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Resumo: No período gestacional o aumento de carga sobre músculos e ligamentos da coluna 
vertebral, pode provocar indisposições e desconfortos musculoesqueléticos, com prejuízo da 
sensação de bem-estar físico que poderá caracteriza-se por lombalgia. Estima-se que 50 a 
70% das gestantes são acometidas por dores nas costas e já sofriam desses sintomas antes da 
gravidez. A acupuntura dispõe de recursos terapêuticos e técnicas, com intuito de aliviar e 
prevenir as dores e os desconfortos ocasionados pelas mudanças posturais na gestação no qual 
se incluem as terapêuticas da Medicina Tradicional Chinesa (MTC). O objetivo deste estudo 
foi discorrer sobre a literatura científica que aborda o tratamento da lombalgia gestacional 
com acupuntura. O estudo mostrou que as diversas técnicas de acupuntura, podem ser 
ferramentas de propostas eficazes para a reabilitação de grávidas com queixa de dores lombar, 
apresentando benefícios variados e poucas contra indicações.  
Palavras Chave: Acupuntura; Gestação; Lombalgia. 
 
 
1.Introdução 
 
A gravidez é descrita como um processo fisiológico compreendido pela sequência de 
adaptações ocorridas no corpo da mulher sendo iniciado pela fertilização. A gestação 
modifica dinamicamente o corpo da mulher tanto no ponto de vista biológico quanto social 
(COSTA, 2009 e ASSIS, 2010). 
Segundo Aquino (2011) a gravidez é um período marcado por modificações físicas, que para 
a maior parte das mulheres no período gestacional, é seguido de um processo de alterações e 
adaptações anatômicas e fisiológicas e, muitas vezes, também psicológicas, imprescindíveis 
para o completo crescimento e desenvolvimento fetal. O grande problema é que a gravidez 
causa modificações no sistema músculo esquelético que tende a provocar queixas em algumas 
mulheres e, na maioria das vezes, provoca mudanças posturais culminando, com a lombalgia 
gestacional, que chegam, muitas vezes, a limitar as atividades de vida diária. 
Estas modificações fisiológicas ocorrem-nos diversos sistemas corporais, sendo frequente as 
alterações no sistema muscoloesquético, sendo evidenciado por Assis e Tiburcio (2004) e 
Santos e Gallo (2010) o deslocamento do centro de gravidade para frente, por conta do 
aumento do abdome e das mamas, o que leva a alterações de postura, como diminuição do 
arco plantar, hiperextensão dos joelhos e ante versão pélvica. Essa mudança do corpo por 
conta do bebê geram uma acentuação da lordose lombar e consequente tensão da musculatura 
paravertebral, o que muitas vezes leva a queixas de desconforto. 
Santos e Gallo (2010) conceituam que “a dor lombar é uma queixa comum na população em 
geral e é sintoma frequentemente relacionado à gestação”.  
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Ribeiro e Furomoto (2008) citam a lombalgia como um sintoma que afeta a parte mais baixa 
do dorso e a prega glútea do corpo.  
Para Santos e Gallo (2010) o diagnóstico clínico da dor lombar, caracteriza-se por dor à 
palpação da musculatura paravertebral, diminuição da amplitude de movimento da coluna 
lombar, sinais esses que interferem diretamente na marcha e na postura. Já a dor pélvica 
posterior tem caráter intermitente, poderá irradiar-se para a região glútea, comprometendo 
ainda mais a marcha e a postura estática. 
Segundo (LIMA,2010) é considerado dor lombar, a dor que se localiza na parte inferior das 
costa incluindo as nádegas, estendendo-se na borda inferior da última costela na altura do 
canal de energia da Bexiga, próximo ao ponto B-21 tendo em vista que a zona lombar está 
profundamente influenciada pelos canais da Bexiga e Du Mai e pode ser causada por diversos 
fatores como; Deficiência de Rim, Vento-Frio invadindo as costas, Umidade-Calor, Esforço 
excessivo, Estase de Sangue, Contusão, Mucosidade, Queda, Repouso em superfícies úmidas 
e etc. Essa patologia era tão importante que mesmo nos primórdios da medicina chinesa existe 
relatos de capítulos inteiros dedicado a tratamentos dos mais diversos tipos de lombalgias 
como no clássico Tratado de Medicina do Imperador Amarelo datado do Século I ac que no 
seu (cap. 41) é dedicado as lombalgias e seus tratamentos. Há estimativa que 50 a 70% das 
gestantes normais são acometidas por dor nas costas e já sofriam desses sintomas antes da 
gravidez. As alterações posturais são mais evidenciadas após o 8º mês de gestação, quando o 
crescimento abdominal e da mama são visíveis. O diagnostico comum de algias para esses 
casos é a lombalgia gravídica (SOUZA E MEJIA, 2012).  
Para Martins, Pinto e Silva (2005), o surgimento de dores nas costas durante o período 
gestacional é comum, por vários motivos como: a alta frequência, intensidade e desconforto 
provocado pela dor, contribuindo, de modo negativo o seu desempenho no trabalho, no sono, 
na vida social, atividades domésticas e lazer. 
Os estudos de prevalência que são disponíveis nos trabalhos de Martins e Pinto e Silva (2005) 
descreve que em média, oito em cada dez mulheres poderão apresentar algias na área da 
coluna vertebral e pelve em algum momento da gravidez. Há evidencia nos estudos de 
