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ABSTRACT 

 

In the view of TCM (Traditional Chinese Medicin), the stomach is connected to the 

spleen and is responsible for receiving the food and its maturation. It represents the 

beginning of the digestive process and its operation acts as a complement yang to the 

function yin of the spleen. If your stomach is weak in its ability to prepare food for 

digestion, the spleen is unable to create sufficient qi and blood, leading to weakening or 

imbalance of other organs. The stomach also starts the process of “separation of what is 

pure from what is impure”.  It sends the pure essence of food and fluids to the following 

yin organ gradually for storage and processing; impure droppings are sent to the following 

yang organ for further processing or disposal by the body. 

When the qi of the stomach works properly, it has a downward movement. After 

the stomach separate the pure essence and transfer to the spleen, the food (digested), 

"decomposed and matured" is sent for processing and absorption to the small intestine. If 

the energy that goes down is interrupted, the qi of the stomach moves upward. Known as 

a rebellious stomach qi, this upward movement produces symptoms such as nausea, 

vomiting, belching, hiccups, acid regurgitation and heartburn (also called reflux in the 

Western medicine). 

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is one of the most common clinical 

manifestations in medical practice, being the most common organic alteration of the 

digestive tract. Defined as a chronic condition resultant of retrograde flow of 

gastroduodenal contents to the esophagus and/or organs adjacent to it. Reflux becomes 

pathological when the intensity, frequency, nature or other conditions is susceptible of 

triggering symptoms and/or cause lesions of esophageal mucosa or even extra-

esophageal manifestations. 

PPI (Proton Pump Inhibition) offers the highest cure rate and relief to a variety of 

symptoms of GERD. Consequently, PPI once a day became the most appropriate therapy 

and more commonly use to treat such patients. However, more recent studies have 

shown that 25-42% of patients with GERD treated with usual dose of PPI´s continue to 

experience symptoms. In fact, the failure of PPI constitutes one of the major causes of 

patients seen in clinical practice in gastroenterology. Add to the fact that only 20-25% of 

patients with treatment failure usually show significant improvement with the double dose 

of PPI. 

  Acupuncture is an ancient technique and one of the elements of Traditional 

Chinese Medicine, used for the treatment of disease by inserting needles at specific 

points. However, acupuncture controls the flow of energy through energy channels or 
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meridians, removes blockages and strengthens orthopathy, since for traditional Chinese 

medicine the body is composed of matter and energy (yin and yang) where the diseases 

are a reflection of the loss of energetic harmony. 

The purpose of this study is to determine the efficacy of adding acupuncture 

versus a double dose of PPI in patients with GERD that failed the treatment with 

symptomatic standard dose of PPI once a day, in a sample of 10 patients showing classic 

symptoms of GERD, diagnosed properly based on Western medicine, randomized into 

two groups and that have undergone Upper Digestive Endoscopy in the last six months 

before the test begins. The entire sample will receive usual minimum dosage of PPI. 

Given the failure of the PPI these patients will randomly go to two groups: one will receive 

a double dose of PPI and the other will follow with initial therapy and acupuncture for a 

period of six weeks, often twice a week.  This study showed that the therapy followed 

improved significantly the symptoms and the quality of life of these patients with DRGE, 

that did not respond well to PPI therapy, so acupuncture reveal to be a good weapon in 

cases of resistance to the conventional treatment. 
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RESUMO 

 

             Na visão da MTC (Medicina Tradicional Chinesa), o estômago está ligado ao 

baço e é responsável pelo recebimento e maturação dos alimentos. Ele representa o 

início do processo digestivo e seu funcionamento age como um complemento yang à 

função yin do baço. Se o estômago encontra-se débil na sua habilidade de preparar os 

alimentos para a digestão, o baço fica incapaz de criar qi e sangue suficiente, levando ao 

enfraquecimento ou desequilíbrio de outros órgãos. O estômago também inicia o 

processo de "separação do que é puro  do que é impuro". Ele envia a essência pura dos 

alimentos e fluidos progressivamente para o órgão yin seguinte para armazenamento e 

transformação; os dejetos impuros são enviados para o órgão yang seguinte para 

posterior processamento ou eliminação pelo corpo. 

Quando o qi do estômago funciona apropriadamente, ele tem um movimento para 

baixo. Após o estômago separar a essência pura e transferi-la para o baço, o alimento 

(digerido), "decomposto e maturado" é enviado ao intestino delgado para processamento 

e absorção. Se a energia para baixo é todavia interrompida, o qi do estômago se 

movimenta para cima. Conhecido como um qi estomacal rebelde, esse movimento para 

cima produz sintomas como: náusea, vômito, arrotos, soluço e regurgitação acida azia, 

pirose (também chamado de refluxo, na medicina ocidental).  

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)  é uma das manifestações clínicas mais 

frequentes na prática médica, sendo a alteração orgânica mais comum do tubo digestivo. 

Definida como uma afecção crônica decorente do fluxo retrógrado do conteúdo 

gastroduodenal para o esôfago e/ou órgãos adjacentes a ele. O refluxo torna-se 

patológico quando pela sua intensidade, frequência, natureza ou outros condicionalismos 

é susceptivel de desencadear sintomas e/ou provocar lesões da mucosa esofágica ou 

ainda, manifestações extra-esofágicas. 

