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RESUMO 

BUZZI JUNIOR, Arnaldo. Acupuntura Aplicada: Enxaqueca (Monografia de Conclusão de 

Curso/TCC) – Pós Graduação em Acupuntura. Ebramec, 2012. 

Introdução: Não existe um consenso na comunidade médica a respeito das causas da enxaqueca, 

alguns autores destacam a importância do papel genético na manifestação da doença, enquanto 

outros centralizam a discussão a respeito de sua origem em questões comportamentais e ambientais 

presentes na vida do paciente. A visão do tema do ponto de vista da Medicina Tradicional Chinesa 

difere da visão ocidental, pois não olha o paciente apenas pelo seu sintoma, não busca um fator 

gerador do problema, mas sim o analisa como um sujeito complexo em que os fatores tais como os 

sintomas apresentados, fatores ambientais, características peculiares ao paciente, entre outros, são 

todos relevantes na análise do quadro clínico do paciente. 

Objetivo: Este trabalho tem como objetivo descrever um caso clínico de utilização de acupuntura 

como recurso terapêutico no tratamento de um caso de enxaqueca onde a paciente apresentava os 

sintomas de enxaqueca à muitos anos e já havia buscado os mais variados tipos de tratamento na 

medicina tradicional, sem entretanto, obter resultados significativos. 

Método: Após a realização de todo o processo diagnóstico característico da Medicina Tradicional 

Chinesa culminando com a diferenciação de síndromes foram realizadas sessões semanais de 

acupuntura 

Conclusão: Depois de ter passado por tratamentos das mais diversificadas especialidades médicas, a 

paciente conseguiu através da acupuntura um resultado mais rápido e muito mais eficiente na 

redução de intensidade e frequência de suas crises de enxaqueca. Diferentemente dos tratamentos 

anteriores realizados pela paciente, alguns deles com prognóstico de utilização vitalícia de 

medicamentos, o tratamento realizado com acupuntura não possui efeitos colaterais. 

Palavras Chave: Acupuntura, Enxaqueca, Medicina Tradicional Chinesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

BUZZI JUNIOR, Arnaldo. Acupuncture applied: Migraine (Monograph Course Completion/MCC) 

– Graduate in Acupuncture. Ebramec, 2012. 

Introduction: There is no consensus in the medical community regarding causes of migraines, some 

authors underline the importance of the genetic role in manifestation of the disease, while others 

centralize discussion regarding their origin in environmental and behavioral issues present in the 

patient's life. The vision of the subject from the point of view of traditional Chinese Medicine 

differs from Western vision, because it doesn’t look the patient just by your symptom, does not seek 

a problem generator factor, but looks like a complex subject where factors such as the sympthoms 

presented, environmental factors, peculiar characteristics to patient, among others, are all relevant to 

the analysis of the clinical picture of the pacient. 

Objective: This research aims to describe a clinical case of use of acupuncture as treatment in 

therapeutic resource of a case of migraine where the patient had symptoms of migraines to many 

years and had sought the most varied types of treatment in traditional medicine, without however, 

obtaining significant results. 

Method: after all the diagnostic process characteristic of traditional Chinese medicine syndromes 

differentiation culminating were held weekly sessions of acupuncture 

Conclusion: after having spent for treatment of the most diverse medical specialties, the patient got 

through acupuncture a result faster and more efficient in reducing the intensity and frequency of 

their bouts of migraine. Unlike previous treatments carried out by the patient, some of them with 

prognosis of lifetime use of drugs, the treatment performed with acupuncture has no side effects. 

Keywords: Migraine, Acupuncture, Traditional Chinese Medicine 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever um caso clínico de utilização de acupuntura 

como recurso terapêutico no tratamento de um caso de enxaqueca. Conforme descreverei 

detalhadamente neste trabalho a paciente apresentava os sintomas de enxaqueca à muitos anos e já 

havia buscado os mais variados tipos de tratamento, sem entretanto, obter resultado significativo. 

Não existe um consenso na comunidade médica a respeito das causas da enxaqueca, 

alguns autores destacam a importância do papel genético na manifestação da doença, enquanto 

outros centralizam a discussão a respeito de sua origem em questões comportamentais e ambientais 

presentes na vida do paciente. De forma geral o que se observa em artigos relacionados ao tema é 

uma combinação dos três fatores como possíveis geradores de crises de enxaqueca, sejam estas 

crônicas ou isoladas. 

Varella (2011) relata que a Organização Mundial da Saúde cita a enxaqueca entre as 

quatro doenças crônicas mais incapacitantes do planeta. 

Mesmo sendo uma doença de incidência muito alta, a medicina ocidental ainda 

apresenta muitas dificuldades e limitações em seu tratamento, esses empecilhos em muitas ocasiões 

limitam as possibilidades do paciente de receber o tratamento adequado. 

 “Muitos médicos, mesmo nos dias de hoje, possuem conhecimento por demais superficial 

ou até desconhecem a enxaqueca. A enxaqueca ainda é um mistério para a medicina. 

Alguns ainda acham que ela não existe, que não é doença!” (FELDMAN, 2003, p. 33) 

 

Sabe-se que a enxaqueca é mais comum nas mulheres e que pode ocorrer em pacientes 

de todas as faixas etárias. A intensidade de dor, o tempo de duração de cada crise e o tempo médio 

para re-incidência das mesmas também são bastante relativos e apresentam grande variação de um 

paciente para o outro. Alguns pacientes apresentam apenas crises esporádicas enquanto outros 
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relatam uma incidência média superior a três vezes por semana. O tempo de duração de uma crise 

de enxaqueca também é bastante variável, podendo ser de horas ou dias. 

Nos primeiros capítulos busco descrever o caso e a visão da medicina ocidental sobre o 

mesmo, assim como descrever brevemente os tratamentos realizados pela paciente ao longo de sua 

vida. 

Nos capítulos finais busco apresentar a visão do caso a partir da perspectiva da 

Medicina Tradicional Chinesa, observando as etapas do processo de diagnóstico, descrevendo e 

justificando a utilização da acupuntura no tratamento da paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. O CASO CLÍNICO 
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A paciente A. procurou o atendimento de acupuntura, tendo como queixa principal 

crises recorrentes de enxaqueca. 

