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Resumo 

 

Este ensaio clínico randomizado teve por objetivo discutir os efeitos da 

auriculoterapia e da acupuntura sistêmica para o alívio dos sintomas da 

Síndrome Pré-Menstrual (SPM), conhecida popularmente como TPM. Além 

disso, este trabalho explica a SPM do ponto de vista ocidental e segundo a 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC). As intervenções foram realizadas em 

vinte mulheres, sendo dez submetidas à auriculoterapia e dez à acupuntura 

sistêmica. Como grupo controle, dez mulheres receberam apenas o 

instrumento de avaliação da SPM, não sendo submetidas a nenhum 

tratamento. Os resultados obtidos a partir deste estudo foram significantes 

para ambas as terapêuticas, mostrando certa vantagem da auriculoterapia, 

em função de ser um procedimento mais rápido, técnica menos invasiva, de 

baixo custo e de fácil realização.  

 

 Descritores: Síndrome Pré-Menstrual, acupuntura, auriculoterapia, Medicina 

Tradicional Chinesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

                                            SUMÁRIO  

 

 1 INTRODUÇÃO………………………………………………………………….................. 8 

2 OBJETIVOS…………………………………………………………………….................. 15 

3 METODOLOGIA………………………………………………………………................... 16 

4 RESULTADOS ……………………………………………………………….................... 23 

5 DISCUSSÃO…………………………………………………………………..................... 27 

6 CONCLUSÃO…………………………………………………………………................... 31 

REFERÊNCIAS…………………………………………………………………................... 32 

APÊNDICE 1…………………………………………………………………….................... 35 

ANEXO I…………………………………………………………………………................... 36 



    8 

   

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Segundo Nogueira (2000), a Síndrome Pré-Menstrual (SPM) é descrita 

tradicionalmente pelos conceitos da Medicina como “um estado mórbido, 

caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas que pode ser produzido por mais 

de uma causa”. Trata-se de um complexo de sintomas resultante de uma desordem 

hormonal, cientificamente comprovada, que aparece entre 10-14 dias antes da 

menstruação e cessa com a chegada do fluxo menstrual.  Caracteriza-se como 

doença, quando passa a afetar o dia-a-dia da mulher, sendo que já foram 

catalogados cerca de 150 sintomas que podem variar e se apresentar de modo 

inconstante. Por este motivo constitui um desafio à ciência médica, visto ser um 

quadro volátil, polimorfo, que não se ajusta aos esquemas habituais de raciocínio 

clínico, agregando manifestações somáticas e psíquicas que desaparecem após 

alguns dias. É tão comum que está presente em 73 a 95% das mulheres em idade 

fértil (CHENIAUX JR., LAKS, CHALUB apud  MURAMATSU, VIEIRA, SIMÕES et al., 

2001). 

 Segundo Verri et al. Apud  Montes e Vaz (2003), o conjunto de sintomas da 

SPM inclui: sensação de dolorimento nos seios, corpo edemaciado, cefaléia, 

mudanças no apetite, no comportamento alimentar e mudanças no humor. Nogueira 

(2000), cita ainda sintomas tais como: irritabilidade, depressão, cansaço, diminuição 

da coordenação motora, com a coexistência de sintomas físicos e psíquicos.  

De acordo com Muramatsu, Vieira, Simões et al. (2001), a SPM atinge 

mulheres na fase reprodutiva comprometendo o relacionamento e a produtividade no 

ambiente familiar, social, profissional e escolar. Sendo que, em uma mesma mulher 

os sintomas não são sempre os mesmos e a intensidade deles podem variar a cada 

ciclo. Incluindo além dos já mencionados: a agressividade, tristeza, atividade 

diminuída, autoconfiança diminuída, confusão mental, crises de choro, desatenção, 

descuido da aparência, agitação, anorexia, apetite aumentado, ansiedade para 

comer alimentos ricos em carboidratos, acne, constipação intestinal, diarréia, 

dismenorréia, mal-estar, náusea, peso aumentado entre outros. 

Segundo Hara apud Muramatsu, Vieira, Simões et al.(2001), a etilologia da 

SPM é desconhecida, mas refere que um ou mais fatores sintomatológicos sejam 
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produzidos pelo corpo lúteo e, que regridem após os níveis de progesterona e 

estrógeno alcançarem suas concentrações na fase folicular, no final da fase lútea. 

  Conforme explicam Fernandes, Ferreira, Azevedo et al.(2004), estudos 

recentes mostram a relação que alterações do mecanismo do neurônio 

serotoninérgico no sistema nervoso pode ter com a presença dos sintomas da SPM. 

Estes mesmos estudos demonstraram que níveis de endorfinas no período pós- 

ovulatório mostram-se menores nas pacientes com SPM do que em controles. 

Em virtude da etiologia da SPM não ser ainda bem conhecida, aguarda-se por 

métodos diagnósticos com maior precisão. 

 

Histórico da Síndrome Pré-Menstrual 

 

 De acordo com Approbato, Silva, Perini et al.(2001), a primeira referência à 

Síndrome Pré-Menstrual foi feita por Hipócrates(460-377a.C.), filósofo grego, 

conhecido como o “Pai da Medicina” cujos relatos citam o surgimento de cefaléia e 

agitação no período pré-menstrual.  

Conforme Valadares, Ferreira, Correa Filho e Silva (2006), Hipócrates 

também mencionou alterações de comportamento, idéias de morte, alucinações e 

delírios, resultantes da retenção de fluxo menstrual, que também foram relatados por 

Platão, Aristóteles e Plínio. 

