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Tratamento pela acupuntura das lombalgias
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D ezessete pacientes com os diagnósticos de espondilólise, espondilolistese e de síndro-
 me pós-laminectomia lombar, que apresentavam lombalgia com irradiação para os

membros inferiores, foram submetidos a 30 aplicações de acupuntura, cujos resultados
obtidos, analisados estatisticamente, mostraram melhora significante em 100% dos casos,
em relação aos vários parâmetros estudados; a melhora ocorreu a partir da 6ª à 21ª aplica-
ção de acupuntura. O parâmetro mais refratário ao tratamento foi a limitação de inclinação
lateral da região lombar da coluna vertebral.

Descritores – Acupuntura. Lombociatalgias.

SUMMARY

Acupuncture in the treatment of low back pain due to bone lesions of the lumbar region

Seventeen patients diagnosed as spondilolisis, spondilolisthesis and postlaminectomy
lumbar syndrome, with low back pain referred in the lower limbs, underwent 30 acupunc-
ture sessions. The results obtained from the parameters studied were under statistical analysis
and showed a significant improvement for all variables analysed. These improvements were
noted between the 6th and 21th sessions. Limitation of lumbar spine lateral bending was
the variable most refractory to treatment.

Key words– Acupuncture. Low back pain.
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INTRODUÇÃO

A multiplicidade de fatores causais da algia lombar com
irradiação para os membros inferiores, principalmente quan-
do existem lesões ósseas desta região, faz com que a morbi-
dade torne-se grande, sendo um dos fatores de destaque no
absenteísmo, repercutindo tanto na vida socioeconômica do
indivíduo como do país. Por outro lado, as dores lombares,

em geral, demoram a desaparecer e são freqüentemente re-
correntes no decorrer dos anos, constituindo grande transtor-
no para os pacientes(9,14,22).

O tratamento das dores lombares e as lombalgias com ir-
radiação para os membros inferiores conseqüentes às lami-
nectomias da região lombar da coluna vertebral (LCPL)(5,18),
ou mesmo decorrentes de espondilólise (ELL) e de espondi-
lolistese (ELLIS), constituem, ainda hoje, um desafio(16,23).
Os fatores envolvidos na LCPL estão geralmente associados
com a presença de hérnia do disco intervertebral lombar re-
cidivada ou aparecimento da hérnia do disco intervertebral
em outros níveis, com a artrose da articulação zigoapofisária,
com os processos degenerativos intervertebrais e de partes
moles, com as radiculites químicas ou cicatriciais. Todos es-
ses fatores podem causar o fenômeno de sensibilização das
fibras nociceptivas, do tipo C, resultando em dores crônicas
de característica visceral, ou seja, de uma distrofia simpáti-
co-reflexa(1,26).

Baseada na fisiopatologia de dor provocada pelas lesões
ósseas da LCPL,  da ELL e da ELLIS, a acupuntura pode tra-
zer subsídios ao tratamento dessas entidades nosológicas, uma
vez que a inserção das agulhas de acupuntura em pontos re-
lacionados com as fibras do nervo espinal da região lombar
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pode interromper ou atenuar o processo álgico dessa região.
Kim & Yount(6) demonstraram isso, tratando pacientes com
lombalgia pós-laminectomia lombar e obtendo melhora em
62% dos casos.

O presente estudo tem a finalidade de comprovar a eficá-
cia de 30 aplicações de acupuntura no tratamento das lom-
balgias com irradiação para os membros inferiores com le-
sões ósseas da região lombar da coluna vertebral.

CASUÍSTICA E MÉTODO

Foram estudados 17 pacientes com quadro clínico de lom-
balgia com dor irradiada para os membros inferiores, sem
indicação cirúrgica, matriculados no Ambulatório do Setor
de Medicina Chinesa-Acupuntura da Disciplina de Ortope-
dia e Traumatologia do Departamento de Ortopedia e Trau-
matologia (Serviço do Prof. Dr. José Laredo Filho) da Esco-
la Paulista de Medicina da UNIFESP. Dos 17 pacientes, qua-
tro apresentavam quadro clínico e radiológico de espondiló-
lise (ELL), cinco de espondilolistese (ELLIS) e oito pacien-
tes com lombalgia com irradiação para os membros inferio-
res pós-laminectomia lombar (LCPL), dos quais 12 eram do
sexo feminino e cinco, do masculino, com idades variando
de 37 a 75 anos (média = 48,2 anos) e duração da doença de
dois meses a 21 anos (média = 8,4 anos).

