessões sendo 1 sessão por semana. O paciente foi 

submetido a Acupuntura nos pontos relatados e as agulhas ficaram retidas por 20 minutos, 

sendo o tratamento finalizado com auriculoterapia nos pontos Shenmen, Fígado, Coração, 

Ansiedade, Subcortex e Ápice da orelha. Para avaliação dos resultados foi realizado um 

teste que observava quantas vezes o paciente realizava o tic vocálico no período de 1 

minuto. Foi constatado na 1ª sessão que o paciente realizava o tic vocálico 40 vezes no 

período de 1 minuto, diminuindo para 20 vezes na 10ª sessão. 

 

 

Comentado [L1]:  
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7 - DISCUSSÃO: 

A Acupuntura na ST não só trata a os sinais e sintomas da patologia, mas busca atingir o 

equilíbrio energético e orgânico do paciente restabelecendo a sua saúde. Para a medicina 

chinesa o nosso corpo é composto por canais de energia que correm por todo o corpo 

chamados meridianos de Acupuntura. Esses canais devem estar sempre em equilíbrio, 

denominado equilíbrio entre Yin e Yang (energias), mas quando estão em desiquilíbrio 

aparecem as patologias. De acordo com essa teoria da Medicina Chinesa foi realizado o 

tratamento com acupuntura em paciente com síndrome de Tourette. O relato de caso 

descrito demostra que os resultados da aplicação dessa terapia para a ST são positivos, 

corroborando com o estudo de (NOGUEIRA, MATOS, GONÇALVES. 2016) que diz: 

“em concordância com a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu em 1997 

que a Acupuntura é um tratamento eficaz para o tratamento da ST. por agir nos 

neurotransmissores relacionados a ansiedade, dor e depressão, como também nos 

neurotransmissores motores, sendo assim sendo confirmado sua ação como positiva. ” 

 

8 - CONCLUSÃO: 

 

A Síndrome de La Tourette é uma desordem que apresenta tiques motores e vocais 

significativos, causando diversos prejuízos ao indivíduo, porém os danos podem ser 

minimizados com tratamento de Acupuntura. Para que este tratamento seja eficaz, deve-

se conhecer os aspectos gerais da patologia, a apresentação clínica e avaliação do paciente 

dentro da visão da Medicina Chinesa, assim os resultados do tratamento de Acupuntura 

para a ST serão positivos. 
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