 Em 1931, Frank classificou o conjunto de sintomas que antecedem a 

menstruação, como TPM (Tensão Pré-Menstrual). Posteriormente Greene e Dalton 

reclassificaram-na de SPM (Síndrome Pré-Menstrual), por observarem após vários 

estudos realizados, que a tensão nervosa nem sempre estava presente nesse 

complexo sintomatológico e que a única evidência consistente era que esta se 

apresentava de forma cíclica, sempre antes da menstruação e desaparecia com a 

chegada do fluxo. 

 Segundo Nogueira (2000), em 1978 a SPM foi incluída na IX versão da 

Classificação Internacional das Doenças (CID), no capítulo das doenças do aparelho 

genito-urinário (OMS 1978). Em 1987, esta síndrome foi reclassificada como 

“Distúrbio Disfórico” (perturbações do humor) da Fase Lútea Tardia (LLPDD), pela 
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Associação Psiquiátrica Americana.  Em 1989 a SPM foi também incluída na X 

versão da Classificação Internacional das Doenças (CID), no capítulo sobre 

transtornos mentais, no item Distúrbio Disfórico da Fase Lútea Tardia (OMS 1989).   

De acordo com Valadares, Ferreira, Correa Filho e Silva (2006), a SPM foi um 

termo primariamente reservado para sintomas físicos moderados, com a presença 

de leves alterações de humor. Já o LLPDD trata-se de um transtorno variante da 

SPM, porém mais severa marcada por uma oscilação de humor ou até distúrbios 

psiquiátricos.  

Conforme Fernandes, Ferreira, Azevedo et al.(2004), quando a SPM foi 

descrita pela primeira vez, acreditava-se que esta era causada por um excesso de 

estrogênio ou um desequilíbrio/incompatibilidade entre estrogênio e progesterona. 

Estudos posteriores relacionaram a SPM a uma alergia ao hormônio endógeno, a 

hipoglicemia, a deficiência de vitamina B6, o excesso de prolactina, a retenção de 

fluidos, a atividade desordenada das prostaglandinas, níveis elevados de 

monoaminaoxidase, disfunção endorfínica e a diversos distúrbios psicológicos. Em 

1981, o tema foi revisado e concluiu-se que a SPM era uma disfunção complexa e 

multifatorial psicoendócrina.  

 

Ciclo menstrual 

 

Segundo Halbe (2000), o ciclo menstrual é o conjunto de modificações que se 

repetem de modo periódico e temporário no chamado período fértil da mulher. 

Periódico pois ocorre todo mês e temporário pois inicia-se com a menarca (primeira 

menstruação espontânea) e termina com a menopausa (última menstruação 

espontânea) da mulher. O ciclo menstrual ocorre aproximadamente a cada 28 dias, 

num período de 40 anos. De acordo com Guyton e Hall (2006), o ciclo pode ser curto 

como 20 dias ou longo como 45 dias em algumas mulheres. 

A menstruação ocorre devido a uma série de eventos neuroendócrinos que 

determinam as modificações fisiológicas que ocorrem no organismo da mulher, 

visando prepará-la para o coito e a gravidez (HALBE, 2000). 
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As mudanças ovarianas que ocorrem durante o ciclo menstrual dependem 

dos hormônios secretados pela hipófise anterior, chamados hormônios 

gonadotrópicos FSH e LH. Na infância a secreção desses hormônios permanece 

praticamente inativa. Porém, por volta dos 9 aos 12 anos de idade, a hipófise 

aumenta a secreção desses hormônios levando ao início da menstruação, entre 11 e 

15 anos de idade. Esse período de mudança é chamado puberdade.  

Durante cada ciclo menstrual feminino, ocorre um aumento e uma diminuição 

de forma cíclica tanto de FSH quanto de LH. Nos primeiros dias de cada ciclo, as 

concentrações de FSH e de LH secretadas pela hipófise anterior aumentam leve a 

moderadamente, sendo que a concentração de FSH é ligeiramente maior do que a 

de LH e o precede em alguns dias (GUYTON e HALL, 2006). 

Segundo Halbe (2000), os hormônios FSH e LH determinam a secreção 

ovariana e a produção dos óvulos, pelos ovários, que são representados por duas 

estruturas endócrinas inter-relacionadas: o folículo e o corpo lúteo. Sendo o folículo 

responsável pela produção de estrógenos e, o corpo lúteo, pela produção de 

estrógenos e progesterona, hormônios sexuais da mulher. Esses hormônios são 

responsáveis pelas alterações gerais e locais, que preparam o útero da mulher para 

uma possível gravidez. As atuações que esses hormônios exercem no endométrio 

criam condições favoráveis para a instalação do óvulo fecundado no útero. 

De acordo com Guyton e Hall (2006), depois do desenvolvimento do óvulo, 

caso o mesmo não venha ser fecundado, ocorre a degeneração do corpo lúteo, com 

a diminuição dos hormônios ovarianos estrogênio e progesterona, surgindo a 

menstruação, o sangramento propriamente dito. Outro ciclo ovariano inicia-se 

novamente. 

 

Síndrome Pré-menstrual segundo a Medicina Tradicional Chinesa 

 

Segundo Maciocia (2000), a SPM tem como principal fator etiológico a 

sobrecarga emocional manifestada por sentimentos tais como a raiva, frustração e 

ressentimento. Estes fatores em longo prazo podem causar estagnação do Qi do 

Fígado que é a maior causa da Síndrome Pré-menstrual. Tal estagnação gerará os 
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diversos outros sintomas tais como a cefaléia, edema, distensão mamária, cólicas 

abdominais, etc. Por exemplo, no caso do edema e distensão mamária, pode-se 

dizer que a estagnação do Qi do Fígado invade o Estômago, afetando a mama. O 

meridiano do Fígado influencia o mamilo, na medida em que sua estagnação atinge 

o meridiano do Estômago e o mamilo corresponde a um ponto do Estômago (E17).  