O primeiro atendimento foi realizado no dia 30 de novembro de 2010, neste primeiro 

momento de avaliação, realizei a anamnese tendo como objetivo coletar dados para que pudesse ser 

feito o diagnóstico. 

Os dados referentes à anamnese assim como as informações observadas no momento da 

inspeção serão descritos de forma mais detalhada posteriormente neste trabalho, quando abordarei a 

visão da medicina chinesa deste caso clínico. 

A paciente é do sexo feminino, e tinha 25 anos quando do início dos atendimentos, 

relatou que desde sua infância tem crises de enxaqueca, relatou que inicialmente a incidência destas 

crises era de aproximadamente 15 vezes por mês. 

Relatou que a dor ocorre especialmente do lado direito da cabeça, geralmente na parte 

frontal da cabeça acima da parte mais externa do olho direito e por vezes se estende pela região 

temporal até parte da região occiptal, relatou que sente vontade pressionar a região, e que quando 

pressiona percebe discreta melhora na dor. Relata sentir alterações de visão, tontura e ter a sensação 

de zumbidos quando em crise. 

A. relatou que percebe relação direta das crises de enxaqueca com o período pré 

menstrual, embora as crises não ocorram exclusivamente neste período, elas são mais freqüentes e 

intensas nestes momentos. 

A paciente contou que já procurou diversas especialidades médicas para solucionar seu 

problema, descreverei de detalhadamente estes tratamentos posteriormente neste trabalho quando 

apresentar uma cisão da medicina ocidental para o caso, e que já ouviu explicações diferenciadas 

para seu problema, todavia relata não haver encontrado solução para suas crises de enxaqueca. 
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Quando do início dos atendimentos estava em tratamento (aproximadamente um ano e 

meio) com remédios manipulados e analgésicos quando em crise, relata que este foi o único 

tratamento que produziu resultado significativo, reduzindo para 5 a 7 crises mensais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A ÓTICA OCIDENTAL SOBRE O CASO 
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III.1 Definição de Enxaqueca 

 

Varella (2011) descreve a enxaqueca como: 

“um distúrbio neurovascular crônico, incapacitante, caracterizado por ataques de cefaléia 

intensa, frequentemente unilateral e latejante. Os ataques são geralmente associados a 

náuseas, vômitos, sensibilidade excessiva à luz, ao som ou ao movimento.” 

 

A Enxaqueca está classificada no CID 10 (Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) sob o código G43. 

Possui, ainda segundo a mesma publicação, diversas subdivisões: 

G43 – Enxaqueca. 

G43.0 Enxaqueca sem Aura (enxaqueca comum). 

G43.1 Enxaqueca com Aura (enxaqueca clássica). 

G43.2 Estado de mal Enxaquecoso. 

G43.3 Enxaqueca Complicada. 

G43.8 Outras formas de Enxaqueca. 

G43.9 Enxaqueca sem especificação. 

 

Entende-se por aura, manifestações do sistema nervoso que em geral precedem a 

cefaléia, estas manifestações compreendem alterações visuais, auditivas ou sensitivas. Segundo 

Sanvito & Monzillo (1998) esta aura se exterioriza através de “manifestações neurológicas 

reversíveis que, por sua vez, sinalizam comprometimento do córtex cerebral ou do tronco 

encefálico”. 

Segundo LOPES (2007) os critérios diagnósticos para enxaqueca são: 
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A. Pelo menos 5 ataques preenchendo os itens B-D 

B. Ataques duram de 4 a 72 horas (não tratados ou tratados inadequadamente) 

C. A cefaléia deve ter pelo menos duas das seguintes características: 

1   Ter localização unilateral. 

2   Ter caráter pulsátil. 

3   Ser moderada a intensa (inibe ou impede a atividade diária). 

4   Piorar ao subir escadas ou com outras atividades físicas rotineiras. 

D. Durante a crise devem estar presentes pelo menos um dos seguintes itens: 

1   Náusea e/ou vômitos 

2   Fotofobia e Fonofobia. 

E. Outras causas são excluídas. 

 

 

III.2 Tratamentos Anteriores 

 

Antes de procurar o tratamento através de acupuntura, a paciente relatou ter procurado 

profissionais de diversas áreas relacionadas à medicina ocidental. 

Inicialmente a família da paciente acreditou que as dores de cabeça estavam associadas 

com algum problema relacionado à visão, após consultar um profissional da área e realizar os 

exames e testes solicitados, foi detectado que a paciente necessitava utilizar lentes corretivas. 

Entretanto, o uso destas lentes que prosseguem até o presente momento, não apresentou qualquer 

resultado no que diz respeito à redução das crises de enxaqueca. 

A paciente relata que também procurou por um otorrinolaringologista por acreditar 

tratar-se de uma sinusite, as dores de cabeça originadas da sinusite ocorrem quando há inflamação 

das vias nasais obstruídas. A. relatou que fez o tratamento de acordo com a orientação médica, mas 

que não se lembra exatamente o tratamento realizado uma vez que o mesmo ocorreu muitos anos 

atrás. Após o término deste tratamento também não observou melhoras relacionadas à enxaqueca. 

Ao longo dos últimos anos a paciente relatou ter procurado diversos neurologistas, 

contou ter feito “todos os exames possíveis” (SIC), inclusive alguns mais de uma vez, dada a 
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mudança do médico que a acompanhava. Entretanto, nenhum destes exames detectou qualquer 

problema, sendo assim descartada a possibilidade de haver algum problema neurológico, hormonal 

ou de qualquer outro tipo que pudesse ser observável através de exames. 

A falta de consenso a respeito da enxaqueca na medicina ocidental, assim como a 

abrangência de seus sintomas, que podem estar relacionados a muitas outras patologias fazem com 

que alguns médicos associem a doença a alguma causa relacionada à sua especialidade. Levando 

muitas vezes a diagnósticos equivocados e tratamentos inadequados. 