prevalências que durante a gestação as queixas clínicas são as mais importantes, pelo grau de 
intensidade e suas influencias nas atividades diárias da mulher. 
Levando em consideração que atualmente se veicula a importância da atenção integral à saúde 
da mulher que envolve diversos serviços voltados à promoção, prevenção, assistência e 
recuperação da saúde, as ações são realizadas com a participação de vários agentes 
(profissionais de saúde, dirigentes e usuário) e em todos os níveis de atenção (BRASIL, 
2002). 
Para Quimelli, (2005), a lombalgia gestacional é um indício de dor, de procedência não 
completamente aclarada que afeta a região lombar, podendo acometer em média de 30 a 83% 
das gestantes. A acupuntura, por meio do estímulo do acuponto pode ser um bom aliado no 
tratamento da dor lombar na gestação, sobretudo por ter um baixo custo. 
Segundo I ching (2006) o livro das mutações a acupuntura é uma técnica tão antiga quanto a 
própria história da china e se encontra profundamente associada a Medicina Tradicional 
Chinesa, ainda que a sua origem se perca no tempo, há evidencias legítimas de que por volta 
do Século V I a.c. seria usada na China. O I Ching deu origem as filosofias Taoísmo, doutrina 
dualista do yin-yang e a doutrina dos cincos estados de mutações hoje conhecia como cinco 
elementos. 
Conforme, (Hicks, Mole, 2007), estas doutrinas amadurecida ao longo dos séculos evidencia 
como há duas forças vitais em completa oposição e harmonia (o Yin e o Yang) sendo 
compostas por diversos elementos (no caso chinês, madeira, fogo, metal, água e terra). A 
Acupuntura é uma ciência que surgiu na China há aproximadamente 4500 anos, dotada de 
conhecimentos científicos e práticos da Medicina Tradicional Chinesa que consiste na cura 
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das doenças por meio da inserção de agulhas em pontos especificamente determinados, com o 
intuito de promover homeostase. Podem ser utilizadas neste processo além das agulhas, 
ventosas, massagens, e até o calor proveniente da queima da moxa, preparada a partir da erva 
Artemísia, além de outras técnicas como: Auriculoterapia, Sangria, Craneopuntura e 
Acupressão. O estímulo dos pontos leva à produção de substâncias que tem ação sobre 
receptores do sistema nervoso, neurotransmissores e neuromediadores, como serotonina e 
dopamina, sendo o resultado final a normalização das funções alteradas. A acupuntura possui 
ainda ação anti-inflamatória por estimular a produção de corticoides pela glândula 
suprarrenal. Agindo na redução das dores, gerando um estimulo nas terminações nervosas que 
enviam um impulso em direção ao cérebro, a mensagem repercute primeiramente na medula, 
instigando a liberação de substâncias que impedem a passagem da sensação dolorosa, 
(Wen,2013). 
De acordo com (FILHO, 2014), com aproximadamente 5.000 anos de existência a Medicina 
Tradicional Chinesa (MTC), por intermédio dos chineses vem observando a natureza e 
comparando com o ser humano, assim os chineses começaram a formular a teoria da medicina 
chinesa, observando a natureza e comparando com o homem, dessa forma pode-se afirmar 
que se o homem não respeitar as leis do universo o seu processo saúde doença ficara 
comprometido,  a doutrina específica da acupuntura é fundamentada na premissa de que há 
padrões de fluxo de energia (Qi) através do corpo são essenciais para saúde. A interrupção 
desse fluxo acredita-se ser responsável pela doença. A acupuntura corrige esse desequilíbrio 
em pontos identificáveis perto da pele, a filosofia chinesa desenvolveu seus conhecimentos 
sobre os três pilares básicos da natureza onde se apoiam todas suas teorias, yin e yang, cinco 
movimentos e zang-fú. O Yin e Yang, é a base de toda a existência do universo e de tudo que 
o compõe. Com os Cinco movimentos é possível entender e explicar como ocorre o controle 
de desenvolvimento e distribuição da natureza, no que diz respeito ao nascimento, vida, saúde 
e doença. E o Zang-fú permite entender as funções dos órgãos e vísceras, e também pode-se à 
partir do conhecimento dos sintomas de cada órgão, fazer o diagnóstico e o tratamento para 
restabelecer a harmonia do organismo.  
Para (YAMAMURA (2013), as pesquisas corroboram que as velhas fórmulas e princípios da 
Acupuntura não foram ainda suplantados, dessa maneira, aqueles que a praticam devem 
instruir-se profundamente em seus princípios e diretrizes; pois apenas aplicando-se, 
conseguiremos contribuir para a evolução dessa antiga arte de curar. De acordo com a 
medicina chinesa, o tratamento através da Acupuntura visa à normalização dos órgãos doentes 
por meio de um suporte funcional que exerce, assim, um efeito terapêutico. 
Para (FIGUEREDO,2009) a Acupuntura é uma das técnicas profundamente ligada e 
denominada usualmente como Medicina Tradicional Chinesa, ainda que sua origem se perca 
no tempo existe provas fidedignas que no século I D,C seria empregada na china com um 
embasamento teórico e prático relativamente próximo da atualidade, tendo sua vertente 