O tartamento médico da DRGE recorre a conselhos higieno-dietéticos (como evitar 

determinados alimentos e medidas posturais que aumentam o efeito da gravidade na 

transição esofago-gástrica) e medicamentos supressoras da secreção ácida, como os 

antagonistas dos receptores H2 da histamina (ranitidina, por exemplo) e os inibidores  da 

bmba de protões (IBP). Os IBP oferecem a maior taxa de cura e alívio para grande 

variedade de sintomas da DRGE. No entanto, estudos mais recentes demonstraram que 

25-42% dos doentes com DRGE tratados com dose habitual de IBP continuam 

apresentar sintomas. Adiciona-se o facto de apenas 20-25% dos doentes com falha no 

tratamento habitual demonstrarem melhoria significativa com o  dobro da dosagem de 

IBP, especialmente na dRGE não erosiva. 
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A acupunctura é uma técnica milenar e um dos elementos da Medicina Tradicional 

Chinesa, utilizada para o tratamento de doenças por meio de inserção de agulhas em 

pontos específicos. Todavia, a acupunctura controla o fluxo de energia através dos 

canais energéticos ou meridianos, remove bloqueios bem como fortalece a ortopatia, uma 

vez que para a MTC o corpo é formado por matéria e energia (yin e yang) onde as 

doenças são um reflexo da perda da harmonia energética. 

Este estudo visa determinar a eficácia de adicionar acupuntura verso dobrar a 

dose de IBP em doentes com DRGE que falharam tratamento sintomático com dosagem 

standard de IBP (uma vez por dia). Uma amostragem com 10 doentes apresentando 

sintomas clássicos de DRGE, devidamente diagnosticados com base na Medicina 

Ocidental, randomizado em dois grupos e que tenham sido submetidos a Endoscopia 

Digestiva Alta nos últimos seis meses antes do início da investigação. Toda a amostra 

receberá a dosagem habitual de IBP. Determinada a falha do IBP esses pacientes 

passarão aleatoriamente para dois grupos: um receberá IBP em dosagem dobrada e o 

outro seguirá com a terapêitica inicial e acupunctura por um período de 6 semanas, com 

frequência duas vezes por semanas. Deste estudo podemos já verificar que os pacientes 

a quem foi administrada a acupunctura associada ao tratamento com IBP, que estes 

revelaram uma melhoria significativa em termos de sintomatologia e qualidade de vida, 

assim a acupunctura mostrou ser uma mais valia como complemento aos tratamentos 

convencionais para esta patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

vi 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dedico este trabalho aos meus filhos, por darem  

                                                         sentido a minha vida, e, em saudosa memória, aos 

                                                          meus pais, Milton Ferreira de Carvalho e Adelina de 

Sousa Costa Carvalho que nunca mediram  

esforços para que esse momento fosse possível!! 

 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

vii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela vida, aos meus pais, Milton e Adelina, 

pela educação que me proporcionaram e a condição de vida que me permitiram estudar e 

crescer como pessoa. Onde ou em que plano estejam, minha eterna gratidão e respeito. 

 

Ao meu grande amigo, orientador, professor Dr. Jorge Pereira Machado pela 

confiança em mim depositada e por toda ajuda científica, material e logística que me 

ofereceu nos últimos anos. 

 

  Ao meu Orientador Científico: Prof. Dr. Henry Gretem, MD, Ph.D-Alemanha; pela 

iniciativa de realizar esse curso em Portugal como também por todos os meios que, de 

alguma forma, a mim disponibilizou para que eu pudesse concluir com êxito o referido 

programa. 

 

  Aos meus Orientadores Dra. Vera Alexandra Costa Dias, Gastrenterologista e o 

Prof. Doutor Miguel Mascarenhas, Director Clínico da ManopH, pela disponibilidade e 

cooperação logística e científica em todas as etapas de do projecto, desde a escolha do 

tema, elaboração, captação da amostra e elaboração final da tese. 

  

A minha grande amiga e colega da Medicina Chinesa, Ana Alexandra Anjos, pela 

inestimável cooperação e empenho na adequada ordenação e escrita da dissertação. 

 

As amigas e colaboradoras, Jessica Louise Tajdari, Helena Soares e Mariana 

Hinzmann pelas traduções pacientemente executadas em meu benefício. 

 

A Maria de Lourdes Pereima Machado e Mario José, por terem me acolhido como 

filho e irmão em sua casa no momento mais importante de minha vida e de necessidade 

em Portugal. 

 

A minha família pelo apoio moral e material e minhas desculpas pela longa 

ausência. Mas estou certo de que, ao final de tudo isso, terá valido a pena o desvelo e 

esforço de todos nós. 

 

As minhas amigas e compatriotas Helô Jobe e Elisa do Cavaco pelos momentos 

de estudo e descontração que vivemos juntos 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

viii 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro.1- Características frequente em pacientes com DRGE na Forma NERD….…….18 

Quadro.2 – Qi no conduto……………………………………………………………….…….30 

Quadro.3 – Teoria dos condutos aclopados…….………..………..…….……..……………34 

Quadro.4 - ALT………………………………… …………………………..………….…….….35 

Quadro. 5-Deficiência de yin ……………………………………….……………….………....55 

Quadro. 6- Questionário DRGE……………………………….………………………….Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

ix 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Pc-5 Clusa interna-……………………...……………………………………………..7 

Figura 2. H-3 Impedimental Maior-………………………………..…………………….….…..8 

Figura 3. S-36 Vicus Tertius Pedis-………………………………………………..……………8 

Figura 4. F-25 Porta Piramide-…….…………………………………………………................8 

Figura 5. S-25 Cardo Caeli, Rs-10 Foramen Piloricum-…..……...……………………….….9 

Figuras 6. 7. 8. CUN- 1p., 1.5p., 3p.-…………………………..………..…………,……….....9 

Figura 9. Refluxo Gastroesofágico-……………………………………………...………....…11 

Figura 10. Prevalência da DRGE em diversos países-……………………………...………12 

Figura 11. Anatomia da Junção Esofagogastrica (JEG)-………….……………..………….13 

Figura 12. DRG e suas subclassificaçõs-……………………………………………………..18 

Figura 13. História Natural da Doença do Refluxo Gastroesofágico Não Erosiva (NERD) -

………………………………………………………………………………………………….….19 

Figura 14. Proporção de pacientes que falharam sintomaticamente à dose única diária de 