No período menstrual, o Qi do Fígado está em ascendência, causando distensão e 

inchaço das mamas. 

Qualquer estagnação do Qi que perdura por um longo tempo, poderá dar 

origem ao Fogo ou à Estase do Sangue (ROSS, 1997). Segundo Maciocia (1996), 

no caso do sintoma de cefaléia, podemos encontrar a cefaléia por excesso ou por 

deficiência. Raiva, frustração e ressentimento podem levar a Estagnação do Qi do 

Fígado a se transformar em Fogo do Fígado. É preciso lembrar que o estresse 

emocional leva à Deficiência do Sangue e do Yin do Fígado, proporcionando 

condições para a subida de Yang do Fígado e do Fogo do Fígado. O Fogo tem a 

tendência de ascender durante o período menstrual quando o Qi do Canal Chong 

Mai se rebela em ascendência. Isto causa cefaléia antes ou durante o período 

menstrual e se manifesta como uma cefaléia pulsátil, na região temporal, não 

melhorada pela pressão e muitas vezes acompanhada de náuseas e vômitos. Se a 

cefaléia for do tipo deficiente, esta poderá surgir a partir de uma deficiência de Qi e 

de Sangue do Baço. Ao final do período menstrual, o Vaso Maravilhoso Chong Mai 

está num estado de vazio, relativo à deficiência de Sangue que se esvaiu. O Sangue 

deficiente falha em nutrir o cérebro, resultando em cefaléias do tipo deficiente. Por 

isso, este tipo de cefaléia agrava-se no final do período menstrual.  

 Outra possibilidade é quando a estagnação do Qi do Fígado dá origem a uma 

estase de Sangue do Fígado, gerando um acúmulo de Sangue que não flui dentro 

do Útero e do canal Chong Mai. Como o meridiano do Fígado entra no Cérebro, a 

estase de Sangue causa a cefaléia antes ou durante o período menstrual.  

Segundo Maciocia (1996), a dismenorréia pode ser resultante da estagnação 

de Qi e Xue no útero e no Jiao Inferior, bem como por exposição excessiva ao Frio e 

à umidade, especialmente durante a puberdade, fazendo com que o Frio invada o 

útero, causando uma estase de sangue e contração do útero, conseqüentemente 

gerando períodos menstruais doloridos. As mulheres que já têm uma pré-disposição 
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para deficiência de Yang são as mais propensas a sofrerem a invasão externa de 

Frio. Quando a dismenorréia é causada por estagnação de Qi e de Sangue a dor 

inicia-se um ou dois dias antes da menstruação, acompanhada por sensação de 

distensão no abdômen e nas mamas, início hesitante do período menstrual, fluxo de 

cor escura, com coágulos, cujo alívio da dor ocorre com a eliminação destes, tensão 

e irritabilidade pré-menstruais. Quando a dismenorréia é causada por invasão de 

Frio e Umidade, a dor no abdômen inferior ocorre antes ou após a menstruação, 

sendo a dor mais centralizada, cujo alívio ocorre mediante a aplicação de calor, o 

sangue menstrual é escasso e a coloração vermelho brilhante com coágulos, 

sensação de frio e dor nas costas.  

O edema ou inchaço pode ser causado pela deficiência de Yang do Baço e do 

Rim. Esta deficiência tende a ser permanente e piora durante o período menstrual, 

enquanto o edema por estagnação do Qi pode aparecer somente antes do período 

menstrual. Quando causado pela deficiência de Yang do Baço e do Rim, o edema 

ocorre antes ou durante o período menstrual, acompanhado de dor nas costas, 

cansaço, fezes soltas, frio, e fluxo abundante. Já o edema causado por estagnação 

do Qi, manifesta-se aparentemente no abdômen, mamas, mãos ou tornozelos, antes 

da menstruação, acompanhado por distensão abdominal e irritabilidade (MACIOCIA, 

2000). 

As erupções cutâneas, conhecidas como acne, podem aparecer 

repentinamente antes e persistir após a menstruação. Deve-se a dois fatores: pode 

acontecer porque o sangue está deficiente, desenvolvendo Vento-Calor por si só ou 

porque o Vento-Calor induzido pela dieta invade o sangue .Por exemplo, um 

consumo excessivo de alimentos de natureza quente e apimentados (incluindo o 

álcool), especialmente por uma pessoa com constituição Yang, pode causar o 

desenvolvimento do Vento-Calor interno. As erupções aparecem no período 

menstrual, pois o sangue está no estado de relativa deficiência e propenso a invasão 

pelo Vento-Calor, isto ocorre quando já existe um quadro de deficiência do Yin do 

Rim (MACIOCIA, 2000). 

A insônia pode manifestar-se de várias formas tais como: incapacidade de 

adormecer com facilidade, acordar durante a noite, sono inquieto, acordar muito 

cedo e apresentar sono perturbado com a presença de sonhos. Segundo a Medicina 
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Tradicional Chinesa a insônia pode ser causada por uma Deficiência de Sangue ou 

fator patogênico como ascensão de Yang ou Fogo do Fígado. No primeiro caso, 

como a mente tem uma ligação intrínseca com o sangue, a deficiência deste, deixa 

de nutrir a Mente impedindo um sono reparador. No segundo caso, o estresse 

emocional afeta a Mente impedindo que esta enraíze a Alma Etérea, que pela MTC 

tem uma profunda ligação com o Fígado, que quando em equilíbrio energético 

proporciona um sono reparador, no entanto se estiver em ascensão de Yang 

causará inquietação mental afetando a qualidade do sono (MACIOCIA, 1996). 

