
FACULDADE EBRAMEC 

ESCOLA BRASILEIRA DE MEDICINA CHINESA 

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ACUPUNTURA 

 

 
 

JULIANA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERPES ZOSTER E ACUPUNTURA: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019  



 

JULIANA SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERPES ZOSTER E ACUPUNTURA: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Pós 

Graduação em Acupuntura apresentado à 

Faculdade EBRAMEC (Escola Brasileira de 

Medicina Chinesa), sob orientação do Prof. 

Dr.Reginaldo de Carvalho Silva Filho e Co-

Orientador Prof. Miguel Gomes Neto. 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019  



 

JULIANA SANTOS 

 

 

 

 

 

HERPES ZOSTER E ACUPUNTURA: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Orientador: Dr. Reginaldo de Carvalho 

Silva Filho 

Co-Orientador: Miguel Gomes Neto 

 

Juliana Santos 

 

                                                                    São Paulo, ____ de ___________de _____ 

  



RESUMO 

O Herpes-Zoster é uma doença infecciosa causada pela reativação do vírus Varicela-

Zoster, o qual é um vírus causador da Varicela, mais conhecida no Brasil por 

Catapora.Essa reativação está correlacionada à alteração do sistema imunológico por 

doença ou por imunossenescência. O presente trabalho tem como objetivo observar a 

eficácia da Acupuntura sistêmica em um caso de Herpes-Zoster. O protocolo utilizado 

para o tratamento foi feito segundo os sinais e sintomas que a paciente apresentava, 

sendo esses a dor, sensibilidade no local das bolhas, calor e irritabilidade os principais. 

A combinação de pontos utilizada tinha como objetivo expulsar o calor interno, 

melhorar imunidade e acalmar o estado emocional. O resultado do trabalho apresentou 

grande eficácia no tratamento da paciente, a mesma diminuiu ao zero, duas de três 

queixas, mostrando assim, que a Acupuntura Sistêmica e o protocolo utilizado foram 

eficazes.  

Palavras Chaves: Herpes-Zoster, Varicela, Catapora, Dor. 

  



ABSTRACT 

Herpes zoster isaninfectiousdiseasecausedbythereactivationofVaricella-Zoster virus, 

whichis a virusthat causes Varicella, betterknown in Brazilby Catapora. 

Thisreactivationiscorrelatedwiththechange in theimmune system 

duetodiseaseorimmunosenescence. The presentstudyaimsto observe 

theefficacyofsystemicacupuncture in a case of Herpes Zoster. The protocolused for 

thetreatmentwasmadeaccordingtothesignsandsymptomsthatthepatientpresented, 

beingthepain, sensitivityatthe site ofthe blisters, heatandirritabilitythemainones. The 

combinationof points usedwasintendedtoexpeltheinternalheat, improve 

immunityandsootheemotionalstate. The resultsothestudyshowedgreatefficacy in 

thetreatmentofthepatient, it decreasedto zero, twoofthreecomplaints, 

thusshowingthatSystemicAcupunctureandtheprotocolusedwereeffective. 

Key Words: Herpes-Zoster, Chickenpox, Chickenpox, Pain. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Herpes-Zóster é uma doença infecciosa causada pela reativação do vírus 

Varicela-Zóster, o qual é um vírus causador da Varicela, mais conhecida no Brasil por 

Catapora. Esse vírus ficará no sistema nervoso de forma latente após uma infecção 

primária, por toda a vida do indivíduo. 

Essa reativação está correlacionada à alteração do sistema imunológico por doença 

ou por imunossenescência, que é a deterioração natural do sistema imunológico pelo 

envelhecimento, ocorrendo principalmente após os 55 anos de idade. 

Os sinais e sintomas do Herpes-Zóster são quase sempre típicos. Os mais referidos 

são dores nevrálgicas, parestesia, ardor e prurido locais, lesões cutâneas, podem vir 

acompanhados de febre, cefaléia e mal-estar. As erupções cutâneas seguem um trajeto 

de nervo de forma unilateral, raramente ultrapassando a linha mediana. Surgem de 

forma gradual, levando alguns dias para se estabelecerem. 

As dores são os sintomas que mais incomodam o Paciente, tanto a dor aguda 

associada ao Herpes-Zóster, como a neuralgia pós-herpética, que é a dor que persiste e 

podem permanecer anos após a reativação do vírus. 

O diagnóstico é feito de forma clínica, sem necessidade de exames 

complementares. O tratamento inicial é dado com fármacos antivirais que aceleram a 

cura das erupções, reduzem a intensidade e duração da dor e previnem a neuralgia pós-

herpética. 