A intensidade de dor relatada e suas características apre-
sentadas pelos pacientes no exame de pré-tratamento, assim
como dificuldade de andar, de correr e de subir/descer esca-
das, teste de elevação da perna retificada, dificuldade relata-
da de permanecer sentado e em pé, limitação de flexão, de
inclinação lateral e de extensão da região lombar, presença
de espasmo dos músculos paravertebrais e de retração dos
músculos posteriores da coxa estão relacionados nas tabelas
1 e 2.

Foram utilizadas agulhas de acupuntura (agulhas Lautz-
SS, São Paulo) com 0,275mm de calibre e 7cm de compri-
mento, para estimulação dos pontos de acupuntura escolhi-
dos.

Método
O diagnóstico das afecções da região lombar da coluna

vertebral foi realizado através da história, do exame clínico
e de exames subsidiários: radiológico, tomográfico e/ou res-
sonância nuclear magnética desta região e os canais de ener-
gia afetados, pela sua irradiação de dor.

A determinação dos movimentos da região lombar foi fei-
ta utilizando-se as técnicas descritas por Schober(19), Moll &
Wright(11), Moll & col.(12,13). A determinação do teste de ele-
vação da perna retificada (TEPR) foi baseada em Hoppen-
feld(4). Para determinação do espasmo dos músculos paraver-
tebrais, foi levada em consideração a história clínica, a pos-
tura e a palpação destes músculos. Foi considerado – presen-
te – quando da ocorrência de contratura muscular associada
com dor.

Para controle do tratamento instituído, utilizou-se a pró-
pria história pregressa do paciente, que foi comparada com
os resultados obtidos, procurando-se estudar em cada um deles
o comportamento, com 30 aplicações de acupuntura, através
de avaliações clínicas sucessivas dos vários parâmetros estu-
dados, avaliações estas realizadas a cada três aplicações.

Foram selecionados os seguintes pontos de acupuntura, com
base em livros de medicina tradicional chinesa(20,24) e com
fundamento na ação neurofisiológica destes pontos, para to-
dos os pacientes, por terem ação genérica sobre as várias
formas de lombalgia com irradiação para os membros infe-
riores: M-BW-35 (Jiaji), dois pontos acima e abaixo do ní-
vel da lesão das raízes nervosas, VG-2 (Yaoshu), VG-4 (Ming-

Tabela 2 � Freqüência dos pacientes, em relação à presença ou à ausência de dificuldade relatada de
permanecer sentado e em pé, à limitação de flexão, de inclinação lateral, de extensão da coluna
vertebral, de espasmo dos músculos paravertebrais (Esp paravert) e de retração dos músculos pos-
teriores da coxa (RetPMC), na fase do pré-tratamento

Dificuldade Limitação movimentos
Esp paravert RetMPC

sentado em pé flexão incl lateral extensão

Ausente 5 0 7 3 6 3 2
Presente 12 17 10 14 11 14 15

Total 17 17 17 17 17 17 17

Tabela 1 � Freqüência dos pacientes, em relação à intensidade de dor
relatada, à dificuldade de andar, de correr e de subir/descer escadas
(S/d escadas) e ao teste de elevação da perna retificada (TEPR), de
acordo com a escala de pontuação, na fase de pré-tratamento

Intensidade Dor
Dificuldade de

TEPR

Andar Correr S/d escadas

Sem limite
(Ausente) 0 1 0 0 10
Leve 3 6 0 5 2
Moderada 11 8 6 9 4
Grave 3 2 11 3 1

Total 17 17 17 17 17

Men), VB-30 (Huantiao), B-54 (Wei-
zhong), B-60 (Kunlun), R-2 (Rangu),
R-3 (Taixi), ID-3 (Houxi) e M-HN-3
(Yintang).

Para o tratamento específico do
canal de energia afetado, foram acres-
centados os seguintes pontos de acu-
puntura: para o canal de energia da
vesícula biliar: TA-2 (Yemen), TA-3
(Zhongzhu), VB-41 (Linqi), VB-43
(Xiaxi); para o canal de energia do
estômago: IG-2 (Erjian), IG-3 (San-
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jian),  E-43 (Xiangu), E-44 (Neiting); para o canal de ener-
gia da bexiga: ID-2 (Qiangu), ID-3 (Houxi), B-65 (Shugu),
B-66 (Tonggu).