A partir destas informações, indagamo-nos se as terapêuticas orientais teriam 

respostas significativas para o tratamento de Síndrome Pré-Menstrual, e em especial 

a acupuntura sistêmica, comparativamente a auriculoterapia. Muitas outras técnicas 

poderiam ser utilizadas para o tratamento, como por exemplo, Moxabustão, que é o 

aquecimento realizado a partir da queima da Artemísia em locais e pontos 

específicos do corpo. A partir dos sintomas da Síndrome Pré-Menstrual e dos 

fundamentos de MTC, foram realizados protocolos de pontos que pudessem abarcar 

o maior número de desequilíbrios de padrões energéticos relacionados à Síndrome 

Pré-Menstrual.  
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2 OBJETIVOS 

 

• Investigar a eficácia da auriculoterapia e da acupuntura sistêmica para a 

diminuição dos sintomas da Síndrome pré-menstrual. 

• Comparar os resultados obtidos em ambas às intervenções para o tratamento 

da Síndrome pré-menstrual. 

• Divulgar a auriculoterapia e acupuntura sistêmica para o alívio dos sintomas 

da Síndrome Pré-Menstrual. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Trata-se de um ensaio clínico controlado randomizado com análise estatística 

dos dados coletados. Foi utilizado o instrumento de levantamento de sintomas pré-

menstruais, antes do tratamento e ao final da quarta sessão, isto é, a última sessão 

(Anexo I). 

Os participantes foram divididos aleatoriamente em três grupos: um grupo de 

intervenção de auriculoterapia, um grupo de intervenção de acupuntura sistêmica e 

um grupo controle. 

3.2 População e Amostra 

A amostra foi constituída por 30 mulheres, com faixa etária de 20 a 50 anos de 

idade, sendo 10 pessoas para cada grupo, a partir do seguinte critério de inclusão: 

• Participação voluntária no estudo com disponibilidade de horário para 

submissão às sessões. 

• Apresentar sintomas pré-menstruais. 

• Não fazer uso de qualquer tipo de pílulas anticoncepcionais. 

3.3  Campo de Estudo 

O estudo foi realizado em parte no Instituto de Terapia Integral Oriental, uma 

escola de nível técnico de massagem e acupuntura e na residência dos 

participantes. 
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3.4 Aspectos éticos e legais 

 

Os dados somente foram coletados após explanação e consentimento dos 

sujeitos e mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice I). Foi assegurado aos participantes total sigilo e liberdade para dar ou 

não continuidade ao tratamento, conforme Resolução 196/1996 do Conselho 

Nacional de Saúde, ao envolver seres humanos na pesquisa. 

 

3.5 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Foi utilizado um Instrumento adaptado do questionário desenvolvido por 

DHINGRA e O’BRIEN, denominado “Quantification of Premenstrual Syndrome and 

Premenstrual Disphoric Disorder” (O’BRIEN, HAPKIN, SCHIMIDT, 2009, p.33) 

(Anexo I). O instrumento utilizado possui 14 itens (sintomas pré-menstruais), os 

quais dividimos em 3 grupos distintos de acordo com as Síndromes da Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC). Sendo estes: 

• Estagnação de Qi e Xue  

2.  Ansiedade / Tensão 

     3.  Chorosa / Aumento da sensação de rejeição 

     14.Sintomas físicos: sensibilidade das mamas, dor de cabeça, dores musculares 

e articulares, inchaço e ganho de peso. 

 

• Deficiência de Qi e Xue 

  4. Humor depressivo / desesperança 

5. Interesse diminuído em atividades de trabalho 
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6. Interesse diminuído em atividades do lar 

7. Interesse diminuído em atividades sociais 

8. Dificuldade de concentração 

9. Fadiga 

12. Hipersonia (necessidade de dormir mais ) 

 

• Subida de Yang do Fígado 

1. Raiva / Irritabilidade 

10.  Comer demasiadamente / Desejo por comida 

11.  Insônia 

13.  Sente-se assoberbado ou fora de controle 

3.6 Protocolos de Tratamento 

 

Para a auriculoterapia, foram utilizadas somente sementes de mostarda para 

os pontos de tonificação e os pontos em sedação foram puncionados com agulha 

sistêmica (0,30 por 40 mm) e retirados logo em seguida, em sangria. A sessão 

durava em média de 10 a 15 minutos. Primeiro foram feitos os pontos em sedação e 

posteriormente em tonificação, sendo mantidas as sementes por 7 dias até a 

próxima sessão. As pacientes foram orientadas para a retirada das sementes caso 

houvesse algum desconforto. 

Foram utilizados em nossas intervenções os seguintes pontos, com as 

indicações, segundo Garcia (1999): 

Pontos utilizados na auriculoterapia: 

• Yang do Fígado l e ll (Sedação) - Pontos utilizados no tratamento da 

ascensão do Yang do Fígado. 
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• Estômago (Sedação) - Ponto utilizado para tratar afecções do trato 

gastrointestinal, mas em nosso estudo utilizamos com a finalidade de 

sedar o apetite excessivo, em algumas pacientes. 

• .Útero (Sedação e Tonificação) - Ponto da zona correspondente. 

Puncionando este ponto, regula-se a circulação do sangue e da 

energia no útero, nutrindo-o e eliminando a estagnação e frio. 

• Rim (Tonificação) - Este ponto tonifica o Qi do rim e harmoniza as 

funções dos vasos maravilhosos Chong e Ren (meridianos diretamente 

atuantes na parte ginecológica). 

• Fígado (Tonificação) - Este ponto restabelece a função de drenagem 

e desestagnação deste órgão, ativando a circulação dos canais e 

colaterais. 