Segundo Portella, AVT e colaboradores, o Hérpes-Zóster pode ser tratado de 

diversas formas feitas através de Antidepressivos tricíclicos, Anticonvulsivantes, 

Opioides, Capsaicina, Lidocaína, Bloqueios neurais, Estimulação medular, Excisão 

cirúrgica e Acupuntura.“Sendo a Acupuntura uma terapia que tem sido considerada 

eficaz para controle da dor.” 

Acupuntura é uma técnica de intervenção terapêutica da Medicina Tradicional 

Chinesa, que se fundamenta na energia sobre a matéria, do doente sobre a doença, nas 

características das pessoas e determinados padrões físicos, estruturais, psicológicos e 

comportamentais. (Cintra, Figueiredo, 2010). 
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A MC tem por base a integração e interação entre o ser humano e a natureza, 

visando o equilíbrio geral das pessoas (Alvarenga et al., 2004). O organismo 

é visto como um sistema energético e funcional e as doenças vistas como 

desequilíbrios energéticos, ou “quebra” na harmonia das funções orgânicas. 

Os fenômenos que ocorrem nos órgãos são explicados por meio de síndromes 

(conjunto de fatores patológicos de origem interna ou externa ao organismo) 

que revelam como a base energética da existência e a expressão da matéria, a 

força vital (QÌ), está circulando no sistema de órgãos e vísceras da pessoa 

(ZÀNG FU). (Cintra, Figueiredo, 2010). 
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2. OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar Paciente diagnosticada com 

Herpes Zoster, identificar seus padrões e desequilíbrios e tratá-los através da 

Acupuntura Sistêmica, visando diminuir as dores e sensibilidades das feridas e ainda 

observar a eficácia da Acupuntura. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para a realização deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais abaixo 

relacionados: 

 

3.1 Materiais Utilizados: 

 

Agulhas Filiformes de aço inox 0,25x40 mm 

Bandeja de Aço Inox 

Algodão Hidrófilo 

Álcool 70% 

Descarpack 

 

3.2. METODOLOGIA 

Este trabalho referiu-se a um estudo de caso realizado com uma paciente do sexo 

feminino, 50 anos com instabilidade emocional variando entre irritabilidade, 

nervosismo, inquietude. Foi diagnosticada pela Medicina Ocidental com Herpes Zoster, 

apresentando dor na região posterior de Tronco, mais precisamente da área da Coluna 

Torácica, dor em forma de ferroada sem saber descrever o local exato, e bolhas na parte 

medial inferior do braço.Paciente relata que sente muito calor, boca amarga, 

irritabilidade, dor forte e queimação. Observa-se bolhas avermelhadas na parte medial 

inferior do braço, língua vermelha, inchada, com marca de dente e Pulso: profundo, 

escorregadio. 

A avaliação da Paciente foi obtida de acordo com os Oito Princípios da Medicina 

Chinesa, onde através dos sinais e sintomas relatados e observados na Paciente, 

apresentaram padrões tais como:Externo, pois esta afetando pele e músculos;Calor pela 

sensação descrita pela mesma, e pela cor das feridas e língua;Excesso, pois é uma 

doença que aparece de forma rápida, e existe um fator patogênico presente. Diante 

desses três fatores apresentados anteriormente, chega-se a conclusão de que o último 

fator das manifestações é de que seja Yang. 

Foram realizadas 10 sessões de Acupuntura Sistêmica, observando-se a 

periodicidade de duas sessões por semana, onde em cada uma dessas sessões manteve-
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se as agulhas na Paciente por um período de 30 minutos, utilizando-se agulhas 

filiformes com medida 0,25x40 mm 

O local dos pontos foi higienizado com álcool 70% e algodão hidrófilo. Para auxilio 

da localização de pontos foi utilizado o livro, Guia Prático de Acupuntura de autoria de 

Claudia Focks e UrichMärz, 2°ed. 2018. 

Foi  questionados a paciente antes e após as sessões como estava sua sensibilidade 

nas feridas, a dor em ferroada e a dor localizada na Coluna Torácica, utilizando a Escala 

Visual Numérica, onde Zero representava nenhuma dor e Dez representava dor em grau 

máximo. 