IBPs em DRGE…………………………………………………………………………...………20 

Figura 15. Efetividade da terapia com IBP em NERD comparado com EE-…….……..….20 

Figura 16. Símbolo Yin/Yang (Sinal Taiji)-……………………………………………….……27 

Figura 17. Rosa dos ventos-……………………………………………………………………27 

Figura 18. Sinus curve-………………………………………………………………….………27 

Figura 19. Símbolo do Cociclo-……………………..………………………………….………33 

Figura 20. Relação dos Cinco Elementos (1)-…………………………………….………….40 

Figura 21. Relação dos Cinco Elementos (2)-…………………………………….………….40 

Figura 22. Circulação de Energia-……………………………………………………………...44 

Figura 23. Meriaidano do pulmão-.…………………………………………………………….46 

Figura 24. Merdiano do coração-……………………………………………………………...47 

Figura 25. Merdiano do pericardio-..…………………………………………………………...47 

Figura 26. Meridiano do estômago-...……………………………………………………….…48 

Figura 27. Meridiano do baço-……………..………………………………………….………..48 

Figura 28. Meridiano da bexiga-.……………………………………………………….………49 

Figura 29. Meridiano do rim-….………………………………………………………………...49 

Figura 30. Meridiano do fígado-….……………………………………………………………..50 

Figura 31. Meridiano do Instestino grosso……………………………………………...…….50 

Figura 32. Meridiano do intestino delgado-………………………………………….....……..51 

Figura 33. Meridiano do triplo-aquecedor-……………………………………………..…..…51 

Figura 34. Meridiano da vesícula biliar-……………………………….……………….……..52 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

x 

 

Figura 35. yin/yang, agonista/antagonista.…………………….……………………..…. ..….53 

Figura 36. Desequilíbrio Madeira Metal-………………………………………….…..…...….53 

Figura 37. Water Basin (1) -…..…………………………………………………………...…...54 

Figura 38. Water Basin (2)-…………………………..…………………………...…………....55 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

xi 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

 

BAR.……………………...…………………………………………..……….Barreira anti-refluxo 

CBDRGE.…………………....Consenso Brasileiro de Doença do Refluxo Gastro-esofágico 

DRG. ……………………………...…………………. …. Doença do Refluxo Gastroesofágico 

EDA.…………………………………………. ………………..……. Endoscopia Digestiva Alta 

EEI.…………………………………………. …………………..…. Esfíncter Esofágico Inferior 

HH.……………………………………………………………….…….……………. Hérnia Hiatal 

HP.…………………………………………………………………….……….Helicobacter Pylori 

IBP.……………………………………………………………..Inibidores da Bomba de Prótons 

JEG………………………………………………………..…………...Junção Esófago Gástrica 

NERD.…………………………………………………………......Não Erosivo Refluxo Disease  

OMS.…………………………………………………………….Organização Mundial da Saúde 

QVRS.………………………………………………..Qualidade de Vida Relacionada à Saúde  

RTEEI.……………………………...Relaxamento Transitório do Esfíncter Esofágico Inferior 

IMC.……………………………………….…………………….…….Índice de Massa Corpórea 

SF;36.…………………………….Medical Outcomes Study 36-iter short form health survery   

EE.…………………………………………..……….…………………….…... Esofagite Erosiva 

HHD.……………………………………………….……………. Hérnia hiatal por deslizamento 

MTC.……………………………………………………………….Medicina Tradicional Chinesa 

P;LU...……………………………………………………….……………………… Lung, Pulmão 

PPI  …………………………………………………………………………Proton Pump Inibition 

IC;LI;IG.…..………………………………… Crassintestinal; Large intestine Intestino Grosso 

E, S, St ………………………………………………….………Estomago, Stomach, Stomach 

BP;L.…………………………………………………………..………..  Baço e Pâncreas, Laino 

C; HE.………………………………………………………………………………Coração, Heart 

IS;IT… ………………………………………………….. …. Smol Intestine, Intestino Delgado 

V;B……………………………………………………………..…………………..Vesical, Bexiga 

R;KID……………………………………………………………………..……………Rim, kidney 

PC;P……………………………………………………………………….…………..Pericárdium 

TK;Sj………………………………………………………………......Triplo Aquecedor, Sanjiao 

F;GB…………………………………………………………….(Galblader,Velícola Biliar) Felial 

H;LIV……………………………………………………...…………….…........... Hepático; Liver 

DU;Rg.…………………………………….……………..…(Dumai, Vaso Governador), Regns 

REN;Rs…………………………………………….Remae, Vaso da concepção, Respondents 

Cun.………………………………………………..….…Siestema de medida utilizada na MTC 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

xii 

 

Qi.…………………………………………………Sensação referida na acupunctura (energia) 

EUA.…………………………………………………………………..Estados Unidos a América 

TUI-NA.……………………………………………………….………...Terapia Manual Chinesa 

QI-GONG.…………………………………….….Terapia de biofidback, exercício respiratório 

NIH.……………………………………………………….………….National Institutes of Health 

YIN/YANG.………………………………………………….……….Formas de energia na MTC 

ALT.……………………………………………………………....………..Algor Leadens Theory 

XUE.  ……………………………………………………………..………………………..Sangue 

ORGÃO.……………………………………………………………..……………….Ilha Corporal 

ALGAR.………………………………………………………………..………...Agente Yin (Frio) 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUÇÃO…………………………………………………………………….…………....5 

2. ACUPUNCTURA…………………………………………………………………..…………...5 

3. TRATAMENTO CONVENCIONAL…………………………………………….……………..6 

4. TERAPÊUTICA PELA ACUPUNCTURA………...………………………….……………….6 

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA……………………………………………………………….…10 