tradicional apoiada na teoria do Yin e o Yang e os Cinco Elementos que são Madeira, Fogo, 
Metal, Agua e Terra. Difundida pela medicina ocidental no final do século passado, ainda que 
haja relatos de ter sido aplicada por no ocidente por missionários que viajaram para china 
vários séculos atrás.  
Segundo a teoria da Acupuntura, todas as estruturas do organismo se encontram 
originalmente em equilíbrio pela atuação das energias Yin (negativas) e Yang (positivas). Por 
exemplo: pelo princípio de Yin e Yang podem-se explicar os fenômenos que ocorrem nos 
órgãos através dos conceitos de superficial e profundo, de excesso e deficiência, de calor e 
frio. Desse modo, se as energias Yin e Yang estiverem em perfeita harmonia, o organismo, 
certamente, estará com saúde. Por outro lado, um desequilíbrio gerará a doença. A arte da 
Acupuntura visa, através de sua técnica e procedimentos, a estimular os pontos reflexos que 
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tenham a propriedade de restabelecer o equilíbrio, alcançando-se, assim, resultados 
terapêuticos (Wen,2013). 
Segundo Yamamura, (2004) a região lombar é um local frequente de algias de amplitudes 
variadas desde um leve incômodo até dores que impedem a pessoa de realizar suas atividades 
de vida diárias. A Medicina Ocidental impõe como causas da lombalgia os processos 
inflamatórios, degenerativos e tumorais. No entanto, perante um quadro de lombalgia, 
frequentemente não se encontra causa anatomopatológica preponderante, assim como as 
diversas manifestações de dor lombar são complexas de ser analisadas, tornando o 
diagnóstico ainda mais complexo assim como a lombalgia está associada a outras 
manifestações clínicas. 
De acordo com (MACIOCIA, 2009) de todas as patologias músculos esqueléticas a dor na 
parte inferior das costas é a mais corriqueira, a Medicina Chinesa em particular a Acupuntura 
oferece excelente resultados para essa patologia, pois é influenciada fortemente pelos 
meridianos do Rim e Bexiga, onde o Meridiano principal da Bexiga emana ao longo das duas 
linhas das costas dividindo-se em duas vertentes uma sendo o Meridiano muscular da Bexiga 
que percorre todo o musculo da espinha e o outro é o Meridiano divergente da Bexiga que flui 
ao longo da espinha. E o Meridiano principal do Rim passeia a partir de todo o períneo por 
toda a extensão da espinha indo até os Rins e para ao chegar na Bexiga. E como o Meridiano 
Principal da Bexiga também divide-se em Meridiano muscular do Rim tendo seu trajeto ao 
longo da face anterior da espinha e o seu Meridiano divergente do Rim fluindo para cima 
juntamente com o Meridiano de Bexiga e na altura do ponto B-23(Shenshu), encontrando 
assim o Vaso Dai Mai. 
Ainda para (MACIOCIA,2009), o Vaso-Governador está fortemente relacionado com os Rins 
e o Vaso-Penetração originasse entre os rins a partir do períneo, enviando sua ramificação 
acima do ponto B-23- (Shenshu), quando o Meridiano do Rim é afetado enfraquece os 
músculos das costas sobre dois aspectos um energético e o outro físico a gravidez também 
enfraquece sobre o aspecto físico, pois causa sobrecargas dos músculos e sobre o aspecto 
energético enfraquecendo o Qi do Rim, contudo só a gravidez não é considerada causa da 
lombalgia gestacional, isso só acontece em mulheres de constituição fraca, ou as mulheres 
que não se resguardam no pós parto ou mulheres multíparas, pois as mulheres que tem uma 
boa alimentação e um repouso adequado a  sua  fraqueza constitucional   tem uma aparente 
melhora. 
Segundo (MASSELLI e COL,2006) várias pesquisas relatam uma grande quantidade de 
mastócitos nos acupontos, essas pesquisas também demostraram que em animais adultos a 
quantidade de mastócitos nesses locais é superior quando equiparado com outros locais isso 
só é possível porque os acupontos possuem carga elétrica diferenciada com baixa ou quase 
nenhuma impedância e alta condutividade por isso são localizados com um aparelho 
localizador de pontos, devido a esses fatores descritos sabemos que os pontos de acupuntura 
reage a inserção da agulha, funcionalmente os mastócitos encontrar-se ligados as reações de 
hipersensibilidade, inflamações neurogênicas e doenças parasitarias ativando as interleucina 8 
(IL-8), por sua vez os pontos de acupunturas são divididos em estímulos de natureza YANG, 
que distinguir-se por dor aguda pouco profunda e violenta de polaridade positiva que quando 
agulhada aumenta essas polaridades agrupando uma maior quantidade de íons Na+. Esta 
maior reunião iônica faz com que os íons Na+ adentrem na essência das terminações nervosas 
livres, forçando a saída de íons K+. Essa correspondência iônica vai acontecendo ao longo do 
trajeto do nervo, compondo a condução do estímulo doloroso, que vai para a medula espinal e 
para a área sinestésica correspondente, onde a sensação dolorosa é percebida. Os estímulos de 
natureza YIN tendem a somar a polaridade negativa da localidade e da parede interna das 
terminações nervosas livres, de modo que invertem a polaridade das próprias. Os resultados 
indicaram que acupuntura parece abrandar a lombalgia e dor pélvica durante a gravidez e, ao 