Após a aplicação das agulhas e o tempo da sessão, as agulhas foram descartadas no 

Descarpack, afim de evitar contaminação e acidentes. 
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4. PRODECIMENTO DAS SESSÕES: 

Todas as 10 sessões realizadas foram feitas da mesma forma, sem mudança entre 

elas, respeitando o tempo de 30 minutos e utilizando em todas elas os mesmos pontos, 

sendo eles: 

 Yintang– Ponto Extra. Suaviza o vento e tranquiliza o Shen. 

 VC17 (Danzhong) -Ponto de Influencia do Qi. Regula e beneficia o Qi. 

 BA3(Taibai) – Ponto Yuan. Remove a Umidade e a Umidade-Calor. 

 BA9(Yinlingquan) – Ponto Mar. Regula o Baço, elimina a Umidade, abre os 

caminhos da agua, beneficia o Triplo Aquecedor. 

 P7(Lieque) – Ponto Luo. Torna permeável o canal de energia e alivia a dor. 

 P9 (Taiyuan) – Ponto Yuan. Fortalece o Pulmão, torna permeável o canal de 

energia e alivia a dor. 

 IG4(Hegu) – Ponto Yuan. Torna permeável o canal de energia e alivia a dor. 

 IG11 (Quchi) – Ponto Mar. Resfria o sangue, conduz a umidade para a fora, 

expulsa o vento, suaviza o prurido. 

 E36(Zusanli) – Ponto Mar. Fortalece o Qi e o Yang, nutre Sangue e o Yin. 

 VB34(Yanglingquan) – Ponto Mar. Beneficia os Tendões e as Articulações, 

torna permeável o canal de energia, alivia dores. 

 VB39(Xuanzhong) –Ponto de Influencia da Medula. Filtra calor na Vesícula 

Biliar. 

Para todos os pontos que foram selecionados, solicitou-se a paciente para que 

referisse sua sensibilidade no momento da colocação das agulhas. Essa sensibilidade 

poderia ser referida como um choque elétrico, mudança de temperatura, formigamento, 

entre outras. Essas sensações são descritas pela Medicina Chinesa como De Qi, ou seja, 

quando o ponto de Acupuntura foi alcançado no local exato, ou na profundidade correta. 

Após a colocação das agulhas em todos os pontos, essas foram deixadas pelo tempo 

indicado anteriormente e, ao término desse tempo, foram retiradas todas as agulhas e 

foram descartadas em recipiente apropriados para, além de evitar acidentes, não 

contaminar o ambiente. 

 1° sessão: No começo da sessão a Paciente referiu sensibilidade nas feridas em 

grau6 de 10, dor nas costas em grau6 de 10 e 0 de sensação do tipo ferroada. Relatou 
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ainda que lado direito foi mais reativo que lado esquerdo. Ao final da sessão a Paciente 

relatou que a sensibilidade diminuiu para grau4 e dor nas costas para grau3. Ferroada 

permaneceu 0. 

 2° sessão: Sensibilidade estava em grau4 de 10, dor nas costas em grau4 de 10 e 

0 para a sensação  

 de ferroada. Ao final da sessão diminuiu para os graus 2, 3 e 0 respectivamente. 

Lado direito ainda mais reativo que lado esquerdo. 

 3° sessão: Sensibilidade estava em grau3 de 10, dor nas costas em grau3 de 10 e 

0 para a sensação de ferroada. Ao final da sessão se manteve o resultado. Porem não 

apresentou nenhum lado mais reativo que outro. 

 4° sessão: Sensibilidade estava em grau2 de 10, a dor nas costas apresentou uma 

regressão indo para grau5 de 10 e 0 para a sensação de ferroada. Paciente não soube 

relatar se passou por algum nervoso ou intercorrência neste período. Ao final da sessão 

a sensibilidade se manteve em grau2 de 10, a dor nas costas diminuiu para grau4 de 10. 

 5° sessão: Sensibilidade estava em grau1 de 10, a dor nas costas diminuiu 

significativamente para grau1 de 10 e 0 para a sensação de ferroada. Ao final da sessão 

se manteve o resultado. 

 6° sessão: Sensibilidade estava em grau1 de 10, dor nas costas e ferroada 

estavam 0. Ao final da sessão se manteve o resultado. 

 7° sessão: Sensibilidade estava em grau1 de 10, dor nas costas e ferroada 

estavam 0. Ao final da sessão se manteve o resultado. 

 8° sessão: Sensibilidade estava em grau3 de 10, onde a Paciente relata que 

passou nervoso durante a semana, enquanto dor nas costas e as ferroadas 0 de 10. Ao 

final da sessão, sensibilidade diminuiu para grau2 de 10. 