5.1. DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO……………….………………………10 

5.2. Refluxo fisiológico e patológico……………………………..……….…...12 

       5.3. A junção Esofagogástrica ou barreira anti-refluxo…….…...……..…...13 

           5.4. Relaxamento transitório do EEI (RTEEI) ……........……………………14 

           5.5. Laxidez do EEI……………………………………………………………...16 

           5.6. Factores de risco para (DRGE) …………..…………….………………. 16 

5.7. Apresentação típica da (DREG) …………….……...…………………...16  

5.8. Apresentação atípica da (DREG) ……….…………..…………………..16 

6. DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO NÃO EROSIVA (NERD) …………...17 

7. MEDICINA TRADICIONAL CHINESA……………………………..……………………….21 

      7.1. História………………………………………………………………………….22 

   7.2. Medicina Chinesa no Ocidente………….…………………………………….24 

8. TEORIAS DA MTC……………………………………………………………………………28 

8.1. A teoria dos acupontos…………………………………………...……………….28 

8.2. A teoria dos cinco inductórios……………………………………………………28 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

2 

 

8.3. A origem do Qi nos condutos…………………………….…………………..…...30 

8.4. A teoria dos condutos acoplados ou efeitos acoplados…………………….32 

8.5. Algor leadens Teory (ALT) …………………...…………………………………. 37 

9. INTER-RELAÇÃO DOS CINCO ELEMENTOS……………….………..………………….40 

9.1. Sequência de Geração ou Criação………………………………….……………40 

9.2. Sequência de Excesso de Trabalho………………………………..…………...41 

9.3. Sequência de lesão…………………………………………..……………………41 

 10. ENERGIAS (Conceitos) ……….……………………..……………………………………42  

10.1. Qi……………………………………………………………………..……….……42 

10.2. Xue………………………………………………………………..……….……….42 

10.3. Natureza dupla do Xue como Yin e Yang…………………………….……….42 

10.4. Energia defensiva (Wei Qi) ……...………………………….………….………43 

10.5. Energia construtiva (Ying Qi) ……………………...…………..……….………43 

10.6. Potencial estrutural (Jing) …………………...…………………………………..43 

11. ESTRUTURAS SISTEMÁTICAS DOS CONDUTOS……………………….……………43 

12. CARDINAL CONDUCTO (CIRCUITOS ENERGÉTICOS) …………...…….…………..44 

13. CIRCULAÇÃO DE ENERGIA………………………………………………………………44 

 14. OS TRÊS NÍVEIS CALÓRICOS……………………………...………………..………….46 

15. (DOENÇA) VISÃO DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA………………….………52 

15.1. Os 4 Mecanismos principais da patogénese…………………………...……...52 

15.1.2. Fase……………………………………………………………………………...52 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

3 

 

15.1.3. Desequilíbrio entre agonistas e antagonistas…………………………….....53 

15.1.4. Excesso de agente…………………………………………..…………………54 

15.1.5. Deficiência de yin…………………………………………….…………………54 

16. MÉTODO……………………………………………………………………………….…….56 

17. CRITÉRIO DE INCLUSÃO………………………………………………………………….57 

18. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO……………………………………………………………….57 

19. EQUIPE DE TRABALHO……………………………………………………………………57 

20. ASPECTOS ÉTICOS – PARECER.……………………………………………………….58 

21. ENQUADRAMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA……...………………………………59 

22. IMPACTO SOCIAL…………………………………………………………………….…….59 

23. RESULTADOS PRELIMINARES……………………………………….………………….60 

24. JUSTIFICATIVA…………………………………………………………………..………….62 

25. QUALIDADE DE VIDA RELACIONADO A SAÚDE (QVRS) ………...………………...62 

26. DISCUSSÃO………………………………………...……………………………………….64 

27. CONCLUSÃO…..……………………………………………………………………………66 

28. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………….82 

29. ANEXOS  

                        Anexo I - QUESTIONÁRIO (DRGE) 

 

 

 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

4 

 

DOCUMENTÁRIO 

Acupunctura é melhor que tratamento ocidental para dor lombar, diz estudo. 

Da France Presse, em Washington  

A acupunctura parece ser mais eficaz que tratamentos convencionais contra a dor 

nas costas, segundo estudos clínicos realizados na Alemanha.  

Tratamentos de seis meses com acupunctura sham ("falsa", com introdução 

superficial de agulhas) ou acupunctura tradicional chinesa (verum), parecem ser mais 

eficazes para amenizar dores lombares persistentes do que tratamentos médicos 

ocidentais, afirma o coordenador do estudo, Michael Haake, da Universidade de 

Reagensburg, em Bad Abbach (Alemanha).  

Segundo o pesquisador, a acupuntura dá aos médicos uma opção promissora e 

eficiente contra a dor nas costas crónica, com poucas contra-indicações. "A melhoria foi 

significativa e continuou mesmo depois de finalizado o tratamento", concluiu Haake, cujos 

trabalhos foram publicados na revista americana "Archives of Internal Medicine".  

O estudo clínico foi realizado com 1.162 pacientes de 50 anos com dor nas costas 

crónica, ao longo de um tempo médio de oito anos.  

Os participantes foram divididos ao acaso em três grupos. Os pacientes do 

primeiro grupo foram submetidos a dez sessões de 30 minutos de acupuntura verum 

cada um; os do segundo, a sessões de "falsa acupuntura"; e os do terceiro foram 

tratados com terapias convencionais.  

A acupuntura tradicional (verum) consiste na colocação de agulhas em certos 

pontos do corpo acompanhadas de agulhas noutros pontos a profundidades variáveis 

entre 5 e 40 milímetros.  

Já na "falsa acupuntura", as agulhas são inseridas superficialmente (de um a três 

milímetros) na zona lombar do paciente.  

A terapia convencional foi feita com uma combinação de anti-inflamatório, de 

cinesioterapia e exercícios.                                       

    Fonte: Folha Online, 25/09/2007 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)  é uma das manifestações clínicas mais 

frequentes na prática médica, sendo a alteração orgânica mais comum do tubo digestivo. 

O primeiro Consenso Brasileiro da Doença da Doença do Refluxo Gastroesofágico, 

(CBDRGE), realizado em São Paulo em 2000, definiu a DRGE como uma afecção 

crônica decorente do fluxo retrógrado do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou 

órgãos adjacentes a ele (1).  