 
 

 
 
 

5 

mesmo tempo, aumentar a capacidade de certas atividades físicas, mais à frente diminuir a 
necessidade de analgésicos, o que é uma ampla prerrogativa durante o período gestacional. A 
Medicina Tradicional Chinesa, (MTC), avalia a região lombar assim como toda a extensão da 
coluna vertebral, dependente do Shen Qi (Rins), e quando existe uma deficiência de Qi passar 
a existir a principal condição para que se tenha as alterações energéticas, funcionais e 
orgânicas na região, sobretudo quando a deficiência de Shen Qi (Rins) está associada a 
patologia energética dos Zang Fu (Órgãos Viscerais) e dos Jing Luo (Canais de Energia e 
Colaterais). Portanto, as diferentes formas de lombalgia, consideradas pela Medicina 
Tradicional Chinesa, permanecem condicionadas às afecções dos Canais de Energia 
Principais, Curiosos, Distintos, Tendíneos muscular e Luo Longitudinal Yamamura, (2004). 
No acoplamento dessas condições energéticas patológicas, a Medicina Tradicional Chinesa 
qualifica diversos tipos de lombalgias e considera a Lombalgia Chong Mai, sendo a 
lombalgia das gravidas, pois o Canal de Energia Chong Mai, no períneo, a partir do VC-l 
(Huying) emite um canal de energia secundário posterior que se conduz para a coluna 
vertebral, ascendendo pela face anterior da coluna vertebral nas regiões coccígea, sacral e 
lombar. Essa lombalgia associa-se a alterações energéticas do Canal de Energia Curioso 
Chong Mai, que está diretamente relacionadas a ovulação, menstruação, gravidez e distúrbios 
ginecológicos, como endometriose, dismenorreias, tensão pré-menstrual, 
etc.(YAMAMURA(2013). 
 Ainda para (YAMAMURA (2013), a lombalgia pode se caracterizar de maneira YIN ou 
YANG, ou por excesso ou deficiência dependendo do tipo de dor, as de natureza YANG, que 
se caracterizam por dor aguda, superficial e violenta com sensação de pontada e agulhada, 
tendem a aumentar a polaridade positiva na parte externa das terminações nervosas livres, 
constituindo a condução do estímulo doloroso, que vai para a medula espinal e para a área 
correspondente, onde a sensação dolorosa é percebida. Os estímulos de natureza YIN tendem 
a aumentar a polaridade negativa da região e da parede interna das terminações nervosas 
livres, de tal maneira que invertem a polaridade das mesmas, originando o estímulo, que é 
conduzido pelas fibras do tipo C, fibras de condução mais lenta, excitados pelos estímulos de 
natureza YANG, e resultando em dor do tipo insidiosa, profunda, com sensação de frio, de 
peso e de incômodo. 
Para Maciocia (2007), a umidade é um possível fator patogênico externo que contribui nos 
casos de dor lombar. A umidade ao envolver músculos e tendões: gera uma sensação de peso 
dos membros, dor súbita dos músculos, envolvendo as articulações causando-lhe: dor, peso e 
edema das articulações, em especial da parte inferior do corpo (síndrome de obstrução 
dolorosa de umidade)  
 

A retenção de frio pode ocasionar rigidez e contração dos músculos da coluna 
vertebral, que agrava com o repouso e melhora com o movimento. Contudo, se houver 
retenção de umidade, pode ocorrer inchaço, formigamento e sensação de peso. 
Quando houver esses dois fatores, a dor na região lombar se constitui em forma de 
Síndrome da Obstrução Dolorosa. No caso em que a patologia seja por conta da 
estagnação do Qi e sangue, a dor é mais severa e tem uma característica do tipo em 
facada, que piora com o repouso e melhora com exercício moderado. Também 
podemos observar uma tensão muscular e uma rigidez acentuada além de uma 
inabilidade em flexionar, estender ou girar a cintura. Quanto à deficiência do Rim o 
indivíduo apresenta uma dor crônica, do tipo surda e surge em crises, que melhora 
com repouso e piora com esforço, diferente das outras duas condições (MACIOCIA, 
2007). 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde a acupuntura é indicada para tratar mais de 40 
doenças, entre elas; alergia, asma, rinite, fibromialgia, dor de cabeça, dores nas costas, 
doenças articulares, dores musculares, dores pós-cirúrgicas, lombalgia, ciatalgia, artrose, 
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artrite, hipertensão, alterações menstruais, endometriose, tensão pré-menstrual, menopausa, 
gravidez, cólica menstrual, lombalgia durante a gravidez, distúrbios hormonais, obesidade, 
ansiedade, depressão, insônia, estresse, mal-estar provocado pela quimioterapia, dores 
associadas com câncer, tendinites, gastrite, úlcera gástrica, úlcera duodenal, colites, diarreia, 
constipação, enxaqueca, paralisia facial, sequelas de acidente vascular cerebral, doenças de 
pele dentre tantas outras. Devido as gestantes terem uma série de limitações quanto a 
medicação que podem receber e exames complementares como radiológicos, a técnica da 
acupuntura surge como um excelente aliado, já que é destituído de efeitos colaterais, sendo 
seguro e efetivo. As sessões de acupuntura devem ser feitas de acordo com a intensidade dos 
sintomas apresentados podendo variar entre uma a duas vezes por semana. As agulhas 
utilizadas na acupuntura medem cerca de 0,25 mm de diâmetro e são descartáveis. Sua 
aplicação é praticamente indolor e, ainda assim, gestantes mais temerosas podem realizar a 
técnica por meio de pequenas ventosas que provocam sucção ou adesivos ligados a eletrodos 
que produzem estímulos. 
Os estudos clínicos (Simões e col, 2011) evidenciam que a acupuntura é eficaz no tratamento 
de diferentes tipos de dor, incluindo algias lombares e pélvicas, bem frequentes no período 
gestacional. O alívio da dor ocorre pela liberação de substâncias analgésicas e anti-
inflamatórias ocasionadas pela punctura das agulhas na pele. Para otimização da ação 
analgésica, pode-se tirar proveito estímulos elétricos que proporcionam resultados mais 
rápidos no conforto da dor. 
Segundo Quimelli (2005), é imperativo se buscar uma técnica para avaliar a eficácia do 
tratamento de dores lombares em gestantes através da acupuntura. Se sua eficácia for provada, 
será uma alternativa para tratamento e alívio da dor lombar em gestantes, com resultados mais 
acelerados e de menor custo em comparação as mais diversas terapias, diminuindo a 
necessidade do consumo de medicamentos. A acupuntura pode ser uma boa alternativa de 
tratamento para o alívio da dor na gestação. Os efeitos colaterais são praticamente nulos e o 
risco para mãe e o bebe são muito pequeno.  
 