• Tronco Cerebral (Tonificação) - Ponto com um poderoso efeito 

calmante. 

Para a acupuntura sistêmica, o procedimento da sedação consistiu apenas 

em puncionar e realizar a retirada em seguida e para a tonificação, puncionar 

e reter a agulha por 15 minutos. A sessão durava em média de 20 a 30 

minutos. Os pontos utilizados no protocolo de acupuntura sistêmica foram os 

seguintes: 

Pontos utilizados na acupuntura sistêmica: 

• F2 (Sedação)- Dispersa o Yang excessivo do Fígado e o calor do 

sangue. Drena o fogo do Fígado. Faz circular o Qi estagnado. Acalma 

o Shen. Regula a menstruação e reforça o Chong Mai. 

• F7 (Sedação)- Alivia a rigidez e a tensão dos músculos, tendões e 

articulações. Alivia a cefaléia recorrente intensa. 

• F14 (Sedação)- Promove a circulação do sangue e remove a estase. 

Remove as estagnações de sangue, provocadas pelo frio perverso. 

Esfria o sangue. Melhora a depressão. 
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• VB20 (Sedação)- Nutre e limpa o cérebro e clareia a mente. 

Regulariza o Qi. Ativa a circulação de sangue. Faz descer a ascensão 

excessiva do Yang do Fígado e Vesícula Biliar. Elimina o calor. Alivia a 

cefaléia , enxaqueca, rigidez cervical, transtornos mentais e insônia. 

• VB21 (Sedação)- Faz circular o Qi (elimina vento) do Fígado. Remove 

as massas. Elimina o calor. Alivia a dor. Alivia a dor lombar. 

• VB34 (Sedação)- Promove a circulação do Qi do Fígado e Vesícula 

Biliar. Ativa a circulação do sangue nos canais. Alivia a insônia. 

• VB40 (Sedação)- Remove o calor do Fígado e da Vesícula Biliar. 

Harmoniza o Qi do Fígado e da Vesícula Biliar. Alivia a cólica 

menstrual. Fortalece o caráter e auxilia na tomada de decisões.  

• VB43 (Sedação)- Dispersa o Yang excessivo do Fígado. Dispersa o 

calor. Dispersa o vento perverso. Alivia a ansiedade mental. Melhora a 

cefaléia temporal, enxaqueca, edema das mamas. 

• E25 (Sedação)- Regula o Qi e o sangue. Regula a menstruação. 

Dispersa a  umidade. Indicado para todas as afecções ginecológicas. 

Para aliviar irritação mental e ansiedade. 

• BP6 (Tonificação)- Harmoniza e Tonifica a circulação de Qi e do Xue, 

elimina estase. Regula o útero e a menstruação. Cessa a dor. Indicado 

para: dismenorréia, metrorragia, infertilidade na mulher, menstruação 

irregular. 

• E43 (Sedação)- Harmoniza o Qi do Estômago. Transforma a Umidade. 

Induz a diurese. Indicado para edema generalizado, distensão e dor 

abdominal. 

• ID5 (Sedação)- Elimina o Calor e o Fogo Perverso. Limpa os canais e 

colaterais para aliviar a dor. Clareia a mente. Dispersa a Umidade-

Calor. Indicado para dor de cabeça, desordem mental, depressão. 
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• TA5 (Sedação)- Regula o Yang do Fígado. Expele o Vento, Umidade, 

Calor, a Secura e o Fogo. Indicado para aliviar cefaléia, enxaqueca, 

irritabilidade, vertigem, constipação intestinal. 

• TA20 (Sedação)- Elimina o Calor, acalma o Vento. Indicado para 

aliviar a cefaléia temporal, enxaqueca, rigidez cervical. 

• VC4 (Tonificação)- Regula a menstruação. Indicado para: 

dismenorréia, amenorréia, hemorragia uterina disfuncional, infertilidade 

feminina, menstruação irregular/ escassa/ dolorosa. 

• VB13 (Tonificação)- Acalma a mente, alivia a cefaléia, enxaqueca, 

insônia  e tontura. 

• E36 (Tonificação)- Regula, Harmoniza e Fortalece o Qi do Baço-

Pâncreas e Estômago. Tonifica, faz circular o Qi e o Sangue. Fortalece 

as condições deficientes. Transforma a Umidade e a Umidade-Calor. 

Indicado para resolver edemas de membro inferior, aliviar cefaléia, 

insônia, constipação, distúrbios mentais. 

 

3.7 Análise Estatística 

 

Foram realizados testes estatísticos para a apreciação dos resultados desta 

pesquisa, sendo usado o ANOVA para medidas repetidas e considerado um p<0,05, 

com post hoc de Scheffe. Foi utilizado um programa Statistica versão 7.0 (StatSoft® 

Pacific Pty Ltd.).  

 

 3.8 Limitações da Pesquisa 

 

Para que se possa inferir que os resultados atingidos por este ensaio clínico 

são significantes, o número de sujeitos da pesquisa precisaria ser ampliado, de 
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forma que o grupo de auriculoterapia e de acupuntura sistêmica tivesse um “N” 

maior, bem como ampliado o número de sessões, de forma que pudéssemos ter 

uma visão em médio prazo das intervenções. Outra limitação foi o instrumento 

utilizado, que não foi desenvolvido segundo os preceitos da medicina chinesa, uma 

vez que não foi encontrado nenhum instrumento de Síndrome Pré-Menstrual 

segundo a ótica da MTC. Embora a discussão e análise dos dados tenham sido 

realizadas a partir da divisão dos sintomas em três padrões distintos da MTC, não 

houve a preocupação de estabelecer grupos em separado para cada um dos 

padrões distintos. Em uma próxima pesquisa seria interessante que houvesse esta 

divisão por padrões de sintomas para que pudéssemos observar se a auriculoterapia 

ou acupuntura sistêmica teriam sido mais efetivos para qual padrão de desequilíbrio 

relacionada à Síndrome Pré-Menstrual.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Dados Sócio-demográficos 

 No Gráfico 1 temos a idade das participantes: 15 participantes (50%) estavam 

na faixa de 30 a 39 anos; 13 pessoas (43%), entre 20 a 29 anos e 2 pessoas (7%) 

na faixa de 40 a 49 anos.  