Todos os pacientes receberam agulhas de acupuntura este-
rilizadas e individuais.

O paciente permaneceu em decúbito ventral durante a apli-
cação das agulhas de acupuntura e procurou-se sempre obter
a sensação de acupuntura (Te Qi)(24). As agulhas permanece-
ram inseridas nos pontos de acupuntura por 30 minutos e
durante esse intervalo foram feitas manipulações intermiten-
tes nas agulhas.

Na fase inicial, foram realizadas de duas a três sessões
semanais; posteriormente, com a melhora, uma sessão sema-
nal.

As avaliações do pré-tratamento foram realizadas pelo au-
tor e as avaliações durante o tratamento foram feitas por um
único médico treinado. As aplicações de acupuntura foram
feitas pelo autor e por mais três médicos treinados pelo au-
tor, os quais fazem parte da equipe do ambulatório de Acu-
puntura do Setor de Medicina Chinesa-Acupuntura da Disci-
plina de Ortopedia e Traumatologia do Departamento de Or-
topedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina da
UNIFESP.

A avaliação dos resultados foi baseada em dois critérios:
subjetivo e objetivo. Foram consideradas, na avaliação sub-
jetiva, as manifestações referentes à presença ou não de dor,
à dificuldade de andar, de correr, de subir e de descer esca-
das, a dificuldade de permanecer sentado ou em pé. A ava-
liação objetiva foi baseada no teste de elevação da perna re-
tificada (TEPR), nos movimentos da coluna lombar, na limi-
tação de extensão da perna com o quadril em 90º e na pre-
sença de espasmo dos músculos paravertebrais.

Análise estatística
Em virtude das características dos parâmetros envolvidos

no estudo, foram utilizados para a análise estatística os se-
guintes testes não-paramétricos:

1) Teste Kappa de concordância(7) e teste de McNemar(15).
O teste Kappa, com o objetivo de estudar as concordâncias
entre as condições dos pacientes nos períodos pré e pós-tra-
tamento, e o teste de McNemar, para comparar as percenta-
gens de pacientes situados acima (casos piorados) e abaixo
(casos melhorados) da diagonal de concordância do teste Kap-
pa. Ambos os testes foram aplicados separadamente, para
cada grupo e para cada parâmetro qualitativo. 2) Análise de
variância por postos de Friedman(21), com o objetivo de com-
parar os resultados do pré-tratamento com as várias avalia-
ções subseqüentes. Esta análise foi feita sobre os parâmetros
avaliados de acordo com os valores da escala utilizada(25) e
aplicada, separadamente, para cada um dos grupos estuda-
dos. Nos casos em que houve diferença significante, foi com-
plementada pelo teste de comparações múltiplas(3). 3) Análi-
se de variância por postos de Kruskal-Wallis(21) aplicada para
comparar os quatro grupos estudados, em cada uma das ava-

liações. Quando mostrou diferença significante, esta análise
foi complementada pelo teste de comparações múltiplas(3).
4) Teste de partição do qui-quadrado para tabelas 2 x N, em
que foram comparados, em cada uma das avaliações, os qua-
tro grupos com relação à presença dos vários parâmetros es-
tudados. 5) Teste G de Cochran(21), em que, para cada grupo,
estudou-se, separadamente, nas várias avaliações, a presen-
ça ou a ausência de cada um dos parâmetros em questão.

Para todos os testes, fixou-se em 0,05 ou 5% (α ≤ 0,05) o
nível de rejeição da hipótese de nulidade; os valores signifi-
cantes foram assinalados com um asterisco.

RESULTADOS

Foram estudados pacientes, segundo as percentagens de
melhorados, inalterados e piorados para cada um dos seguin-
tes parâmetros: dor, dificuldade de andar, de correr e de su-
bir/descer escadas e teste de elevação da perna retificada,
utilizados nas avaliações do pré e do pós-tratamento. Resul-
tados dos testes Kappa (coeficiente de concordância KW) e
de McNemar (X2 calculado) foram utilizados, respectivamen-
te, para comparar as situações do pré e do pós-tratamento,
em termos de concordância e de discordância dos resulta-
dos. Resultado da análise de variância de Friedman foi utili-
zado para detectar em que avaliação houve melhora signifi-

Gráfico 1 – Pacientes, segundo os valores da escala de dor e de teste de
elevação da perna retificada (TEPR), observados no exame pré-tratamento
e nas dez avaliações subseqüentes

