
O que é acupuntura? 

A Acupuntura é um método terapêutico originário da China e reconhecida pelo Conselho Federal de 

Medicina  como especialidade médica desde 1995. Desde seu surgimento a Acupuntura tem evoluído 

junto à  ciência médica desde a metodologia de Medicina Tradicional Chinesa até a neuromodulação 

feita através do uso de eletroestimulação. 

Sua indicação adequada passa pelo atendimento médico como de qualquer especialidade. Inicialmente 

são coletados dados da história do paciente (anamnese),  realizado exame físico e  solicitados exames 

complementares quando pertinentes. Só então defini-se a indicação e objetivo do tratamento, bem 

como a indicação de medicamentos, se estes forem necessários. 

Tem a vantagem de poder ser associada aos demais tratamentos. Apresenta como principal 

contraindicação a existência de lesões de pele (feridas) na área a ser tratada. 

Indicada para:  

-Dores da coluna e musculares:  cervicalgia, lombalgia, cefaléia tensional, dores orofaciais secundárias a 

distúrbios mastigatórios, dores musculares localizadas. 

-Dores articulares: ombros, joelhos, mãos, punhos, cotovelos, tornozelos, quadris. 

-Fibromialgia e Síndrome de Sensibilização Central a Dor.  

-Ansiedade e depressão leves, insônia . 

-Além de áreas em constante estudo e avanço como auxílio para o tratamento de náusea em gestantes 

e auxilio para tratamentos de fertilidade 

    

Como funciona a Acupuntura? 

A base fisiológica é a estimulação de terminações nervosas existentes na pele e tecidos subjacentes. 

Este estímulo segue pelos nervos periféricos  chegando  ao sistema nervoso central (medula e cérebro). 

Tanto na periferia quanto a nível central ocorre a estimulação e liberação de substancias químicas 

conhecidas como neurotransmissores. Estas substâncias são responsáveis pelos efeitos analgésicos, 

antiinflamatórios, relaxantes musculares e de modulações  sobre os sistemas endócrino, imunológico e 

nervoso que são a base terapêutica da acupuntura. 

Para tanto o material utilizado é a agulha de acupuntura ,  bem mais fina do que as utilizadas para 

administrar medicações ou coletar sangue. Ela é inserida no paciente  através da pele em pontos 

previamente estudados bem como  em pontos detectados ao exame físico minucioso de cada paciente.  

Pode-se ainda associar o uso de eletroestimulação, chamada então de eletroacupuntura, conforme a 

indicação do tratamento. As agulhas por norma da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) são 

sempre descartáveis, tornado desta forma o procedimento não passível de transmissão de doenças.  
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