 9° sessão: Sensibilidade estava em grau2 de 10 e dor nas costas e ferroada 0. Ao 

final da sessão manteve o resultado. 

 10° sessão: Sensibilidade estava em grau1 de 10, dor nas costas e ferroada 

estavam 0. Ao final da sessão se manteve o resultado. 
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5. GRÁFICOS DOS RESULTADOS: 

 

 

 

Neste gráfico é possível observar que nas duas primeiras sessões a paciente teve 

uma melhora da dor e da sensibilidade, se mantendo na terceira sessão e piorando da 

quarta. Foi questionado se houve alguma intercorrência, mas ela não soube relatar.  

 Já na quinta a sétima sessão, a paciente teve uma melhor significativa, não 

relatando mais as dores sentidas, apenas a sensibilidade, que piorou na oitava sessão, 

onde relatou um problema pessoal que a deixou nervosa, tendo após essa sessão uma 

melhora, voltando a ficar na escala 1 de sensibilidade.  

As ferroadas sentidas, só foram relatadas na avaliação, ao começo do tratamento 

paciente não relatou a mesma, não aparecendo então no gráfico. 
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6. DISCUSSÃO 

A utilização de cada ponto tem sua função especifica de acordo com a avaliação 

encontrada. Os pontos BA3(Taibai) e BA9(Yinlingquan)tem como objetivo melhorar o 

WeiQi (Qi Defensivo), que é o responsável pela proteçãodo corpo, manifestando-se 

com a imunidade, no caso da Herpes Zoster, está imunidade do corpo estará afetada. 

Os pontos P7(Lieque)e P9 (Taiyuan)atuará no Pulmão(Fei), já que na MC este órgão 

é responsável pela pele, onde a Herpes Zoster se manifesta através das bolhas. 

Os pontos IG4(Hegu), E36(Zusanli), VB34 (Yanglingquan), VB39(Xuanzhong), 

IG11(Quchi) são pontos que causam analgesia e tiram o Calor Interno. Já o 

VC17(Danzhong) e Yintang são pontos que atuam na redução da irritabilidade, pois 

quando a Paciente esta mais irritada o Calor Interno se manifesta de forma negativa, 

piorando seu caso clinico. 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem uma eficácia ao tratamento 

do Herpes-Zoster, através da Acupuntura Sistêmica. Já que paciente evoluiu 

positivamente desde a primeira sessão, onde referiu uma boa melhora da sensibilidade 

das feridas e dor nas costas. Em relação à dor em ferroada, paciente referiu só no 

momento da avaliação, quando o tratamento foi iniciado, a mesma não referiu mais esta 

sensação, possivelmente pelos medicamentos usados. 

Paciente continuou referindo boa melhora até a terceira sessão, na quarta referiu 

uma piora na dor nas costas, não soube relatar alguma mudança na rotina e nem se 

passou por algum momento de estresse ou nervoso. Após finalizada a quarta sessão, 

paciente referiu um pequena melhora nos sintomas.  

As seguintes sessões a Paciente apresentou ótima melhora, referindo apenas na 

sessão oitava uma piora na sensibilidade das feridas, explicando que passou por 

problemas pessoais que a deixaram nervosa na ocasião. Na MC quando ocorre um 

desequilíbrio emocional os Órgãos também são afetados, no caso do nervosismo o 

Órgão mais afetado será do Fígado, que agitado gera calor, e no Herpes-Zoster que já 

existe um calor presente, pode piorar seus sintomas. 

As últimas sessões, paciente já não referia mais as dores, nem ferroadas e apenas um 

grau leve de sensibilidade nas feridas na parte inferior do braço afetado.  
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Existem poucas referencias sobre Herpes-Zoster na MC, no livro “Selecionando os 

pontos certos de acupuntura”do autorGengJunying 1996,é citado que devem ser 

utilizados pontos Ashi e pontos Jiaji (ponto extra), no lado afetado e alguns pontos 

complementares, dependendo da localização da Herpes-zoster. Os pontos 

complementares que são citados e comparados ao presente estudo são IG11(Quchi), 

IG4(Hegu) e VB34(Yanglingquan)porém o autor só relaciona os pontos à região que 

passa o Meridiano afetado e não sua função especifica ou relacionado a parte 

emocional. 