2. Diagnóstico  
 
De acordo com (MACIOCIA, 2006), A base do diagnóstico da Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC), encontrar-se na observação de sinais e sintomas do paciente, uma vez que eles 
refletem a condição dos Sistemas Internos. Uma boa observação dos dados proporciona ao 
acupunturista uma ferramenta valiosa de trabalho, pois “observando o exterior é possível 
auscultar o interior”. Além disso, o conceito imutável Taoísta diz; o todo está em cada parte e 
cada parte contém o todo. Isso indica que, através da observação de uma pequena parte do 
corpo é possível obter informação detalhadas de todo o Sistema Interno. Os princípios de 
diagnóstico apresentados claramente em relação à diferenciação das síndromes, uma das 
grandes teorias da medicina chinesa. A prática da medicina se resume em aliviar o sofrimento. 
A natureza humana é complexa e, portanto, as doenças e os transtornos que causam este 
sofrimento também são complexos. Ao tentar desemaranhar as complexidades desta natureza, 
necessita-se de uma estrutura de referência sobre a qual se possa basear a compreensão. A 
base para compreendê-las é uma filosofia que ajuda a compreender a vida e o modo como as 
pessoas vieram a sofrer de início. Uma das glórias da medicina chinesa é seu alicerce 
estabelecido numa filosofia rica e holística que incorpora todas as experiências humanas. 
Acima de tudo, é uma filosofia que reconhece a vasta complexidade da natureza humana. 
Bem no seu âmago, está a teoria de Yin-Yang, juntamente com a teoria das Cinco 
Transformações.  
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Na ciência e na medicina chinesas, é raro uma teoria nova provocar o total abandono 
de uma teoria antiga. Entende-se que não existe nenhuma teoria que seja 
suficientemente completa para explicar todos os comportamentos humanos. Quando 
há duas teorias que parecem não se encaixar, isto não é visto como um problema. 
Haverá uma teoria que explique uma situação, e outra que explique uma situação 
diferente. A razão é existir uma suposição não declarada de que teorias modernas, 
além de boas, são um aperfeiçoamento das teorias antigas. Logo está implícito que a 
consciência influencia o corpo e vice-versa. Desde o primeiro momento, há este 
reconhecimento de que os seres humanos são mais do que massas de carne 
ambulantes. Toda vida é governada pelas leis de Yin e Yang. Tudo está em constante 
movimento e constante mutação. É muito natural que as pessoas tenham sentimentos 
de raiva, compaixão e angústia. A doença ocorre quando estes sentimentos se 
desequilibram. Da mesma forma, calor e frio, secura e umidade estão 
constantemente se diversificando. Portanto, a arte do diagnóstico na MTC é muito 
mais sutil. Não só envolve a investigação do estado do corpo físico, mas também a 
investigação do estado emocional e de todo o estado da vida da pessoa 
(MACIOCIA, 2006). 
 

Conforme (MACIOCIA, 2006), o diagnóstico é baseado na premissa de que deve haver um 
desequilíbrio de Yin e Yang para acontecer a doença. No corpo, os canais, os Elementos, o 
Sangue e todo o trajeto por onde o Qi flui serão influenciados pelo desequilíbrio. Esta 
diferença na base filosófica fica evidente quando chega a hora do diagnóstico. O grau de 
inflexibilidade da raiva de um paciente é tão importante quanto o tamanho da úlcera na 
estimativa do tratamento e do resultado. “A medicina ocidental é difícil de ser aprendida, mas 
fácil de ser exercida. A medicina chinesa é fácil de ser aprendida, mas difícil de ser exercida.” 
À primeira vista, a medicina chinesa parece bastante fácil. Não há tanta coisa a ser aprendida 
(em comparação com a medicina ortodoxa). Entretanto, não se deve julgar a riqueza da 
medicina pelo número de palavras, pois cada palavra é parte de ‘uma instrução essencial’, 
uma frase que contém uma riqueza de significado, e precisa ser interpretada por alguém que 
seja experiente na arte. As instruções sobre diagnóstico são frases curtas que apontam a 
direção, em vez de darem instruções detalhadas. O diagnóstico, que significa conhecer, ou 
compreender, um paciente, é o âmago da medicina. Uma vez deduzido e compreendido o 
conhecimento sobre o paciente e sua doença, sua natureza e seu provável curso ficam 
desvendados. Os princípios do tratamento se tornam claros e a evolução da doença previsível 
mas sem uma clara compreensão do paciente e da condição a ser tratada.  
Conforme, (Hicks, Mole, 2007), estas doutrinas amadurecida ao longo dos séculos evidencia 
como há duas forças vitais em completa oposição e harmonia (o Yin e o Yang) que para 
Medicina Tradicional Chinesa é composta por diversos elementos (Madeira, Fogo, Metal, 
Água e Terra). Ao qual se denomina fator constitucional, de cada pessoa pois está presente 
desde o nascimento e nos acompanhado por toda vida, o Diagnostico Constitucional dos 
Cinco Elementos age principalmente nos sinais e não nos sintomas do fator constitucional. A 
Acupuntura é uma ciência que surgiu na China há aproximadamente 4500 anos, dotada de 
conhecimentos científicos e práticos da Medicina Tradicional Chinesa que consiste na cura 
das doenças por meio da inserção de agulhas em pontos especificamente determinados, com o 
intuito de promover homeostase. O estímulo dos pontos leva à produção de substâncias que 
tem ação sobre receptores do sistema nervoso, neurotransmissores e neuromediadores, como 
serotonina e dopamina, sendo o resultado final a normalização das funções alteradas. 