“o otorroninolaringologista vê a causa como uma sinusite, o alergologista vê como alergia, 

o ortopedista vê como um problema de coluna, e assim por diante. (...) Seria cômico se não 

fosse trágico: A pessoa com enxaqueca, muitas vezes, em sua busca pelo alívio, já teve seus 

dentes obturados, seus olhos refratados, seu septo nasal endireitado (isso, tudo bem, para 

quem queria ganhar um nariz novo!), suas adenóides removidas, sua mandíbula consertada, 

sua mente analisada, seu útero removido, seu pescoço tracionado, seus seios da face 

drenados, seu sistema imunológico dessenssibilizado, suas vértebras manipuladas, seus 

hormônios regulados e, até onde eu sei, seus maus espíritos exorcizados, e ela continua a ter 

dores de cabeça!” (FELDMAN, 2003, p. 32 - 33) 

 

Em alguns casos a falta de aptidão do médico na escolha do tratamento adequado, quase 

sempre em função de um diagnóstico equivocado faz com que o paciente acredite que seu problema 

“não tem explicação” ou em outros casos que ele “não tem cura”, A. contou que algumas vezes os 

médicos após descartarem por exames ou pela ineficácia do tratamento todas as causas conhecidas 

por eles para o problema, diziam que sua enxaqueca “deve ser psicológica”. 

“A pessoa é submetida a diversos exames, encaminhada a inúmeros especialistas, 

submetida a incansáveis investigações – sem nenhum resultado anormal. Por fim, é 

descartada e desprezada como um “doente ilegítimo”, um hipocondríaco, vítima do mau 

diagnóstico, da má compreensão e do desprezo: Você não tem nada!!!” (FELDMAN, 2003, 

p. 33) 

 

Aproximadamente 1 ano e meio antes do início das sessões de acupuntura a paciente 

relatou ter iniciado um tratamento com um novo neurologista, sendo este o primeiro tratamento que 
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apresentou algum tipo de resultado relevante em seu problema, reduzindo para 5 a 7 crises mensais, 

sendo a intensidade destas crises reduzidas em decorrência da utilização de medicamento 

analgésico. O tratamento é medicamentoso e diário, e complementarmente ao tratamento a paciente 

também faz uso de medicamento analgésico e antiespasmódico quando em crise. 

Em geral os tratamentos para enxaqueca utilizados pela medicina alopática são baseados 

em medicamentos, em especial analgésicos, antiinflamatórios e triptanos. Alguns medicamentos 

possuem ação preventiva, outros, porém, atuam apenas na redução dos sintomas após o surgimento 

da crise, em especial os analgésicos e os triptanos. 

Este uso de medicamentos após o aparecimento da crise implica em alguns problemas, o 

primeiro deles é a incapacidade de tratar a doença, uma vez que eles apenas atenuam os sintomas. 

Atrelado a incapacidade de tratar a doença e evitar novas crises, o uso do medicamento de forma 

posterior ao aparecimento dos sintomas não impede que o paciente sofra com os incômodos 

causados pela enxaqueca, apenas reduz sua intensidade e duração. 

Outro problema na utilização prolongada de medicamentos reside em suas contra 

indicações e efeitos colaterais. É difícil criar uma lista dos efeitos colaterais dos medicamentos 

usados para enxaqueca dada a grande variedade dos mesmos, sobre a contra indicação dos triptanos 

Varella (2011) aponta os pacientes hipertensos, com problemas renais, hepáticos, cardíacos e com 

patologias cerebrovasculares. Feldman (2003) relata que os remédios de ação preventiva após certo 

tempo, passam a perder sua eficiência e os efeitos colaterais começam a aparecer, abordando os 

efeitos colaterais nos remédios de ação preventiva para enxaqueca o autor aponta: 

“Um dos efeitos colaterais mais detestados, principalmente entre as mulheres, e que 

costuma ocorrer com considerável freqüência em todos os tratamentos preventivos com 

remédios, não importa quais, é o ganho de peso. A pessoa vai ganhando três, cinco, dez, 

treze quilos, até sua auto-estima despencar. Daí resulta mais ansiedade e depressão, o 

abandono do tratamento e então mais enxaqueca, como num círculo vicioso.” (FELDMAN, 

2003, p. 238) 
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A meu ver o maior problema quando abordamos os efeitos colaterais nos medicamentos 

para enxaqueca é o chamado “efeito rebote”. Isto ocorre quando o paciente faz uso freqüente de 

alguns tipos de medicamentos como, por exemplo, os analgésicos. No caso da enxaqueca, o abuso 

deste tipo de medicamento pode muitas vezes gerar aumento progressivo na freqüência e na 

intensidade das crises. Na maioria dos casos o paciente diante deste cenário vai aumentar ainda 

mais o uso do medicamento acelerando o processo de aumento na freqüência e intensidade das 

crises. Tem o efeito de uma “bola de neve” que não para de crescer até que o paciente interrompa o 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ANÁLISE DO CASO SOB A PERSPECTIVA DA MEDICINA CHINESA 

 

IV.1 Medicina Tradicional Chinesa 
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A arqueologia nos possibilita afirmar que a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) tem 

suas raízes milhares de anos A.C.. É impossível mensurar com exatidão desde quando o homem 

tem usado o calor e as propriedades medicinais das plantas para fins medicinais, no que seriam 

práticas rudimentares da moxabustão e da fitoterapia respectivamente. 

O mais importante relato escrito que se possui da MTC na antiguidade são as obras do 

Imperador Amarelo, sua importância reside no fato da obra reunir em um abrangente trabalho 

escrito o conhecimento oral acumulado durante muitos anos, sendo imprescindível para a 

compreensão aprofundada da MTC e da acupuntura. 

Na China a acupuntura e os demais recursos da MTC, sempre ocuparam lugar de 

destaque nas praticas medicinais e até os dias de hoje são recursos amplamente utilizados nos 

serviços de saúde. 

No Brasil a acupuntura ainda conquista seu espaço, embora tenha havido grande 

evolução na legitimação da prática e no reconhecimento de sua eficácia, ainda encontra-se 

resistência em setores mais conservadores da medicina ocidental. 

Nascimento (2006) relata que a origem da acupuntura no Brasil remete a imigração 

japonesa no século XX, a autora destaca a importância de nomes como Sakae Maki e Frederico 

Spaeth na divulgação da prática da acupuntura nas décadas seguintes, sendo esta divulgação 

essencial para a criação de cursos e ampliação da prática na década de 70. 