Em um estudo do autor SHI YUEe colaboradores, intitulado “Efficacyobservationon 

herpes zoster treatedbythecomprehensivetherapyofblocking, surroundingneedling, 

prickingandcuppingcombinedwithbloodlettingatLongyan(Extra) acupoint”, 2013,foram 

feitos dois grupos com 52 casos de Herpes-Zoster em cada, um grupo era agulhado de 

forma horizontal do local de partida ate o final da zona Herpética e sangria do ponto 

Longyan (ponto extra) e o outro grupo foi agulhado os pontos Ashi e estimulado com 

Eletroacupuntura. Observou-se um resultado melhor no grupo que foi feito o 

agulhamento com sangria no ponto extra. 

Não foi encontrado nenhum trabalho que levasse em consideração a parte emocional 

dos pacientes com Herpes-Zoster. Sabendo que isso leva a um desequilíbrio energético, 

pode-se afetar ainda mais os sinais e sintomas da doença, como observado no presente 

estudo.  

Alguns aspectos podem ter influenciado no resultado da pesquisa, como paciente fez 

uso de medicamentos para dor até a metade da sessões e ainda fez uso de antiviral 

durante 15 dias após o diagnostico da doença indicado pelo medico Ocidental. 
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7. CONCLUSÃO 

Neste presente trabalho, percebe-se a evolução da paciente, através do método de 

Acupuntura Sistêmica. Desde a sua manifestação ate o começo do tratamento, paciente 

havia obtido uma melhora em relação às ferroadas por conta dos medicamentos que 

tomava porem, todos os outros sintomas melhoraram significativamente após as sessões 

de Acupuntura. Apenas tendo uma regressão em duas sessões, sendo uma delas por 

conta de nervoso, que na Medicina Chinesa isso seria um forte motivo para 

desequilíbrio energético. 

A importância da Acupuntura neste caso, é que as lesões causadas pelo Herpes-

Zoster podem durar meses, ate anos para sumirem, também pode deixar sequelas na 

área atingida, e através deste tratamento, pode-se reduzir todos os sintomas antes 

sentidos evitando essas sequelas.  

A utilização de medicamentos pode ter influenciado no tratamento, já que paciente 

foi consultada por medico ocidental, e indicado tratamento medicamentoso para reduzir 

as dores. 

Com isso pode-se concluir que a Acupuntura Sistêmica foi eficaz para esta 

paciente, reduzindo seus sinais e sintomas e evitando possíveis sequelas. É preciso que 

novos trabalhos sejam feitos, com um numero maior de pacientes, para a comparação de 

resultados e ver a eficácia do protocolo utilizado. Até para identificar um padrão de 

Herpes-Zoster através da MC.  
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8. ANEXOS 

 
 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 bāxī zhōngyī xuéyuàn 

CIEFATO - Centro Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais 
 

www.ebramec.com.br  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

 

 Eu, ___________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF __________________-___, aluno (a) e devidamente instruído(a) à pesquisa científica 

sobre o tema: ______________________________________________________________,torno-me 

responsável por todos os objetivos legais à conclusão da pesquisa quanto à PROIBIÇÃO de cobrança 

sobre a pesquisa, a utilização de materiais devidamente autorizados, a preservação legal voluntário em 

pesquisa humana e todas as diretrizes que levam à conclusão do trabalho de campo, devidamente ciente e 

com a contribuição da instituição de ensino EBRAMEC – Escola de Medicina Chinesa, a qual me 

respalda como aluno(a). 

 

 De acordo com as práticas envolvidas e devidamente explicadas ao voluntário sobre os termos 

descritos pela resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, este aceita por livre vontade e 

descrita a próprio punho a CONSENTIMENTO para a pesquisa, sendo ciente de tudo e tendo o livre 

arbítrio de desistir da pesquisa quando lhe for cabível por razões pessoais ou por negligência e/ou 

imprudência e/ou imperícia do aluno(a) pesquisador. 

 

Nome do Voluntário:___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/________.  Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

*Se menor de idade: 

Nome do Responsável: _________________________________________________________________ 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

 Sendo de livre acordo na pesquisa, firma-se o contrato em  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo a integridade física, psicológica e emocional do voluntário, seguindo 

todos os padrões morais e legais que refere-se à Pesquisa em Seres Humanos. 

 

 

________________________________ 

                Aluno Responsável 

 

 

________________________________ 

         Voluntário (ou Responsável) 

                                                                                              Dr. Reginaldo de C. S. Filho – Diretor Geral 

João Carlos Felix – Coordenador de TCC 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

Rua Visconde Parnaíba, 2727 - Bresser Mooca - São Paulo - SP - Fone: 0xx11 2605-4188/ 2155-

1712/2155-1713 - ebramec@ebramec.com.br 
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