3. Tratamento 

Segundo Aquino (2011) a acupuntura também é empregada na terapêutica das lombalgias 
gestacionais, visando à homeostase e cura das doenças pela aplicação de estímulos através da 
pele, com a inserção de agulhas em pontos especiais chamados de acupontos. 
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Para (ROSS 2003), o tratamento da lombalgia gestacional por acupuntura é praticado a vários 
séculos no mundo oriental, a dor nas costas pode ser aguda ou crônica por excesso ou 
deficiência, calor ou frio, fatores externos ou internos que podem envolver diferentes canais e 
órgãos, especialmente nos processos inflamatórios. 
Ainda de acordo com (ROSS,2003), trabalhos sobre o tratamento de lombalgias por 
acupuntura é escasso, existe uma etiologia mista para dor lombar, faz-se necessário a 
averiguação dos fatores contribuintes, não apenas para uma terapêutica eficaz, mas também 
para que se possa proporcionar mudanças indispensáveis no estilo de vida. 
Para (LIMA,2010) a Acupuntura é um dos componentes da Medicina Tradicional Chinesa 
voltada para o tratamento das mais diversas patologias dentre elas a lombalgia. Datada de um 
extenso processo histórico ao longo dos séculos, onde há relatos de experimento e empenho 
do povo chinês na luta contra doenças, na idade da pedra onde usavam agulhas feitas de 
pedras, mas tarde com a descoberta de metais como bronze, ouro, ferro, substituindo os 
materiais feitos de pedras. Na china há um antigo proverbio chinês que diz a medicina e os 
alimentos tem a mesma origem e foi através da procura dos alimentos que a qualidade 
medicinais das plantas, animais e insetos foram descobertas. E foi através de um processo 
empírico de tentativas e erros que as doenças foram sendo registradas e tratadas, à medida que 
as doenças eram reconhecidas de acordo com suas características, tornar-se clara as suas 
causas deixando para traz as crenças supersticiosas. Os chineses desenvolveram seu sistema 
de medicina através de um processo extraordinário detalhado com remédios à base de plantas 
combinados com acupuntura para harmonização do corpo humano e seu ambiente. 
Para (BERALDO E COL,2005), a procura da cura destas patologias, muitas vezes se depara 
em dificuldades na realização das condutas adequadas; devido à presença do quadro álgico 
intenso, a acupuntura pode ser considerada como um recurso valioso por apresentar 
mecanismos que favorecem a redução da série espasmo-dor, tais como estimulação analgésica 
e relaxamento muscular. Além disso, a acupuntura apresenta efeitos exclusivos em relação à 
musculatura esquelética através da estimulação de fusos e tendíneos musculares, resultando 
numa adequação do tônus muscular. 
Ainda de acordo com (BERALDO E COL,2005), a procura da terapêutica de escolha para 
tratar a lombalgia, a acupuntura preencheu todos os quesitos como um recurso preparatório 
eficiente demonstrando-se como facilitador analgésico, apresentando benefícios para as 
atividades da vida diária (ADVS). 
Segundo (Travel e Simons,2006), a acupuntura em trigger points é uma técnica usada para 
tratar dor miofascial em qualquer parte do corpo, incluindo a região lombar. A terapia com 
agulhas em trigger points envolve a inserção de uma agulha de acupuntura nestes pontos 
gatilho. As agulhas não são deixadas no local, elas são removidas uma vez que o ponto 
gatilho é desativado. 
Para (LOPES,2013), a busca de tecnicas para o alivio de dor na humanidade é tão 
antiga quanto a propria  evolução do ser humano. Ao longo do tempo as ferramentas e 
recursos modificou-se das plantas medicinais aos analgesicos especificos a moxabustão 
e  acupuntura da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), que tem sua origem registrada 
no ano 400 aC através do livro Huáng Tchi Nei Jing. Enquanto no Brasil, foi com a 
imigração japonesa no seculo IXX, em 1908 qua a acupuntura passa a existir como 
forma de tratamento, demostrando ser eficaz para tratamentos de dores em geral, 
ganhando aceitação no anbito cientifico. Representando um metodo de tratamento mais 
natural e com menor interferencia nos processos fisiologicos. 
Ainda para (LOPES,2013) A lombalgia é uma das queixas mais comuns da pratica 
clinica. Esta afecção tambem é muito comum em gestantes, e chega a ser algumas vezes 
mais fortes do que nas mulheres não gravidas. 
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4. Metodologia  
 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, pois, recolhe e seleciona 
conhecimentos prévios e informações acerca de um problema ou hipótese, já organizados e 
trabalhados por outros autores, contatando com materiais e informações que foram escritos 
anteriormente sobre o tema acupuntura e lombalgia gestacional.  
A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica de publicações nacionais e 
internacionais utilizando-se as seguintes bases de dados: LILACS, MEDLINE, Scielo, 
periódicos de revistas cientificas e livros com as palavras chave como: gestação, lombalgia, 
acupuntura e tratamento. Os critérios de inclusão utilizados para seleção dos artigos foram: 
artigos publicados em língua portuguesa, com ano de publicação entre 2002 a 2014, que 
apresentassem a temática abordada neste estudo. O resultado da pesquisa com as palavras 
selecionadas foi de aproximadamente 247.000 artigos. 
O critério de exclusão deu-se por artigos que davam ênfase ao tratamento médico ou 
direcionavam para anatomia gestacional e perfil epidemiológico.  
O período que foi realizado as buscas dos referenciais utilizados na pesquisa se deu a partir de 
março de 2013 a março de 2014 com a produção do artigo científico. Sendo selecionados 16 
artigos e 12 livros. 
 