 

 

IV.2 Enxaqueca 
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Na medicina ocidental o diagnóstico tem como objetivo determinar qual é a doença do 

paciente, o médico coleta os dados necessários através de exames, da coleta de dados e da 

observação do paciente e faz o diagnóstico determinando qual é a doença deste paciente. 

A MTC não se utiliza do princípio de buscar a doença (de acordo com a concepção 

ocidental) e sim determinar qual a síndrome que está afetando o paciente. 

Isso muitas vezes gera uma dificuldade de compreensão na relação Síndrome x Doença. 

Uma doença na visão ocidental pode estar compreendida na ótica de diversas síndromes da MTC. 

Da mesma forma uma única síndrome da MTC pode abranger diversas doenças na compreensão 

ocidental. 

Ross (2003) relata que na MTC a enxaqueca e as dores de cabeça em geral são apenas 

sintomas, que indicam a manifestação de síndromes de base. Pode-se dizer que do ponto de vista 

desta perspectiva, a enxaqueca representaria a ponta do iceberg, servindo apenas como indicativo de 

que há algo errado. O terapeuta, portanto, não deve apenas tratar a dor de cabeça e sim buscar a 

origem deste sintoma diagnosticando e tratando a síndrome que o está gerando. 

Desta forma é impossível estabelecer uma relação direta entre a enxaqueca e uma 

determinada síndrome na MTC, uma vez que a enxaqueca pode representar um sintoma de variadas 

síndromes se faz necessária a observação do paciente através de todo o processo diagnóstico 

conforme apresentarei na sequência deste trabalho, o terapeuta deve enxergar o paciente sob todos 

os ângulos e não apenas se ater a análise do sintoma, ou da queixa principal, que no caso 

apresentado neste trabalho corresponde à enxaqueca. 

 

 

IV.3 A prática do exame na Medicina Tradicional Chinesa 
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Para que o terapeuta possa fazer um bom diagnóstico, é preciso não apenas que este 

possua profundo conhecimento das teorias da MTC, também é necessário que o terapeuta consiga 

recolher o máximo de dados possíveis do paciente. Conforme já apresentado neste trabalho, a 

prática da MTC tem se desenvolvido a milênios, tendo seu início séculos A.C., não estando 

disponíveis nenhum dos recursos tecnológicos, como exames de imagens ou laboratoriais utilizados 

na medicina contemporânea. Desta forma o exame na MTC se desenvolveu através de abrangente 

observação dos sinais manifestados no corpo do paciente, assim como na observação das sensações 

que ele é capaz de descrever. Zu Zheng Hen (1280-1358) relata que “Tudo que está no interior deve 

se manifestar no exterior. Para conhecer o interior é preciso observar o exterior.” (apud 

AUTEROCHE, 1983, p.143) 

As etapas do exame dividem-se basicamente entre a inspeção, o interrogatório e a 

palpação, embora seja possível dividi-lo de forma mais detalhada através das subdivisões destas três 

partes. 

 

 

IV.3.1 A Inspeção (Dados referentes ao 1º atendimento) 

 

De forma geral a paciente apresenta pele com aparência um pouco pálida, embora um 

pouco mais corada na região da face, o rosto aparenta ter “Shen” porque a paciente apresenta 

respiração regular, gestos normais, consciência clara, aspecto geral de saúde, apesar de leves sinais 

de hipotética “fragilidade”, olhos vivos e consegue expressar perfeitamente suas idéias. 

A paciente não apresenta nenhum sinal relevante de alteração no que diz respeito à 

composição corporal nem tão pouco em relação aos movimentos. 

A observação da língua indicou que A. apresentava constituição bastante fina em todo o 

corpo da língua, coloração vermelha bastante vívida e ausência de saburra. 
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IV.3.2 O Interrogatório 

 

O interrogatório consiste em uma anamnese que busca colher o máximo possível de 

informações a respeito da situação momentânea do paciente e também de seu histórico. 

O interrogatório possui algumas perguntas imprescindíveis para a análise na perspectiva 

da MTC sendo estas perguntas referentes à: 

 Queixa principal 

 Febre / Calafrios 

 Dores 

 Transpiração 

 Sono 

 Alimentação / Sede 

 Urina / Fezes 

 Audição / Olfação / Visão 

 Pulso 

 Histórico do paciente / Histórico Familiar 

 

A queixa principal apresentada pela paciente são as crises de enxaqueca. Início do 

problema na infância, aumento significativo na adolescência, ocorrendo até 15 vezes por mês até 

aproximadamente 1 ano e meio antes de meu 1º atendimento com a paciente. 5 a 7 vezes por mês 
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após ter iniciado um novo tratamento médico, a paciente relata ter se submetido a diversas 

tentativas de tratamentos mal sucedidos, conforme já descrito anteriormente neste trabalho. 

Descreve a dor especialmente no hemisfério direito da cabeça, geralmente na parte 

frontal da cabeça acima da parte mais externa do olho direito dor que por vezes se estende pela 

região temporal até a região occiptal. Sente vontade de pressionar a região, e quando pressiona 

percebe discreta melhora na dor. Relata sentir alterações de visão, tontura e ter a sensação de 

zumbidos quando em crise. As crises não ocorrem exclusivamente no período pré menstrual, porém 

são mais freqüentes e intensas nestes momentos, relata, entretanto, que não tem nenhum outro tipo 

de problemas relacionados à TPM. 

Relata que tem sensação de calor intenso no auge da crise. Percebe relação no aumento 

de freqüência e intensidade das dores com momentos de sua vida em que fica muita nervosa e 

agitada, sob pressão no trabalho, quando está preocupada com algo ou se sabe que tem muitas 

coisas para fazer. A paciente relata ser indecisa e aparenta ser ansiosa. 

Relata que especialmente nos momentos em que estão presentes as crises de enxaqueca 

há aumento significativo na transpiração noturna e que muitas vezes sente a garganta e a boca secas 

(SIC). 

A tomada do pulso, mostrou resultado de 92 batimentos por minuto, o que significa um 

pulso “rápido”, pode-se senti-lo nas 3 posições com força mediana, o pulso é sentido de forma mais 

enfática no nível profundo. 