Gráfico 1: Idade das participantes, 2009. 

13; 43%

15; 50%

2; 7%

20 a 29 30 a 39 40 a 49
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 

O Gráfico 2 mostra as profissões das participantes; 14 pessoas (46,7%) 

correspondentes a profissionais da saúde (fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, massoterapeuta, fonoaudióloga) e 11 pessoas (36,7%) são: auxiliar 

administrativo, secretária, coordenador de serviço, atendente de laboratório), 2 

cabeleireiras (6,7%) e outros 3 relativos a 10%, uma do lar e 2 atendentes de 

higiene.  

 

 

 



    24 

   

 

 

 

 

Gráfico 2: Profissão das participantes, 2009.  
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2009.  

4.2 Resultados das Pesquisas 

 

A tabela 1 a seguir contém as médias e desvios padrões dos resultados 

obtidos no questionário antes e depois das intervenções de auriculoterapia e 

acupuntura sistêmica, bem como os resultados do grupo controle.  

Tabela 1: Resultados das médias e desvios padrões do questionário, 2009. 

 EstagA DefA YangA SomaA EstagD DefD YangD SomaD 

Controle 30,5 (9,5) 49,5 (21,0) 30,5 (15,1) 110,5 (40,5) 30 (7,8) 54 (19,4) 37 (17,5) 121 (34,7) 

Aurículo 31,5 (9,7) 55 (22,2) 35,5 (14) 122 (40,4) 11,5 (8,8) 17,5(14) 14 (11,2) 43 (30,9) 

Sistêmica 35 (8,8) 62 (20,1) 29,5 (9,5) 125,5 (35,1) 14,5 (5,5) 23,5 (16) 9 (9,1) 47 (28,3) 

 

No Gráfico 3 a seguir, podem ser observados os valores dos quesitos 

avaliados no questionário utilizado. Visualmente é possível constatar a diferença 

obtida nos resultados dos grupos teste em relação ao grupo controle.  
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Gráfico 3: Resultados antes e depois dos padrões de desequilíbrio e somatória 

geral, 2009. 

 

A análise estatística teve dois objetivos principais: 

1. Observar se há diferença estatística nos valores antes e após o tratamento de 

todas as categorias abordadas pelo questionário; 

2. Observar se há diferenças estatísticas no resultado da intervenção entre os 

grupos estudados. 

Para a análise antes-depois da somatória total dos questionários, foi 

encontrada significância estatística tanto no grupo aurículo como no grupo de 

Acupuntura Sistêmica, com p<0,05. Não foi encontrada diferença estatística no 

grupo controle.  

Para a análise entre os grupos, não foi encontrada diferença significativa 

entre os resultados do tratamento para os sintomas de Deficiência de Qi e Xue, 

Estagnação de Qi e Xue e Subida de Yang, entre os grupos de Acupuntura 

sistêmica e auricular, com p>0,05. 
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5 DISCUSSÃO 

 
Estes resultados demonstram que o tratamento da Síndrome Pré-Menstrual 

obteve efetividade tanto com a utilização de acupuntura sistêmica como auricular, 

não havendo diferença estatística no resultado dos dois tratamentos nos quesitos 

avaliados. Possíveis interferências ambientais tais como clima ou período do ano 

que poderiam afetar os resultados tiveram influência insignificante, conforme 

demonstrado pelo grupo controle, que não mostrou qualquer melhora nos valores do 

questionário. 

Esta pesquisa demonstra que há um grande potencial da MTC para o 

tratamento de Síndrome Pré-Menstrual, que é extremamente comum no mundo 

moderno. Pesquisas realizadas na Austrália indicam que a dismenorréia, que é um 

sintoma da Síndrome Pré-Menstrual, atinge 85% das mulheres jovens (HILLENA, 

GRBAVAC, JOHNSTON et al., 1999) e leva a transtornos tanto de ordem pessoal, com 

perda de qualidade de vida (JONES, JENKINSON, KENNEDY, 2004), quanto 

profissional; 53% das entrevistadas afirmaram que os sintomas atrapalham o 

andamento normal de suas atividades diárias (HILLENA, GRBAVAC, JOHNSTON et al., 

1999). 

Segundo White (2003), resultados foram obtidos positivamente, em um 

estudo sobre o efeito da acupuntura para a melhora da dismenorréia num total de 48 

mulheres, dividido em 4 grupos, cuja faixa etária era de 28 anos, sendo que o 

primeiro recebeu acupuntura sistêmica, o segundo recebeu falsa acupuntura, em 

qualquer ponto que não pertencia  a nenhum meridiano e os outros dois grupos 

ficaram como controle. Relataram-se os seguintes resultados: o primeiro grupo 

apresentou uma significante melhora de 50% da dor. O segundo grupo apresentou 

melhora em relação aos grupos controles, no entanto, inferior aos resultados do 

primeiro grupo. Confirmando-se assim o efeito analgésico que a acupuntura tem 

sobre a dor. Esta técnica seria uma alternativa de baixo custo e altamente eficiente 

em substituição ao uso de antiinflamatórios alogênicos e poderia ser benéfica como 

tratamento oferecido em ambulatórios de especialidade e unidades de saúde 

pública.  
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De acordo com Chae, Kim e Lee et al. (2007), pesquisas científicas têm sido 

realizadas para comprovar a efetividade da acupuntura na melhoria dos sintomas da 

Síndrome Pré-Menstrual. Um dos pontos de acupuntura utilizados para isso foi o 

BP6, ponto este que fez parte de nosso protocolo, devido aos efeitos benéficos 

sobre os órgãos reprodutores e diminuição da dismenorréia primária. 