 
5. Resultados e Discussão  
 
A gravidez é descrita como um processo fisiológico compreendido pela sequência de 
adaptações ocorridas no corpo da mulher, (COSTA, 2009 e ASSIS, 2010). Estas modificações 
fisiológicas ocorrem-nos diversos sistemas corporais, sendo frequente as alterações no 
sistema muscoloesquético, sendo evidenciado por Assis e Tiburcio (2004) e Santos e 
Gallo(2010). Ainda para Santos e Gallo (2010) conceituam que “a dor lombar é uma queixa 
comum na população em geral e é sintoma frequentemente relacionado à gestação”. Logo 
Ribeiro e Furomoto (2008), citam a lombalgia como um sintoma que afeta a parte mais baixa 
do dorso e a prega glútea do corpo. Contudo as pesquisas de (LIMA,2010) considera dor 
lombar, a dor que se localiza na parte inferior das costa incluindo as nádegas, estendendo-se 
na borda inferior da última costela na altura do canal de energia da Bexiga, próximo ao ponto 
B-21 tendo em vista que a zona lombar está profundamente influenciada pelos canais da 
Bexiga e Du Mai e pode ser causada por diversos fatores. De acordo com que afirmam os 
estudos realizados por (SOUZA E MEJIA, 2012) há estimativa que 50 a 70% das gestantes 
normais são acometidas por dor nas costas sendo o diagnostico comum de algias para esses 
casos é a lombalgia gravídica. Entretanto as pesquisas de (Quimelli, 2005), vem reafirmando 
que a lombalgia gestacional é um indício de dor, de procedência não completamente aclarada 
que afeta a região lombar, podendo acometer em média de 30 a 83% das gestantes. Da mesma 
forma, Martins, Pinto e Silva (2005), relataram que   o surgimento de dores nas costas durante 
o período gestacional é comum, e Segundo Yamamura (2004), a região lombar é um local 
frequente de algias de amplitudes variadas desde um leve incômodo até dores que 
incapacitam a pessoa de realizar suas atividades de vida diárias. Ainda para (YAMAMURA 
(2004), a lombalgia pode se caracterizar de maneira YIN ou YANG, ou por excesso ou 
deficiência dependendo do tipo de dor, as de natureza YANG, que se caracterizam por dor 
aguda, os estímulos de natureza YIN tendem a ser crônicas. Corroborando com esses achados, 
(ROSS, 2003) vêm relatando que o tratamento da lombalgia gestacional por acupuntura é 
praticado a vários séculos no mundo oriental, a dor nas costas podem ser agudas ou crônicas 
por excesso ou deficiência. Alguns trabalhos vêm relatando a influência positiva de como a 
acupuntura também é empregada no terapêutica das lombalgias gestacionais conforme 
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sinalizou Aquino (2011). De acordo com os dados da literatura pesquisada, por (BERALDO 
E COL, 2005), a acupuntura pode ser considerada como um recurso valioso por apresentar 
mecanismos que favorecem a redução da série espasmo-dor, tais como estimulação analgésica 
e relaxamento muscular. No entanto outros autores corroboram com estas indicações, como 
Quimelli, (2005), que vem afirmando e demonstrando a importância da acupuntura como uma 
técnica que vem evidenciando-se no tratamentos de dores em geral, ganhando espaço e 
aceitação no meio científico. Segundo (Yamamura, 2013), relata que acupuntura é uma 
técnica milenar, que foi originada no oriente e inserida na Medicina Tradicional Chinesa 
(MTC), que proporciona relatos históricos abalizados com séculos de sua história. A (MTC) 
em particular a acupuntura proporciona excelentes resultados para a dor nas costas, que a 
gravidez enfraquecem as costas em dois aspectos, o físico e o energético conforme afirma 
(Maciocia, 2007). Segundo (FILHO, 2014), com aproximadamente 5.000 anos de existência a 
Medicina Tradicional Chinesa (MTC), por intermédio dos chineses vem observando a 
natureza e comparando com o ser humano, assim os chineses começaram a formular a teoria 
da medicina chinesa, observando a natureza e comparando com o homem, dessa forma pode-
se afirmar que se o homem não respeitar as leis do universo o seu processo saúde doença 
ficara comprometido,  a doutrina específica da acupuntura é fundamentada na premissa de que 
há padrões de fluxo de energia (Qi) através do corpo são essenciais para saúde. A interrupção 
desse fluxo acredita-se ser responsável pela doença. A acupuntura corrige esse desequilíbrio 
em pontos identificáveis perto da pele, a filosofia chinesa desenvolveu seus conhecimentos 
sobre os três pilares básicos da natureza onde se apoiam todas suas teorias, yin e yang, cinco 
movimentos e zang-fú. O Yin e Yang, é a base de toda a existência do universo e de tudo que 
o compõe. Conforme, (Hicks, Mole, 2007), estas doutrinas amadurecida ao longo dos séculos 
evidencia como há duas forças vitais em completa oposição e harmonia (o Yin e o Yang) 
sendo compostas por diversos elementos (no caso chinês, madeira, fogo, metal, água e terra). 
A Acupuntura é uma ciência que surgiu na China há aproximadamente 4500 anos, dotada de 
conhecimentos científicos e práticos da Medicina Tradicional Chinesa que consiste na cura 
das doenças por meio da inserção de agulhas em pontos especificamente determinados, com o 
intuito de promover homeostase. O estímulo dos pontos leva à produção de substâncias que 
tem ação sobre receptores do sistema nervoso, neurotransmissores e neuromediadores, como 
serotonina e dopamina, sendo o resultado final a normalização das funções alteradas. Segundo 
(ROSS, 2003), os trabalhos sobre o tratamento de lombalgias por acupuntura é escasso, existe 
uma etiologia mista para dor lombar, faz-se necessário a averiguação dos fatores 
contribuintes, não apenas para uma terapêutica eficaz, mas também para que se possa 
proporcionar mudanças indispensáveis no estilo de vida.   
 