 

O refluxo torna-se patológico quando pela sua intensidade, frequência, natureza ou 

outros condicionalismos é susceptivel de desencadear sintomas e/ou provocar lesões da 

mucosa esofágica ou ainda, manifestações extra-esofágicas. É um evento que, na 

maioria dos adultos, ocorre regularmente, a seguir às refeições em pequena quantidade. 

(2,3,4).  

 

Conforme o Consenso Internacional de Genval, DRGE também deve incluir todos os 

indivíduos expostos ao risco de complicações pelo refluxo gastroesofágico ou que 

apresentam redução significativa na sua qualidade de vida em virtude dos sintomas do 

refluxo (2,5). 

 

2. ACUPUNCTURA 

 

Há muito que tem sido aceito que a acupunctura em certos pontos do corpo, pode ter 

efeitos analgésicos e anestésicos, assim como efeitos terapêuticos no tratamento de 

várias patologias. Esta terapia, incluindo a acupuntura anestésica, tem atraido a atenção 

de muitos investigadores e tem-se tornado um tema de investigação internacional de 

interesse de todo o mundo. Numerosos estudos têm demonstrado que o sistema 

nervoso, neurotransmissores, substâncias endógenas e os meridianos podem responder 

à estimulação com agulhas(6,7).  

 

Acupunctura pode ser efectiva em pacientes com desordens funcionais Gastro-

esofágicos uma vez que tem sido provado que ela tem provocado alterações na secreção 

àcida, na motilidade gastroesofágica, e nas dores viscerais. Aqui, os efeitos da 

acupunctura na função gastroesofágica e os seus mecanismos, vão ser revistos e a 

eficácia da acupunctura em tratamentos de desordens funcionais gastroesofágicas serão 

avaliados. (3,8) 
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A acupunctura, uma técnica neuromoduladora comumente usada, tem vindo a ser 

cada vez mais aceite em tratamentos com sindromes de dor. Ela modula as funções de 

orgãos viscerais induzindo uma activação somato-visceral reflexa e mudança no sistema 

nervoso autónomo.(9,7) 

 

A acupuntura vem sendo exercida há cerca de 5.000 anos na China e noutros países 

asiáticos. Ao longo desses milênios, os antigos terapêutas desenvolveram muitos 

conceitos elaborados e sistemas que refletiam as crenças religiosas e as tradições 

médicas e socio-culturais de seus tempos. A terapia com acupuntura chegou ao século 

XXI arrastando consigo uma colecção de factos empíricos que, embora valiosos, se 

encontram indissoluvelmente combinados com antigos conceitos e métodos e com todas 

as más interpretações que surgiram durante sua longa história. (10,11,12,13) 

 

Estudos americanos demonstraram que 44% da população adulta dos EUA relatou 

sintomas de DRGE (pirose e/ou regurgitação) pelo menos uma vez por mês e 20% uma 

vez por semana.(9, 14,15). 

 

Os IBP oferecem a maior taxa de cura e alívio para grande variedade de sintomas da 

DRGE. Consequentemente, a tomade de IBP uma vez por dia tornou-se a terapêutica 

mais indicada e habitual para tratar este tipo de doentes. No entanto, estudos mais 

recentes demonstraram que 25-42% dos doentes com DRGE tratados com a dose 

habitual de IBP continuam apresentar sintomas. De facto, a falha dos IBP constitui uma 

frequente causa de  visita de doentes na prática clínica em gastroenterologia. Adiciona-se 

o facto de apenas 20-25% dos doentes com falha no tratamento habitual demonstrarem 

melhoria significativa com o  dobro da dosagem de IBP(9, 16, 17, 1). 

 

Na última década tem-se verificado um interesse crescente nas medicinas 

alternativas e complementares, especialmente em doentes com patologias médicas 

crónicas. Já há vários estudos com doentes portadores de DRGE e que referem 

regurgitação ácida diariamente, tratados com acupunctura, aromaterapia, quiroprática, 

homeopatia, hipnoterapia e reflexologia. Acupunctura tem sido utilizada com eficácia em 

várias patologias gastrointestinais demonstrando um grande efeito na secreção ácida, 

motilidade gastrointestinal, níveis neurohormonais e sensoriais e para a dor.(9) 

 

A partir de 1970, tiveram início diversos estudos científicos no sentido de comprovar a 

eficácia da acupunctura.(18) Em 1979, a Organização Mundial de Saúde (OMS) editou 

uma lista de doenças que apresentaram excelentes resultados com o tratamento de 
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acupunctura. Após vinte e cinco anos de pesquisas em renomadas instituições do 

mundo, a OMS publicou o documento Acupuncture: Review and analysis of reports on 

controlled clinical trials, no qual expõe os resultados destas pesquisas(14). 

  

3. TRATAMENTO CONVENCIONAL 

  

O tratamento clínico da Medicina Ocidental para o refluxo gastroesofágico (DRGE) 

é feito à base de Inibidores da Bomba de Protões (IBP), como terapêutica mais indicada 

e tem como objectivo o alívio dos sintomas, a cicatrização das lesões e a prevenção de 

recidivas e complicações. Para esta pesquisa a terapêutica medicamentosa adoptada foi 

o Omeoprazol. (1,10,12,20) 

  

3. TERAPEUTICA PELA ACUPUNCTURA 

  

A intervenção de Medicina Tradicional Chinesa (MTC) proposta neste estudo foi 

desenvolvida de acordo com os textos de MTC e MEDLINE. O protocolo de tratamento foi 

proposto para este estudo foi estabelecido com base no modelo de Heidelberg. O referido 

protocolo foi baseado no tratamento mais comum de acordo com os padrões de MTC 

para  DRGE (10, 11, 12 e 13). 