 

 

IV.3.3 Palpação 
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A palpação consiste em pressionar pontos específicos do corpo, tendo como objetivo 

avaliar se o paciente refere dor a palpação e observar a “consistência” dos pontos mediante 

palpação, se estes apresentam maior ou menor rigidez. A palpação também permite ao terapeuta 

observar a temperatura corporal em diferentes regiões. 

A paciente relatou dor intensa quando pressionado o ponto F6. 

 

 

IV.4 Análise de dados e Diagnóstico 

 

A MTC utiliza como instrumento básico de diagnóstico os 8 princípios (Ba Gang): 

 Calor  -  Frio 

 Exterior  -  Interior 

 Excesso  -  Deficiência 

 Yang  -  Yin 

 

Calor x Frio 

O Calor é um sinal do Yang prevalecendo sobre o Yin e o Frio um indicativo do Yin 

prevalecendo sobre o Yang. 

A paciente apresentou alguns sinais significativos de Calor, sendo: 

Sensação de calor intenso no auge da crise. 

Língua vermelha: 
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Na MTC o vermelho é a cor que representa o calor, Auteroche (1983, p.161) relata que: 

“O calor é prospero, enquanto o Qi Xue está jorrando, isso se reflete no corpo da língua, eis porque 

aparece a cor vermelha.” 

Transpiração noturna, garganta seca a noite e língua sem saburra: 

O conhecimento fisiológico nos ajuda a entender a relação da transpiração com o Calor, 

a principal função da transpiração é regular a temperatura corporal. Logo, em primeira análise um 

aumento ou um excesso de transpiração são indicativos de um aumento da temperatura corporal. A 

garganta seca também é um sinal de calor, pois é função dos Líquidos Corporais (Jin Ye) umidificar 

e lubrificar o corpo humano. Uma vez que há Calor, este pode secar os líquidos corporais causando 

sintomas tais como garganta seca e língua sem saburra. 

Pulso rápido: 

O pulso rápido é um sinal de calor. 

 

Interno x Externo 

A classificação das síndromes como internas ou externa é bastante dinâmica, uma 

síndrome originalmente interna pode ter manifestações no exterior assim como uma doença externa 

pode com o tempo se internalizar. Síndromes externas têm características agudas, e intensas com 

evolução rápida e consequentemente um prognóstico de tratamento mais breve. 

As síndromes internas são crônicas, e apresentam sinais de comprometimento mais 

profundo, alterações na língua, e na função dos órgãos e vísceras (Zang Fu). 

O caso de A. apresenta sinais significativos de síndromes internas, os sintomas são 

persistentes por muitos anos, logo o problema é crônico, o pulso é profundo e há alterações na 

língua. 
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Excesso x Deficiência 

A diferenciação entre Excesso / Deficiência (ou Vazio – Plenitude), possibilita ao 

terapeuta diferenciar se a síndrome apresentada pelo paciente está relacionada a um excesso do Qi 

peverso ou há uma deficiência do Jing Qi. “O que se chama Vazio e Plenitude? A Plenitude (Shi) é 

uma superabundância de Qi malfazejo; o Vazio (Xu) é uma fraqueza do Qi essencial (Jing Qi).” (Su 

Wen apud Auteroche, 1983, p. 260) 

Definir o conceito oriental de Qi é uma tarefa bastante complexa, de forma geral e 

simplificada ele simboliza a energia. 

“O conceito de Qi ocupou os filósofos chineses de todas as épocas, desde o início da 

civilização chinesa até os tempos atuais. O caractere para Qi indica alguma coisa que passa 

a ser material e imaterial ao mesmo tempo (...)” (MACIOCIA, 2007, p. 34) 

 

A origem do Qi é inata, recebida no nascimento, ou adquirida, através de alimentação e 

da respiração. O Qi é um conceito essencial para a compreensão da MTC. Uma vez que a ação do 

tratamento se relaciona diretamente a manipulação do Qi. 

É difícil estabelecer critérios diagnósticos para excesso e deficiência uma vez que os 

sintomas são bastante diferenciados de acordo com características próprias de diferentes síndromes. 

De forma geral, as síndromes externas, são agudas e possuem tendência a representarem um quadro 

de excesso. Já as síndromes crônicas, são internas e tendem a representar quadros de deficiência. A 

diferenciação entre excesso e deficiência torna-se mais fácil quando realizada conjuntamente com a 

diferenciação de síndromes. 

Podemos destacar como um sinal de deficiência no caso de A. o relato de que no 

momento das crises de enxaqueca Sente vontade de pressionar a região, e quando pressiona percebe 

discreta melhora na dor. De forma geral, dores ocasionadas por deficiência melhoram com pressão. 

Já nas dores por excesso o paciente muitas vezes não consegue nem tocar a região, e a dor piora 

com a pressão. 
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Yin x Yang 

 

O conceito de Yin Yang é originado da filosofia oriental, sendo posteriormente utilizado 

como a base filosófica na prática da Medicina Tradicional Chinesa. Maciocia (2007, p.4) relata que 

“A referência mais antiga de Yin Yang é, provavelmente, aquela contida no livro das mutações (Yi 

Jing), datado por volta de 700 a.c.” 

O conceito se ampara em alguns conceitos básicos: 

 Relação dinâmica entre Yin e Yang. 

 Oposição de Yin e Yang. 

 Interdependência de Yin e Yang. 

De forma generalizada o Yang está representado pelo calor, luz, alto, função, 

movimento e dia. Sendo a representação máxima do Yang o Fogo, que esquenta, sobe e não tem 

forma definida. 

Já o Yin está relacionado com o frio, o molhado, escuro, forma e noite. A representação 

máxima do Yin é a água, que esfria desce e se adapta a qualquer forma. 

De acordo com a filosofia oriental o conceito de Yin e Yang está presente em tudo que 

existe no universo, e um deles só existe a partir da comparação (oposição) com o outro. Algo só é 

Yin em relação a uma contrapartida Yang e vice versa. Só existe o alto se existir o baixo, só existe o 

escuro em relação ao claro, etc. Por exemplo, o final da tarde é Yang em relação à noite, mas é Yin 

em relação à manhã. 
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A relação entre Yin e Yang é sempre dinâmica e está em constante transformação, 

nunca está estática. 