Gráfico 2 – Pacientes, segundo os valores da escala de dificuldade de an-
dar, de correr e de subir/descer escadas (S/d esc), observados no exame
pré-tratamento e nas dez avaliações subseqüentes
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cante dos parâmetros considerados, para cada um desses pa-
râmetros(22) (tabela 4 e gráficos 1 e 2). Em todos os parâme-
tros estudados, o teste Kappa de concordância não mostrou
concordância entre as situações pré e pós-tratamento, com
valores de KW muito próximos a zero. Por outro lado, ao
estudar as discordâncias do pré e do pós-tratamento, o teste
de McNemar mostrou, para todos os parâmetros, melhora
significante.

Nos pacientes, segundo as percentagens de melhorados e
inalterados para cada um dos parâmetros objetivos: dificul-
dade de permanecer sentado ou em pé, limitação de flexão,
de inclinação lateral e de extensão da coluna lombar, espas-
mo dos músculos paravertebrais, retração dos músculos da
região posterior da coxa, foram aplicados os testes G de Coch-
ran e de McNemar. O primeiro, aplicado com o objetivo de
verificar em que avaliação os resultados foram significante-
mente diferentes do pré-tratamento; o segundo, com a finali-
dade de comparar o estado dos pacientes, no pré e no pós-
tratamento (tabelas 3 e 5 e gráfico 3). Observando a tabela 5,
podemos concluir que, na maioria dos casos, o teste de G de
Cochran mostrou melhora significante, a partir da 2ª ou da
7ª avaliação, que corresponde à 6ª ou 21ª aplicação de acu-
puntura, respectivamente. Por outro lado, o teste de McNemar,
com raras exceções, mostrou melhora significante dos pa-
cientes, após a realização do tratamento.

DISCUSSÃO

Os 17 pacientes com LCPL, ELL e ELLIS apresentavam,
no exame pré-tratamento, os seguintes valores na escala de
pontuações: 37,4 e 46,9 para LCPL e para ELL e ELLIS,
respectivamente(25); após o tratamento, exibiram melhora sig-
nificante em todos os parâmetros estudados, sem, no entan-
to, terem alcançado remissão total(25) (tabelas 4 e 5), ficando
com a média de 83,2 pontos na escala de pontuações, após
30 aplicações de acupuntura(25). Observamos, nestes casos,
que a melhora ocorreu tardiamente (tabelas 4 e 5), confir-
mando os dados descritos por Kim & Yount(6).

Os resultados do tratamento da dor relatada, analisados
em nosso estudo pelo teste Kappa de concordância, demons-

Tabela 4 � Pacientes, segundo as percentagens de pacientes melhorados, inalterados e piorados, para cada um
dos parâmetros seguintes: dor, dificuldade de andar, de correr e de subir/descer escadas (S/d esc) e teste de
elevação da perna retificada (TEPR), em relação aos testes estatísticos realizados

Parâmetro Melhorados Inalterados Piorados
Teste �Kappa� Teste de Friedman

(KW) McNemar (avaliação)

Dor 100,0 0,0 0,0 0,00 17,00* pré < 5ª
Andar 82,4 17,6 0,0 0,13 14,00* pré < 5ª
Correr 82,4 17,6 0,0 0,06 14,00* pré < 6ª
S/d esc 100,0 0,0 0,0 0,04 17,00* pré < 4ª
TEPR 41,2 58,8 0,0 0,08 7,00* pré < 6ª

Tabela 3 � Pacientes, segundo a escala de intensidade de dor, no exa-
me de pré-tratamento e em avaliações subseqüentes, a cada três apli-
cações de acupuntura

Pré 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

0 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10
5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
0 0 5 10 10 10 10 20 20 20 20
5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10
5 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10
5 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 5 5 10 20 20 20
10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20
5 5 5 10 10 20 20 20 20 20 20
5 5 10 10 10 20 20 20 20 20 20
5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20
5 5 10 10 10 10 10 10 20 5 20
5 5 5 5 5 5 5 10 10 20 20
5 5 10 10 20 20 20 20 20 20 20

5,0 6,2 8,0 9,4 12,0 13,0 13,0 14,4 15,3 15,3 17,6

Análise de variância por postos de Friedman

(Pré x 1ª x 2ª x 3ª x 4ª x 5ª x 6ª x 7ª x 8ª x 9ª x 10ª)