 

O protocolo de acupunctura consistiu em 13 pontos (6 pontos bilaterais mais 1 

central) de acordo com o diagnóstico em MTC (11). Os pontos foram selecionados 

primariamente para “regular” a função energética do estômago dum ponto de vista de 

MTC. De um ponto de vista biomédico, isto pode traduzir-se na regulação da secreção 

ácida e motilidade gástrica. Os pontos são os seguintes (91) :  

 

Pc-5 Clusa interna- localizado 3 cun (uma unidade de distância relativa usada em 

acupunctura) proximal do risco do pulso, entre os tendões do músculo palmaris longus e 

flexor carpi radialis, 0.5-0.8cun de profundidade;  

 

 

 

 

 

 

Pc5 

Figura 1 – Ponto Pc5. 

http://www.wpro.who.int/health_topics/traditional_medicine/publications.htm
http://www.wpro.who.int/health_topics/traditional_medicine/publications.htm
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H-3 Impedimental Maior- no dorso do pé numa depressão distal às junções do 1º e 2º 

ossos metatarsais, 0.5-0.8 cun de profundidade;  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

S-34 Monticulus Septi- Rimicum do Estômago, 2 cun acima da ponta supero-lateral da 

rótula, 0.5-0,8 cun;  

S-36 Vicus Tertius Pedis- localizado 3 cun abaixo da patela e 1 cun lateral à crista tibial, 

0.8-1 cun profundidade;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F25 – Porta piramide – na ponta da 12ª costela, 1-1,5 cun profundidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3 

S34 

S36 

F25 

Figura 4 – Ponto F25. 

Figura 2 – Ponto H3. 

Figura 3 – Pontos S34 e S36. 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

9 

 

S-25 Cardo caeli- 2 cun lateral ao umbigo, 0.8-1 cun;  

Rs10 – Foramen pirolicum – 2 cun acima do umbigo, 0.8-1 cun profundidade – único 

ponto central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S25 

Rs10 

1 Cun 1,5 Cun 3 Cun 

S25 

Figuras 6,7,8 – Medidas usadas para localização dos pontos de acupunctura. 

Figura 5 – Pontos S25 e Rs10. 
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  5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1. DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO 

 

               Conforme estabelecido pelo Consenso Brasileiro, o diagnóstico da DRGE, pode 

ser confirmado em pacientes com sintomas típicos que ocorram numa frequência de duas 

vezes por semana, nos últimos 1 ou 2 meses, entretanto, também é aceite, para fins de 

confirmação de diagnóstico, a frequência de uma vez por semana (1, 3). 

 

                A presença de pirose e/ou regurgitação frequente é suficiente para indicar o 

diagnóstico da DRGE sem a necessidade de confirmação com exames complementares 

(endoscopia digestiva alta e/ou pHmetria esofágica prolongada), pode, porém, ser 

necessário para a confirmação diagnóstica nos pacientes que apresentam sinais de 

alarme como; hemorragia digestiva, anemia, disfagia, odinofagia e emagrecimento em 

pacientes com idade superior aos 40 anos e naqueles com sintomas atípicos (1,23) 

 

A utilização de uma prova teste terapêutica com IBP em pacientes com manifestações 

típicas ou atípicas, que não apresentem sinais e sintomas de alarme, tem sido, 

convenientemente, utilizada pois permite diminuir a necessidade de exames 

complementares (1,45,46,47)  

 

Em razão da alta prevalência com que se apresenta, a Doença do Refluxo 

Gastroesofágico (DRGE) constitui um dos mais frequentes motivos para consultas na 

prática clínicas. O primeiro Consenso Brasileiro da DRGE, realizado no ano de 2000 em 

São Paulo, conceitua DRGE como a afecção crónica decorrente do fluxo retrógrado de 

parte do conteúdo gastroduodenal para o esófago e/ou órgãos adjacentes a ele, 

acarretando um espectro variável de sintomas e/ou sinais esofágicos e/ou 

extraesofágicos, associados ou não a lesões teciduais (22). 

 

 Segundo o Consenso Internacional de Genval, DRGE deve incluir também 

todos os indivíduos expostos ao risco de complicações por refluxo Gastroesofágico ou 

que apresentam redução significativa na sua qualidade de vida devido aos sintomas de 

refluxo, mesmo após adequada informação a respeito da natureza benigna dos seus 

sintomas (22, 23)  
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Figura 9 – Refluxo Gastroesofágico.  Fonte: MedicineNet.com 2004 

 

           Podemos observar à esquerda o esfíncter esofágico inferior (EEI) competente, 

impedindo o refluxo do conteúdo gastroduodenal para o esófago. É possível ver na 

imagem à direita a ocorrência do refluxo Gastroesofágico. 

 

 Uma metanálise de estudos internacionais utilizando-se como critério “pirose 

pelo menos uma vez por semana, nos últimos doze meses” para o diagnóstico de DRGE 

encontrou uma prevalência variando entre 10 e 20% no mundo ocidental e até 5% no 

mundo oriental (24).  

 

 Estatísticas brasileiras também apresentam grande variabilidade sendo 

observadas prevalências que variam de 11,9% em inquérito realizado em 22 áreas 

metropolitanas (25) e entre 18,2 e 31,3% em Pelotas, Rio Grande do Sul (26,27). Não 

existem estudos epidemiológicos versando a DRGE na população portuguesa. 

 

  A grande variação de prevalência pode ser real ou atribuída aos diferentes 

delineamentos e definições utilizadas para o diagnóstico de DRGE. Nos estudos citados, 

entretanto, a real prevalência é provavelmente mais elevada do que as que foram 

descritas acima, e, se considerarmos sintomas atípicos como tosse crónica, rouquidão, 

dor retroesternal, (28)  
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Figura 10 – Prevalência da DRGE em diversos países. Fonte: Dente et al. (23) 

  

5.2 Refluxo fisiológico e patológico 

 

 O refluxo do conteúdo gástrico para o esófago é um evento fisiológico, que 

ocorre, normalmente, em indivíduos sadios, principalmente, no período pós-prandial (29).  