Na MTC a teoria do Yin e Yang também é bastante ampla, ela se aplica desde a 

localização anatômica até a função energética dos órgãos e vísceras. Segundo a MTC todas as 

doenças são resultado da perda do equilíbrio dinâmico entre Yin e Yang no corpo. 

“O conceito de Yin Yang é provavelmente o mais importante e distintivo da teoria da 

medicina chinesa. É possível dizer que toda a fisiologia, a patologia e o tratamento da 

medicina chinesa podem, às vezes, ser reduzidos ao Yin-Yang” (MACIOCIA, 2007, p. 4) 

 

Quando há desequilíbrio na relação Yin e Yang, temos ou o excesso de um dos dois 

subjugando o outro, ou a deficiência de um fazendo com que o outro se manifeste de forma mais 

acentuada. Sendo possíveis as seguintes variações: 

 

Conforme discutido anteriormente nas etapas prévias do diagnóstico a partir dos 

critérios anteriores dos 8 princípios Ba Gang conseguimos direcionar o caso de A. para uma 

síndrome de Calor, Interna e de Deficiência. Relembrando: 

o Sensação de calor durante a crise (calor) 

o Pulso rápido (calor) e profundo (interno).  

o Língua fina (deficiência de Yin) e cor vermelha bastante viva (calor), sem 

saburra (fogo por deficiência). 

o Cronicidade dos sintomas (deficiência e interno). 

o Transpiração noturna e garganta seca a noite (calor por deficiência). 
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o Dor que melhora com pressão. (deficiência) 

É possível, a partir desta análise, concluirmos que há um forte indicativo de calor por 

deficiência de Yin, que não consegue controlar o Yang, e há então uma manifestação dos sinais de 

Calor, que não são originados de um excesso de Calor ou excesso do Yang. 

A língua com corpo fino e cor avermelhada é um indicativo de deficiência de Yin, uma 

vez que o Yin corresponde à forma, (em relação ao Yang correspondente a função) a incapacidade 

do organismo em formar estruturas está diretamente relacionada a uma deficiência crônica de Yin. 

O vermelho é a cor indicativa de calor, neste caso o calor se manifesta porque o Yin não tem força 

suficiente para esfriar o Yang. 

Podemos observar que muitos dos sinais de Calor, transpiração noturna, garganta seca a 

noite, língua vermelha (porém fina) são indicativos do Yang se manifestando na ausência de Yin. 

Auteroche (1983, p.162) destaca que a língua vermelha sem saburra (revestimento) também é um 

sinal de “vazio de Yin, fogo transbordante”. O horário da ocorrência destes sinais também é 

bastante relevante, os sinais de calor durante a noite, representam a incapacidade do Yin em 

adentrar o Yang no período em que o Yin deveria ser dominante (noite). O Yang se manifesta neste 

horário porque o Yin não consegue estabelecer a relação de dominância necessária neste período. 

 

 

 

 

 

 

IV.5 Diferenciação de Síndromes 
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Concluída a primeira etapa do diagnóstico foi possível determinar que no caso clínico 

de A. o diagnóstico corresponde a uma síndrome interna, de calor, por deficiência de Yin. O passo 

seguinte é a diferenciação de síndromes para finalizar o processo diagnóstico. 

Na MTC os órgãos e vísceras possuem funções fisiológicas que em algumas vezes são 

diferentes das apresentadas na medicina ocidental. Os órgãos e vísceras também exercem funções 

energéticas e estão relacionados com as emoções. 

Voltando aos sinais apresentados pela paciente, podemos observar que muitos dos 

sintomas e relatos estão associados às funções do Fígado na MTC. 

Ross (2003, p.357) relata que a dor de cabeça na MTC está principalmente ligada com 

síndromes do Fígado e que a função das dores de cabeça é “liberar a pressão das emoções 

reprimidas”. 

A dor mediante palpação no ponto F6 também é bastante significativa. O ponto F6 é o 

ponto Xi do canal do Fígado, e desta forma é um ponto bastante utilizado para desobstrução do 

canal. A dor no ponto pode ser um indicativo de estagnação de Qi no canal do Fígado. 

A língua trêmula e as vertigens são sintomas que se relacionam com o órgão Fígado, 

uma vez que possuem estreita relação com o fator Vento, que está relacionado ao elemento madeira 

assim como o Fígado. A língua trêmula e as vertigens podem portanto ser um indicativo do vento 

do Fígado agitando o interior. 

A pele com cor branca pálida representa uma estagnação ou deficiência de Xue (sangue) 

e Qi, especialmente Xue. Sendo o Fígado o grande responsável por assegurar o fluxo de Qi e Xue 

pelo organismo estabelece-se também aqui uma relação direta entre sintoma e síndrome. 

Ao associar os dados recolhidos anteriormente, (deficiência de Yin) com os dados 

observados na diferenciação de síndromes, pode-se concluir com segurança que A. apresenta um 

quadro de deficiência de Yin do Fígado. 
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Dessa forma temos que o desequilíbrio na relação entre Yin e Yang do Fígado, em 

função da deficiência do Yin faz com que o Fogo do Fígado (de natureza Yang) se inflame e agite a 

parte superior do corpo, causando sintomas de vento (fator patogênico diretamente relacionado ao 

elemento madeira e ao Fígado) exatamente nessa região do corpo, como dores de cabeça, língua 

trêmula e vertigens. 

Entretanto muitas vezes as síndromes não se apresentam de forma isolada, podendo 

haver síndromes combinadas. Na MTC o Fígado é responsável por regular o fluxo de Qi e Xue 

(Sangue), Maciocia (2007, p.95) atribui como função do Fígado “assegurar o movimento 

homogêneo de Qi”. Dessa forma é muito comum que uma estagnação de Qi do Fígado ocasione 

como conseqüência uma disfunção do Qi em outros órgãos. 