 
6. Conclusão 
 
Ao realizar este estudo encontrou-se algumas dificuldades na sua elaboração por haver poucas 
publicações na área sobre o tema abordado. Por outro lado, com a pesquisa foi possível 
compreender as modificações ocorridas na gravidez, especialmente a lombalgia e também a 
importância e os benefícios da acupuntura para as gestantes com dor lombar. Considerando 
que a acupuntura é a prática de tratamentos que usa várias técnicas da Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC), tais como: Moxa, Magneto, Guasha, Apong, Auriculo, Aspiral Tape e 
Ventosa, para terapêutica da lombalgia gestacional. Pode-se verificar neste estudo, que a 
lombalgia em mulheres grávidas pode ser prevenida e amenizada através de um diagnóstico 
fidedigno. Visto que não existem indicações pré-determinadas e somente por meio de uma 
avaliação minuciosa, a observação e interpretação do desequilíbrio energético que o 
organismo do paciente apresenta, é possível a aplicação da técnica correta, sempre buscando o 
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equilíbrio energético, na raiz do problema. Também é importante ressaltar a base do 
diagnóstico da Medicina Tradicional Chinesa que está na observação dos sinais e sintomas do 
paciente, uma vez que eles refletem a condição dos Sistemas Internos. Uma boa observação 
desses elementos proporciona ao terapeuta uma valiosa ferramenta de trabalho, pois 
“observando o exterior é possível auscultar o interior”. Além disso, o conceito imutável 
Taoísta diz: “O todo está em cada parte e cada parte contém o todo. Isso indica que, através da 
observação de uma pequena parte do corpo é possível obter informação detalhadas de todo o 
Sistema Interno’’. 
 A acupuntura é uma parte importante da Medicina Tradicional Chinesa e tem uma história 
que remonta há cerca de cinco mil anos. Durante um extenso tempo de prática, as diversas 
dinastias chinesas aprimoraram esta ciência desenvolvendo, além das teorias básicas, várias 
técnicas de manipulação de agulhas. Na época neolítica, além de agulhas de pedra 
previamente polidas, ao mesmo tempo usavam- se agulhas polidas de osso e de bambu. Mais 
tarde, com o desenvolver-se do cozimento de apetrechos de barro, também foram utilizadas 
agulhas deste material. As agulhas de barro ainda podem ser encontradas em algumas regiões 
da China atualmente. Com o chegada da metalúrgica surgiram consecutivamente, agulhas de 
diferentes metais: ferro, ouro, prata e de ligas metálicas. A metalúrgica não só proporcionou a 
fabricação de agulhas metálicas, bem como a possibilidade de fabricar instrumentos para a 
acupuntura em seus diversos usos. Pode-se acrescentar ainda que acumularam-se diversas 
experiências no tratamento acupuntural, bem como o tratamento da Lombalgia Gestacional. 
Que sob o ponto de vista da MTC, as enfermidades se entendem como um desequilíbrio 
energético que pode manifestar-se por um excesso ou uma deficiência de energia das ou de 
suas vias de manifestação principais ou secundárias. No primeiro caso, se produz uma 
síndrome de plenitude Shi (Yang), e no segundo uma síndrome de vazio Xu (Yin). Em 
termos gerais a síndrome Yang cursa com manifestações de excesso como: hipertermia, dor, 
rubor, aceleração, etc.; enquanto a síndrome yin apresenta-se com hipotermia, constrição, 
lentidão, etc. Baseado no exposto anteriormente, torna-se fundamental englobar uma 
síndrome ou uma série de sintomas dentro dos conceitos Yin-Yang, a fim de aplicar as 
técnicas e tratamentos adequados dentro dos conceitos de: tonificação, sedação, estimulação 
e dispersão. 
Os resultados indicaram que acupuntura parece abrandar a lombalgia e dor pélvica durante a 
gravidez e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de certas atividades físicas, e mais à 
frente diminuir a necessidade de analgésicos, o que é uma ampla prerrogativa durante o 
período gestacional. O estímulo dos pontos leva à produção de substâncias que tem ação 
sobre receptores do sistema nervoso, neurotransmissores e neuromediadores, como serotonina 
e dopamina, tais propriedades eliminam a sensação dolorosa principalmente da região lombar, 
sendo o resultado final a normalização das funções alteradas. 
Logo, a acupuntura é uma das especialidades da área da saúde que pode contribuir para o 
alívio das dores lombar e pélvica que surgem no período da gestação, utilizando recursos 
variados como forma de tratamento. Com base nas características da lombalgia gestacional e 
os métodos da acupuntura utilizado no artigo, sugere-se a realização de novos estudos, a fim 
de se estabelecer uma abordagem melhor e eficaz pra o tratamento da lombalgia gestacional e 
que se possa oferecer à esta mulher em período gravídico, uma melhora na qualidade de vida.  
Por este estudo tornar-se visível que, embora os resultados sejam favoráveis, continua a ser 
necessário a elaboração de mais pesquisas com mulheres grávidas com lombalgia 
empregando acupuntura, confrontando-a com diversas técnicas, avaliando outros pontos e 
dando início as aplicações mais precocemente e prolongando o tratamento, para ver se é 
possível antecipar o episódio da dor lombar na gestação. 
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