 

 Quando o refluxo ultrapassa uma determinada percentagem (4,2% em 24 

horas), há uma associação com sintomas e/ou lesões esofágicas. Nesta situação, o 

refluxo passa a ser considerado (patológico). A presença de sintoma, com ou sem lesão 

tecidual, passa a ser denominado de Doença de Refluxo Gastroesofágico (DRGE) (22, 

23). 

 

 A patogénese da DRGE é associada a múltiplos factores, frequentemente 

coexistentes, de alterações anatómicas e funcionais na junção esofagogástrica (barreira 

anti-.refluxo), na depuração esofágica, na resistência epitelial da mucosa, na 

acomodação e motilidade gástricas e também na percepção ou na sensibilidade aos 

sintomas (30). 
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5.3. A junção Esofagogástrica ou barreira anti-refluxo 

  

 A junção Esofagogástrica (JEG) é composta pelo esfíncter esofágico inferior 

(EEI) e pelo diafragma crural.  A acção dessas duas estruturas anatómicas forma o que 

chamamos barreira anti-refluxo (BAR), ocluída em condições basais, evitando que ocorra 

o refluxo Gastroesofágico (31). 

 

Figura 11 – Anatomia da junção Esofagogástrica (JEG). Fonte: Mittal e tal (22) 

 

 O EEI e o diafragma crural, em acção conjunta, são considerados 

funcionalmente componentes “intrínseco” e “extrínseco” da Barreira Antirefluxo e, como 

estrutura anatómica, super postos e “ancorados” entre si pelo ligamento frenoesofágico. 

O EEI é caracterizado por um espessamento da musculatura circular com 3 a 6 cm de 

extensão crânio-caudal, apresentando disposição circunferencial assimétrica, com seu 

nível pressão mais elevado na parede lateral esquerdo (32).  

  

 Considerando o componente intrínseco da BAR, O EEI é composto por dois 

músculos. O primeiro é um músculo “semicircular” cujas fibras concentram-se na parede 

lateral direita do EEI, projectando-se para a parede anterior e posterior e com a sua 

abertura direccionada para a esquerda sendo chamado (fibras prensoras) e o segundo, 

um músculo cujas fibras (fibras pendentes) se estendem da parede anterior do antro, 

corpo e fundo gástrico, envolvendo a porção lateral esquerda do esfíncter, junto ao 

ângulo de His, e projectando-se até a parede anterior e posterior de estômago (33).  
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 Esses dois componentes são, funcionalmente, diferentes em muitos aspectos, 

cada um com suas propriedades contrácteis específicas. O músculo de fibras 

semicirculares apresenta aumento significativo do tónus basal, ao passo que o tónus do 

músculo de fibras oblíquas é reduzido porém responde melhor aos estímulos colinérgico 

(34). 

 Em condições patológicas, o EEI parece ser responsável por 90% da pressão 

basal na BAR, enquanto que o diafragma crural, principalmente no seu componente 

directo, enlaçando a circunferência externa do EEI, contribui com os 10% restantes da 

pressão (35).  

 

 Em termos fisiológicos, durante a deglutição de alimentos há uma 

estimulação na faringe transmitida por fibras aferentes ao tronco encefálico, onde os 

núcleos do tracto solitário, ambíguo e dorsal do vago, processam o sinal e enviam sinais 

para o relaxamento do EEI e do diafragma crural, através das vias eferentes vagais e 

frénicas, respectivamente. A pressão do EEI diminui 1,5 a 2,5 segundos após a 

deglutição e permanece próxima a zero, durante 6 a 8 segundos, enquanto a onda 

peristáltica propaga-se ao longo do corpo esofágico, conduzindo o bolo alimentar ao 

estômago. Dois tipos de neurónios periféricos, pós-ganglionares, na parede do esófago 

comandam a contracção e o relaxamento do EEI sendo a acetilcolina o neurotransmissor 

excitatório que promove a contracção muscular e o óxido nítrico e o peptídio intestinal 

vasoactivo (VIP), os inibitórios, desencadeando o relaxamento esfincteriano (31)  

 

 Na presença de um aumento da pressão intra-abdominal (inspiração, 

defecação, micção, tosse), o diafragma crural exerce importante papel no reforço ao EEI 

sendo responsável pelo rápido aumento da pressão da BAR 30 a 90 mmHg acima da 

pressão de repouso. Essa zona da alta pressão tem seu tónus influenciado por uma série 

de eventos fisiológicos, hormonais e medicamentoso (30). 

 

5.4. Relaxamento transitório do EEI (RTEEI) 

   

 O RTEEI é um fenómeno que ocorre, fisiologicamente, na eructação e 

corresponde a um relaxamento do EEI, causado por reflexo visceral vago-vagal. Tal 

relaxamento tem como principal indutor a distensão do estômago proximal, 

especialmente, durante o período pós-prandial, resultando em estímulos aos 

mecanorreceptores gástricos (35,36, 37, 38, 39).  
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 Esse relaxamento é semelhante ao iniciado durante a deglutição, entretanto, 

sua duração é mais prolongada e seu mecanismo envolve um arco reflexo originado no 

estômago (e não na faringe) através das vias aferentes ao tronco encefálico que por sua 

vez sinalizam, através das fibras eferentes do vago e do nervo frénico, o relaxamento do 

EEI e do diafragma crural, respectivamente. Pacientes com DRGE, normalmente 

apresentam pressão basal do EFI dentro da normalidade. Entretanto, episódios de 

relaxamento transitório, não relacionados à deglutição, são os principais responsáveis 

pelo refluxo Gastroesofágico patológico. Conclusão: o relaxamento transitório do EEI ó 

principal responsável pelo refluxo Gastroesofágico, tanto em indivíduos normais (refluxo 

fisiológico) quanto em indivíduos com DRGE (refluxo patológico) (40,41).  

 

 Estudos sugerem que pacientes com refluxo patológico têm uma maior 

proporção de episódios de refluxo ácido associado a esses relaxamentos. Entretanto, 

ainda é incerto se sua frequência é maior em portadores da doença do refluxo (39,42).  