O Fígado na MTC possui estreita relação com os Rins: 

“A relação entre o Fígado e o Rim, de considerável importância clinica, é baseada na troca 

mutua entre o sangue e a essência, o sangue do Fígado nutre e abastece a essência do Rim, 

e este, por sua vez, contribui para a elaboração do sangue (...)” (MACIOCIA, 2007, p.145 ) 

 

A partir da teoria dos 5 elementos, o Yin do Rim (Água) tem a função de nutrir o Yin 

do Fígado (Madeira). Sob este ponto de vista, uma deficiência do Yin do Rim, relaciona-se 

diretamente a uma deficiência do Yin do Fígado, um Yin do Rim deficiente não conseguirá nutrir 

adequadamente o Yin do Fígado. 

Maciocia (2007) descreve essa relação e cita como exemplos diversos sintomas 

apresentados por A. 

 “A essência do Rim deficiente pode, por sua vez, conduzir à deficiência do sangue (...) Se 

o Yin do Rim estiver deficiente falhará em nutrir o Yin do Fígado. O Yin do Fígado 

deficiente provoca hiperatividade e aumento do Yang do Fígado, causando visão turva, 

tinido, tontura, irritabilidade e dores de cabeça.” (MACIOCIA, 2007, p.145 ) 
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Auteroche (1983) destaca que a vertigem originada por vazio (deficiência) do Yin do 

Fígado e dos Rins, é acompanhada de sinais como ofuscação de vista, cansaço e zumbidos. 

Sintomas estes também apresentados por A. 

Podemos, portanto, concluir que o diagnóstico do caso clínico de A. corresponde a uma 

síndrome combinada de deficiência do Yin do Fígado e deficiência do Yin do Rim, gerando uma 

hiperatividade do Fogo (Yang) do Fígado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ACUPUNTURA APLICADA AO CASO CLÍNICO 
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Tendo concluído o diagnóstico, o passo seguinte para um tratamento eficaz é definir 

qual o princípio, o objetivo, do tratamento. Temos no caso de A. como princípios do tratamento 

tonificar o Yin do Fígado e do Rim e acalmar a hiperatividade do Fogo (Yang) do Fígado. 

Iniciei os atendimentos com sessões semanais de acupuntura. 

Segue a descrição dos pontos utilizados e as indicações apropriadas ao caso clínico de 

A.: 

VB20 (Fengchi) (Bi-lateral) 

É o principal ponto utilizado no tratamento do fator patogênico Vento. 

O ponto também possui indicação para os casos de dores de cabeça, enxaqueca, tonturas 

e problemas oculares. 

 

F3 (Taichong) 

É o ponto Yuan (fonte) do canal do Fígado. Os pontos Yuan possuem importante função 

de tonificação nos canais Yin (canais dos órgãos). 

O ponto F3 também possui ação sobre o Qi do Fígado. Ele acalma o Yang do Fígado, e 

dessa forma possui ação efetiva sobre os sintomas decorrentes de Vento apresentados pela paciente. 

 

F6 (Zhongdu) 

É o ponto Xi do canal do Fígado. A principal razão da escolha deste ponto no protocolo 

foi o relato de dor intensa durante palpação. 

Em função de ser ponto Xi do canal, o ponto F6 também possui ação de desobstruir o 

canal do Fígado, fazendo circular o Qi. 
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F8 (Ququan) 

O ponto F8 (dentro da teoria dos 5 elementos) é o ponto água do canal, como o 

elemento água nutre o elemento madeira, o ponto possui ação de tonificação no canal do Fígado. 

É um ponto muito importante para a tonificação do Yin do Fígado e de Xue (sangue). 

 

R3 (Taixi) 

É o ponto Yuan (fonte) do canal do Rim. Conforme descrito anteriormente os pontos 

Yuan possuem importante função de tonificação nos canais Yin (canais dos órgãos). 

Tonifica o Yin dos Rins e também é um ponto de ação sobre zumbido e tontura. 

 

R6 (Zhaohai) 

É um ponto de função de fortalecimento do Yin dos Rins, essa ação de tonificação é 

potencializada quando utilizado em conjunto com o ponto R3 citado acima. Também é um ponto 

com ação tranqüilizante em relação ao Shen, em estados de preocupação e agitação. 

 

BP6 (Sanyinjiao) 

É o ponto de cruzamento dos canais Yins da perna (Fígado, Rim e Baço). 

Possui função de tranqüilizar o shen, nutri o Yin e o Xue (sangue). 

 

IG4 (Hegu) 

É o ponto de comando da região da face. Utilizado em variados casos de cefaléias. É um 

importante ponto com função de analgesia. 
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Quando utilizado em conjunto com o ponto F3, citado acima, possui também função de 

promover a circulação do Qi do corpo. 

 

TA5 (Waiguan) 

Importante ponto para tratamento de Vento Calor, filtra o calor e possui também 

indicação para cefaléias. 

O ponto também é utilizado como abertura do canal secundário Yang Wei Mai, parte do 

trajeto desse canal compreende a mesma região onde a paciente relata dor. 

 

 

V.1 Evolução 

 

A paciente relatou que desde o início dos atendimentos sentiu redução de freqüência e 

intensidade das crises de enxaqueca, sendo essa melhora gradual e constante. Ocorrendo alguns 

episódios de dor de cabeça, que segundo a paciente possuiam características diferentes das 

anteriores, sendo leves e não acompanhadas de vertigem nem zumbido. A paciente relatou algumas 

crises de enxaqueca com reduzida intensidade exclusivamente em momentos em que a paciente 

relata ter cometido alguns excessos, como ficar muito tempo sem se alimentar ou poucas horas de 

sono, ocorrendo em média 1 vez por mês. 

A. relata que mesmo passando por situações que lhe geravam fortes crises 

anteriormente, como quando sob situações geradoras de estresse, não voltou a ter crises de 

enxaqueca. No final do mês de fevereiro de 2011 o neurologista reduziu as doses de seus 

medicamentos. Este fator não gerou nenhuma mudança na evolução que a paciente vinha 

apresentando. 
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Em meados de Abril de 2011, após 20 atendimentos, foi realizada uma re-avaliação, 

conforme relatado acima houve melhora gradual e significativa na queixa principal da paciente. Ela 

não voltou a relatar dor na palpação do F6, mas sentiu leve incomodo no ponto VB36. 