X2 crítico = 18,31

Grupo IV

X2 calculado = 111,17*
Teste de comparações múltiplas

Pré < a partir da 5ª avaliação

Gráfico 3 – Pacientes, segundo os valores da escala de dificuldade de an-
dar, de correr e de subir e descer escadas, observados no exame pré-trata-
mento e nas dez avaliações subseqüentes
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traram que houve níti-
da e significante me-
lhora (100%) na análi-
se do pré e do pós-tra-
tamento. Porém, a aná-
lise por postos de Frie-
dman evidenciou que
11/17 (64,7%) ficaram
sem dor e 6/17 (35,3%)
melhoraram (tabelas 4 e
5). Constatamos que
nossos resultados fo-
ram melhores que os
obtidos por Leung(8),
que tratou 90 pacientes
com ciatalgia associada
a hérnia do disco inter-

parâmetros, aplicamos o teste de McNemar, que mostrou me-
lhora significante. O teste G de Cochran evidenciou que tal
fato ocorreu na 18ª ou na 27ª aplicação de acupuntura (tabe-
la 5).

No tocante ao parâmetro presença de espasmo dos múscu-
los paravertebrais, apesar da melhora significante com o tra-
tamento pela acupuntura, evidenciada no teste de McNemar,

Tabela 5 � Pacientes, segundo as percentagens de pacientes melhorados e inalterados para cada um dos pa-
râmetros objetivos � dificuldade de permanecer sentado (Dif sentado) e em pé (Dif em pé), limitação de flexão, de
inclinação lateral e de extensão da região lombar, espasmo dos músculos paravertebrais (Esp paravert), de retração
dos músculos posteriores da coxa (Ret MPC), em relação aos testes estatísticos realizados

Parâmetro Melhorados Inalterados
Teste G de Cochran Teste de McNemar

G calc
melhora a partir Pré x pós-tratamento

da avaliação (valores de p)

Dif sentado 100,0 0,0 82,8* 2ª < Pré 0,0002*
Dif em pé 94,2 5,8 101,33* 2ª < Pré 0,0000*
Lim flexão 94,2 5,8 55,75* 2ª < Pré 0,0019*
Lim incl lateral 53,0 47,0 39,27* 6ª < Pré 0,0156*
Lim extensão 76,5 23,5 18,73* 7ª < Pré 0,0078*
Esp paravert 76,5 23,5 61,67* 4ª < Pré 0,0009*
Ret MPC 100,0 0,0 106,89* 2ª < Pré 0,0000*

Tabela 6 � Pacientes, segundo a presença (+) ou a ausência (�) de
limitação de flexão da região lombar observada, no exame pré-tratamen-
to e em avaliações subseqüentes, a cada três aplicações

Nº de
ordem

pré 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª

6 + + + � � � � � � � �
7 + � � � � � � � � � �
9 � � � � � � � � � � �

14 � � � � � � � � � � �
30 + + + + � � � � � � �
32 � � � � � � � � � � �
39 + � � � � � � � � � �
50 � � � � � � � � � � �
51 � � � � � � � � � � �
53 � � � � � � � � � � �
58 � � � � � � � � � � �
64 + + + + � � � � � � �
65 + + + + + + + � � � �
68 + � � � � � � � � � �
70 + + � � � � � � � � �
72 + + + + + + + + + + +
82 + + � � � � � � � � �

Total de � 10 7 5 4 2 2 2 1 1 1 1
% de � 59 41 30 24 12 12 12 6 6 6 6

Teste G de Cochran

G calculado = 55,75* G crítico = 18,31

P = 0,0312 ou 3,12%

a partir da 2ª avaliação < Pré

vertebral lombar, osteoartrose e lombalgia pós-laminectomia
lombar.

A evolução para melhora ou para piora de um parâmetro
clínico objetivo associado à dor da região lombar constitui
elemento vital na avaliação de qualquer tratamento propos-
to. Por isso, estudamos o comportamento das variações dos
critérios objetivos com o tratamento proposto: teste de ele-
vação da perna retificada (TEPR), limitação dos movimen-
tos de flexão, de inclinação lateral e de extensão da coluna
lombar, presença de espasmo dos músculos paravertebrais,
retração dos músculos da região posterior da coxa.

Com relação ao TEPR, observamos que este teste foi posi-
tivo no exame do pré-tratamento em 7/17 (41,2%) (tabela 1).
O teste Kappa de concordância, aplicado, não mostrou con-
cordância entre as situações pré e pós-tratamento, com valo-
res de KW muito próximos de zero; por outro lado, ao estu-
dar as discordâncias pré versus pós-tratamento, o teste de
McNemar mostrou melhora significante (tabela 4).