Segundo Wink e Cartana (2006), pontos de acupuntura aplicados na cabeça 

resultaram no alívio, diminuição da intensidade e freqüência da cefaléia, um dos 

sintomas da Síndrome Pré-Menstrual. Além do alívio da dor, foi relatado um 

aumento no bem-estar, melhora da qualidade do sono, das funções intestinais, 

cólicas menstruais e ansiedade. Em nossa pesquisa observamos resultados 

similares, utilizando-se o ponto VB13 muitas mulheres referiram grande melhora da 

cefaléia e ansiedade. Para alívio das cólicas menstruais aplicamos o ponto VC4 

associado ao BP6 e a maioria das pacientes relatou a diminuição da dor. E para 

aumento do bem estar geral, utilizamos o ponto E36. Sendo que estes pontos foram 

aplicados em tonificação após sedarmos pontos específicos para diminuição da 

estagnação energética e circulação da mesma. 

Um dado a ser discutido em nossa pesquisa é o grande desvio padrão 

encontrado nos valores da tabela 1, que em alguns casos aproximou-se do valor da 

média. Por um lado, isto mostra certa inconsistência dos resultados obtidos, pois se 

subentende que, assim como alguns sujeitos apresentaram muita melhora, outros 

podem ter apresentado pouca ou nenhuma melhora. Entretanto, este fato também 

mostra que o instrumento de coleta de dados utilizado pode não ter sido adequado, 

pois não levou em conta características essenciais para a avaliação da síndrome 

pela MTC.  

Duas ressalvas precisam ser feitas: uma seria a validade de questionários 

realizados sob a ótica da Medicina Ocidental (MO) para a avaliação de síndromes da 

MTC. Já que uma mesma doença, pela MO, pode abarcar síndromes energéticas 

diferentes, com características completamente díspares aos olhos de um terapeuta 

oriental. A outra consideração a ser feita é a utilização de protocolos de 

atendimento, que podem não preencher a totalidade do tratamento de complexas 

síndromes, pois a MTC trata o doente e não a doença. O protocolo nem sempre 
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consegue atender a individualidade do paciente, com características constitucionais 

pessoais únicas.  É um desafio para os estudiosos e pesquisadores da MTC, que 

sejam desenvolvidos meios mais apropriados para a pesquisa “científica”, que 

evidenciem a efetividade das técnicas orientais, sem que haja a subversão de 

importantes preceitos destas práticas.  

Como os resultados foram igualmente positivos, tanto para auriculoterapia, 

quanto para acupuntura sistêmica, pode-se dizer que a auriculoterapia obteve 

melhores resultados quanto ao fator custo-benefício, devido ao pouco tempo 

despendido para a sua realização. Com a metade do tempo, foi possível realizar o 

protocolo de atendimento, o que permite dizer que seria bastante interessante para o 

controle e tratamento em larga escala de Síndrome Pré-Menstrual em muitas 

mulheres, por não apresentar efeitos colaterais e ser pouco dispendiosa.  

Sobre a auriculoterapia, algumas importantes conclusões foram encontradas 

nos estudos realizados por Diaz Ontivero (2009) sobre o papel da auriculoterapia no 

manejo de enfermidades crônicas não transmissíveis. Este autor citou que há 

vantagens da auriculoterapia sobre a acupuntura sistêmica corporal no controle de 

enfermidades crônicas e relacionou algumas: a auriculoterapia seria mais aceita 

entre os pacientes, já que não implicaria necessariamente na punção da pele; 

podem-se tratar os pontos com diferentes materiais, de fácil obtenção, de fácil 

manipulação, permitindo atender um número muito grande de pessoas; seria de alto 

valor preventivo e terapêutico, pois o paciente poderia estimular os pontos no 

momento da aparição dos primeiros sintomas.  

 Em instituições e locais de grande demanda de pacientes, unidades de 

saúde, ambulatórios de especialidade, clínicas, hospitais, a auriculoterapia poderia 

ser realizada com maior rapidez e o custo-benefício desta técnica seria superior ao 

da acupuntura sistêmica. Diminuiria a necessidade de ingestão de medicamentos. 

De acordo com Hillena, Grbavac, Johnston et al (1999) mais de 40% das mulheres 

que apresentam dismenorréia fazem uso de algum antiinflamatório e este tipo de 

medicamento traz efeitos colaterais como, por exemplo, o aumento da acidez 

estomacal, provocando desconforto ou dor no estômago. 
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É interessante observar como uma técnica rápida e com estímulo 

aparentemente restrito, em termos de área corporal, como a auriculoterapia, pode 

ter resultados tão bons quanto a sistêmica. Talvez o protocolo de pontos seja mais 

adequado a esta técnica, em função da quantidade menor de pontos do que a 

acupuntura sistêmica. Um mesmo ponto de auriculoterapia consegue agir sobre o 

Yin e o Yang de um órgão, equilibrando seu meridiano e também a própria víscera e 

região reflexa. Na acupuntura sistêmica, há uma especificidade muito maior para a 

função energética de cada ponto e a utilização de protocolos pode prejudicar os 

resultados. Para que se pudesse responder a tais indagações, seria preciso que 

outras pesquisas futuras pudessem ser desenvolvidas com utilização de protocolo e 

sem protocolos fechados para reconhecer a variabilidade de resultados na 

acupuntura auricular e sistêmica. Este não foi o objetivo deste estudo.  