O pulso apresentava 78 bpm e era sentido de forma clara no nível superficial, a inspeção 

da língua não apresentou nenhuma mudança na constituição, cor ou saburra. Entretanto a língua não 

estava trêmula como na primeira avaliação. 

Dessa forma é possível concluir que o principio do tratamento de tonificar o Yin do 

Fígado e do Rim, conseguiu aplacar a ação do vento que era proveniente da incapacidade do Yin de 

equilibrar o Yang do Fígado, isso pode ser observado em alguns sinais: 

Redução de sinais de calor: 

 Paciente não mais apresentava garganta seca a noite nem transpiração noturna. 

 Redução significativa nas cefaléias. 

 Redução total em algumas manifestações de vento como língua trêmula, 

vertigem e zumbido. 

 Pulso com freqüência diminuída, estando dentro de padrões de normalidade. 

 

Deve-se ressaltar que o diagnóstico de síndrome com característica crônica e com 

profundidade de sinais resulta no prognóstico de um tratamento de longo prazo, dessa forma, 

mesmo com melhoras significativas no quadro foi mantida a base do tratamento de tonificação do 

Yin do Rim e do Fígado. 

Sendo assim houve apenas algumas alterações em relação ao protocolo anterior. O 

ponto VB20 passou a ser utilizado de forma unilateral e foram retirados os pontos TA5, F6 e F8. 

Durante apenas duas sessões foi utilizado o ponto: 
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VB36 (Waiqiu) 

O ponto VB36 é o ponto Xi do canal da Vesícula Biliar, a Vesícula Biliar é a víscera 

pertencente ao elemento madeira, mesmo elemento ao qual pertence o órgão Fígado. 

A razão central da utilização deste ponto no protocolo de A. foi o relato de dor durante a 

palpação do mesmo. 

 

Como a paciente relatou que ainda se sentia agitada, preocupada e nervosa, foram 

acrescentados alguns pontos ao protocolo objetivando uma melhora do quadro emocional sendo: 

 

VG20 (Baihui) 

O ponto VG20 é um ponto de cruzamento de diversos canais de energia, ele é um 

importante ponto para tratamento emocional, tranqüiliza o Shen, beneficia situações em que há 

interferência do fator Vento, é eficiente em dores de cabeça. 

 

C7 (Shenmen) 

O ponto shenmen assim como o VG20 também possui ação de tranqüilizar o Shen. É o 

ponto Yuan (fonte) do canal do Coração. 

Na MTC o Coração é o órgão responsável por abrigar o Shen e se relaciona diretamente 

com os problemas emocionais, especialmente com a ansiedade e a agitação. 

 

É notória a importância do coração na MTC no que diz respeito a questões emocionais, 

entretanto não é o único órgão que se associa a estes fatores, Maciocia (2007, p.100) relata que “A 

função do Fígado de assegurar o fluxo homogêneo de Qi apresenta uma influência profunda sobre o 

estado emocional”. 



34 

 

Na MTC as emoções em excesso, sem controle, são tidas como fatores patogênicos 

internos, podendo levar ao comprometimento do Qi dos órgãos e vísceras. Auteroche (1983, p.127) 

relata que “Alegria, Raiva, Tristeza, Preocupações, Medo, que não são controlados, pertubam o 

curso natural do Qi e originam sintomas de fogo(...)” 

As emoções podem aparecer como uma conseqüência da disfunção do Qi, mas também 

podem significar a origem do problema. Desta forma temos que as emoções e a disfunção do Qi dos 

órgãos estabelecem uma relação dialética entre si. Ambas se influenciam mutuamente e ambas 

podem ser causa ou conseqüência uma das outras. 

Em alguns casos se estabelece um ciclo vicioso onde a emoção funciona como o início 

do ciclo gerando a disfunção do Qi, o Qi dos órgãos e vísceras em distúrbio vai desequilibrar ainda 

mais o fator emocional que já estava comprometido. 

“A estagnação pode dar origem ao distúrbio do movimento. Por exemplo, a estagnação do 

Qi do Coração e do Qi do Fígado, decorrentes da estagnação emocional, podem levar ao 

distúrbio do espírito do Coração e à hiperatividade do Yang do Fígado, levando à 

ansiedade.” (ROSS, 2003, p.465 ) 

 

 Devido a este destacado papel que os fatores emocionais exercem nas síndromes é 

importante conciliarmos o tratamento emocional com o tratamento da síndrome, pois o tratamento 

da síndrome vai auxiliar na questão emocional, e o tratamento dos aspectos emocionais vai auxiliar 

no tratamento da síndrome. 

No início de mês de junho em novo retorno ao neurologista ocorreu nova redução na 

medicação. Novamente isso não resultou em nenhuma mudança na evolução do tratamento. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

O caso clínico de A. é um exemplo significativo do potencial da utilização da 

acupuntura no tratamento de doenças não apenas como auxiliar, mas como um substituto da 

medicina ocidental tradicionalmente utilizada. 
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Depois de ter passado por tratamentos das mais diversificadas especialidades médicas, 

A. conseguiu através da acupuntura um resultado mais rápido e muito mais eficiente na redução de 

intensidade e frequência de suas crises de enxaqueca. 

É importante também destacar que entre as vantagens do tratamento com acupuntura 

está a inexistência de efeitos colaterais, efeitos estes bastantes relevantes nos medicamentos que são 

utilizados no tratamento convencional de enxaqueca, conforme já abordado anteriormente neste 

trabalho. 

A melhora na qualidade de vida de A. foi bastante significativa, uma vez que ela deixou 

de tomar seus medicamentos de forma gradual, e apresentou melhora rápida e duradoura em relação 

às crises de enxaqueca, reduzindo de 5 a 7 crises por mês antes do início dos atendimentos para um 

máximo de uma por mês com intensidade bastante reduzida. Essa melhora proporcionou a paciente 

não só a ausência do sofrimento durante as crises, mas melhora na esfera profissional, uma vez que 

as crises muitas vezes a impediam de trabalhar, além de findar a necessidade da utilização vitalícia 

de medicamentos que poderiam, a longo prazo, gerar novos problemas de saúde. 
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