O comprometimento do segmento funcional da coluna ver-
tebral da região lombar representa a manifestação final do
processo de adoecimento provocado por fatores intrínsecos
e/ou extrínsecos. Assim, a análise deste segmento constitui
passo importante na caracterização da intensidade das lesões
da região lombar; ela pode ser realizada clinicamente, atra-
vés do estudo dos movimentos de flexão, de inclinação late-
ral e de extensão da coluna lombar, aliados à presença de
espasmo dos músculos paravertebrais e de retração dos mús-
culos da região posterior da coxa, estudo este que é conferi-
do através da análise dos parâmetros clínicos objetivos.

Em nossos pacientes, observamos, no pré-tratamento, a
presença dessas alterações numa incidência acima de 78%
(tabela 2). Esta elevada incidência, evidenciada no exame de
pré-tratamento dos parâmetros em pauta, mostra o grave com-
prometimento do segmento funcional da coluna lombar, nos
pacientes estudados com lombalgias com irradiação para os
membros inferiores conseqüentes às lesões ósseas. Nestes
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constatamos também moderada percentagem de pacientes
inalterados (de 4/17 ou 23,5%)(25).

Em relação à retração dos músculos da região posterior da
coxa, presente em 15/17 (88,2%), no exame pré-tratamento
(tabela 2), os resultados do tratamento evidenciaram, segun-
do a análise estatística, melhora significante, embora no fi-
nal de 30 aplicações de acupuntura ainda houvesse retração
residual (melhorados) em 4/17 (23,5%) (tabela 5)(25). Há au-
tores que fazem associação das dores lombares com a retração
dos músculos da região posterior da coxa e desta sobre a
região lombar da coluna vertebral(10).

O parâmetro mais refratário ao tratamento foi a limitação
da inclinação lateral da região lombar, observada em 14/17
(82,3%) no pré-tratamento, e que persistiu em 8/17 (47,0%)
no pós-tratamento(25). Segundo Leung(8), essa dificuldade de
melhora do movimento da coluna vertebral da região lombar
deve-se, provavelmente, à presença de tecidos de cicatriza-
ção e de calcificações do que à presença de espasmo dos
músculos paravertebrais, podendo explicar dessa maneira os
resultados por nós obtidos.

Na realidade, julgamos que a persistência de dor residual,
de retração muscular e de limitação dos movimentos do seg-
mento móvel da coluna vertebral da região lombar deve-se
mais às alterações funcionais das raízes nervosas do que a
uma estruturação da lesão do segmento funcional da região
lombar(2), pois, com a inserção de agulhas nos pontos de acu-
puntura que utilizamos neste trabalho, houve melhora signi-
ficante destes parâmetros. Além do mais, segundo concep-
ções neurofisiológicas, sabemos que a acupuntura pode agir
sobre a vascularização, através do seu efeito sobre a substân-
cia P e sobre a condução nervosa, eliminando edemas e/ou
aumentando a condução axonal(25).

De acordo com o trabalho(17), evidenciou-se que a conse-
qüência maior de uma compressão de raiz nervosa ocorre
por conta do edema intraneural, em vez de ser pela compres-
são mecânica. O edema que se instala propicia a isquemia, a
qual altera a condução nervosa e circulação de substâncias
do corpo neuronal para a periferia, provocando desse modo
contraturas musculares e espasmos, além de paresia e pares-
tesia da região inervada pela raiz nervosa. A acupuntura, ao
agir equilibrando a circulação sanguínea do nervo e a condu-
ção axonal, pode promover melhora da musculatura paraver-
tebral e dos movimentos da região lombar.

COMENTÁRIOS

Os pontos de acupuntura utilizados têm melhor efeito so-
bre a musculatura paravertebral e também foi possível cons-
tatarmos que 30 aplicações de acupuntura, nos referidos pon-
tos, têm moderado efeito sobre as causas que promoveram a
limitação de inclinação lateral da região lombar, apesar da
análise estatística mostrar melhora significante neste aspec-
to. A acupuntura realizada nos pontos escolhidos, principal-
mente nos pontos Jiaji, tem mais ação na condução nervosa

específica, por estarem estes pontos correlacionados aos ra-
mos mediais dos ramos dorsais do nervo espinal(25).
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