Poderiam também ser avaliados os efeitos da auriculoterapia e acupuntura 

sistêmica especificamente para os padrões de desequilíbrio apresentados na 

Síndrome Pré-Menstrual, verificando-se o efeito da auriculoterapia e acupuntura 

sistêmica na tonificação de Qi e Xue, circulação de Qi e Xue e sedação de yang de 

Fígado. E também verificar se estas técnicas são igualmente efetivas para estes 

padrões em outras doenças que apresentam similares desequilíbrios, como por 

exemplo, a HAS ou insônia, comprovando que estes efeitos são observáveis em 

qualquer população e não somente em mulheres com Síndrome Pré-Menstrual. 
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6 CONCLUSÃO 

 
Concluímos após as intervenções realizadas nas pacientes atendidas neste 

estudo qualitativo, que os sintomas da Síndrome Pré-Menstrual puderam ser 

bastante amenizados na maioria das mulheres tratadas, tanto com a auriculoterapia 

quanto com a acupuntura sistêmica, devolvendo qualidade de vida e promovendo 

alívio dos sintomas desta síndrome. 

 Podemos observar certa vantagem na aplicação da técnica de auriculoterapia, 

por ser mais rápida e de fácil realização, tendo um baixo custo com os materiais 

utilizados para o tratamento, podendo-se obter os mesmos resultados da acupuntura 

sistêmica. 

          Entendemos que visto do ponto da Medicina Tradicional Chinesa, o paciente 

deve ser avaliado, diagnosticado e tratado em caráter individual e como um todo, 

desta forma a utilização de protocolos não necessariamente produz resultados 

consistentes, como foi mostrado na grande diferença do desvio padrão em nosso 

gráfico dos resultados. Porém, propomos que mais estudos sobre o assunto sejam 

realizados por outros profissionais acupunturistas no futuro.  
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I – Dados de identificação do sujeito da pesquisa: 

 Nome: 

II – Dados sobre a pesquisa:   

Título da Pesquisa: Ensaio Clínico Randomizado: Auriculoterapia e Acupuntura Sistêmica para o 

Tratamento da Síndrome Pré-Menstrual. 

Pesquisadores: Gislaine de Lima Cardoso Gomes, Mariana Marchi e Márcia Harumi Kina de Oliveira. 

III – Registro das informações ao participante sobre a pesquisa: 

 O presente estudo tem como objetivo investigar e avaliar a efetividade da Auriculoterapia e 

Acupuntura Sistêmica para o tratamento da Síndrome Pré-Menstrual, também conhecida como TPM. 

Trata-se de uma pesquisa clínica, com três grupos, um grupo Controle, um grupo de Auriculoterapia 

e um grupo de Acupuntura. A divisão do grupo será feita aleatoriamente, por sorteio antes do início 

da pesquisa, após responder ao questionário de avaliação de Síndrome Pré-Menstrual. Serão 

realizadas 4 sessões ao todo, uma por semana, logo após o término da menstruação, em horário a 

combinar. As sessões de acupuntura durarão em média 30 minutos, com utilização de agulhas 

descartáveis, e a de auriculoterapia, 10 minutos, com agulhas semi-permanentes ou sementes. Você 

poderá fazer qualquer questionamento sobre o estudo e sobre sua participação nele e se tiver 

alguma dúvida procuraremos esclarecê-lo(a) prontamente. A sua participação é voluntária e você 

está livre para desistir a qualquer momento, sem que isso acarrete prejuízo seja moral ou material. 

IV –Esclarecimentos sobre as garantias do sujeito da pesquisa: 

 

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 

relacionados a pesquisa, inclusive dirimir eventuais dúvidas. O telefone para contato é 

______________com _____________. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 

estudo, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

3. Salvaguarda da confiabilidade, sigilo e privacidade. 

V – Consentimento Pós-informado: 

 “Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

me foi informado, consinto em participar da presente pesquisa”. 

São Paulo, ____ de ________________de 2009. 



    35 

   

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura 

ANEXO I 
Dados Sócios Demográficos 

Nome :  ______________________________________________________________________ 

Idade:_____  Tel. Coml. (     ) ________________ Te. Res.(     )_______________ 

Celular(     )__________________ 
email:__________________________________________________________ 

Profissão:____________________________ Estado civil:_______________________________ 

Filhos:_______ Parto:  Normal (   ), Cesárea (   )   Aborto : S(   )    N(   )  Qtos?_______  Menarca:__________ 

Menstruação:  Ciclo :  (    ) Regular,    (    ) Irregular   Duração :_____      Coágulos?  (   )Sim     (   )Não 

Instrumento de levantamento de sintomas pré-menstruais 

SINTOMAS não de todo leve moderado severo 

1. raiva /irritabilidade         

2. ansiedade/ tensão         

3. chorosa/aumento da sensação de rejeição         

4. Humor depressivo/ desesperança         

5. Interesse diminuído em atividades de trabalho         

6. Interesse diminuído em atividades do lar         

7. Interesse diminuído em atividades sociais         

8. Dificuldade de concentração         

9. Fadiga/ falta de energia         

10. Comer demasiadamente/Desejo por comida         

11. Insônia         

12.Hipersonia (necessidade de dormir mais)         

13. Sente-se assoberbado ou fora de controle         

14. Sintomas físicos: sensibilidade das mamas, dor de         

cabeça, dores musculares e articulares, inchaço         
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e ganho de peso.         
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