 

 Esse fenómeno ainda não é totalmente compreendido, porém, um estudo 

ainda mais recente sugere que a maior frequência de episódios de refluxo ácido decorre 

da maior retenção do conteúdo alimentar no fundo gástrico em pacientes com refluxo 

patológico, resultando em maior gradiente de pressão entre o estômago e o esófago (38). 

 

 O deslizamento do esófago distal e do estômago proximal para a cavidade 

torácica ocasiona a formação de hérnia do hiato com perda da superposição dos 

componentes intrínseco (EEI) e extrínseco (crura diafragmática), diminuindo o seu efeito 

somatório na JEG, e a eficácia da BAR. Esse fenómeno é atribuído a um aumento da 

complacência das estructuras músculo-tendinosas da JEG sendo a deterioração do 

ligamento frenoesofágico, provavelmente, o factor mais importante (43,44).  

 

 Nos pacientes portadores de hérnia do hiato, a inspiração profunda, tosse e 

defecação podem produzir episódios de refluxo por aumento transitório da pressão intra-

abdominal, mais facilmente, em função da já reduzida competência da BAR (refluxo de 

estresse). A presença de hérnia hiatal associada a hipotonia do EEI pode levar o refluxo 

a tornar-se livre, encontrado particularmente em pacientes com esófago de Barrett (45, 

46).  

 A hérnia do hiato (HH), dificulta o esvaziamento esofágico pois o conteúdo 

gástrico forma um reservatório intratorácico que vai promovendo o refluxo (45, 46, 47, 

48). 
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5.5. Laxidez do EEI 

 

 O EEI funciona por uma combinação de factores anatómicos e fisiológicos e 

previnem o refluxo do conteúdo gástrico no esófago inferior. Durante a deglutição, o EEI 

relaxa e permite que o material ingerido alcance o estômago. O EEI é uma zona de 

pressão aumentada que tem entre 2 4 cm de comprimento. As pressões de repouso 

normais variam de 10 a 40 mm hg. A hipotonia do EEI é outro mecanismo de DRGE e 

quando a hipotonia é marcada pode originar, também, mesmo sem a presença de hérnia 

hiatal (41). 

 

5.6. Factores de risco para DRGE 

 

 A sobrecarga ponderal (Índice de Massa Corporal =IMC> a 25kg/m2 e a 

obesidade (IMC> 30kg/m2) tem a sua associação, claramente estabelecida, com DRGE, 

hérnia hiatal, esófago de Barrett e o adenocarcinoma do esófago (49,50,51). 

 

 Há vários estudos com base na observação que descrevem uma estreita 

relação entre DRGE e tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, dieta rica em gordura 

saturada, assim como um curto espaço de tempo entre o jantar e deitar (49, 54).  

  

5.7. Apresentação típica da (DRGE) 

 

                   A forma mais frequente de apresentação da DRGE é por seus sintomas 

típicos. Ou seja: pirose e regurgitação ácida. Estes sintomas são definidos, 

respectivamente, como sensação de queimação que se irradia desde o epigástrio até a 

base do pescoço, podendo atingir a garganta, e retorno de conteúdo gástrico até a boca 

(22). 

 

5.8. Apresentação atípica da (DRGE) 

                   

Além dos sintomas típicos, vários outros sintomas podem ser considerados 

manifestações atípicas: dor torácica retroesternal, disfagia não obstrutiva, tosse crónica, 

asma brônquica, pneumonia de repetição, pigarro, rouquidão, sonolência diurna (22,60). 
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6. DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO NÃO EROSIVA (NERD)  

 

           Evidências epidemiológicas indicam que a maioria dos pacientes que relatam 

sintomas típicos para DRGE, como pirose e regurgitação ácida não apresentam lesões 

na mucosa esofágica, tais como a esofagite péptica. A definição da DGRE por muito 

tempo foi associada à presença de lesões na mucosa esofágica identificáveis à 

endoscopia digestiva alta. Porém esta definição vem mudando progressivamente, em 

função das referidas evidências (29).  

 

           Num período bem mais recentemente, essa constatação foi contemplada na 

redefinição da DRGE considerada como “afecção crónica decorrente do fluxo retrógrado 

de parte do conteúdo gastroduodenal para o esófago e/ou órgãos adjacentes a ele, 

provocando um espectro variável de sintomas e/ou sinais esofágicos e/ou 

extraesofágicos; associados ou não a lesões teciduais (22) ” 

              

 Inúmeros estudos demonstram que, aproximadamente 50% dos pacientes com 

azia apresentam mucosa esofágica normal durante a endoscopia (61, 62).  

           Robinson et al pesquisando em 165 pacientes nos EUA, identificou mucosa 

esofágica normal à endoscopia em 53% dos indivíduos (63). 

 

           Com relação à definição para Doença do Refluxo Gastroesofágico Não-Erosiva 

(NERD – non erosive esophageal reflux disease) ainda não há consenso pois alguns 

autores incluem tanto pacientes com sintomas típicos quanto atípicos. Fass propõe defini-

la como “a presença de sintomas típicos – azia e/ou regurgitação acida – nos últimos três 

meses com mucosa esofágica normal à endoscopia” (64).  

 

           Mediante a ausência de consenso internacional na sua definição, as 

características clínicas e fisiopatológicas, também estão longe de um consenso. Um 

estudo envolvendo 25 centros na Dinamarca e Suécia, e realizado com 424 pacientes 

portadores de azia associada a NERD, com média de idade  de 50 anos, 58% eram do 

sexo feminino, 21% eram fumantes, 58% consumidores de bebida alcoólica, 75% 

possuíam hérnia hiatal e 26% apresentavam Helicobacter pylori positivo (65). 

            Pacientes com NERD apresentam sintomas associados a dispepsia funcional 

(distensão abdominal, sensação de saciedade, náusea e vómitos) mais comumente do 

que pacientes com a forma erosiva (66). Porém, a dor torácica tem sido mais 

frequentemente relatada por pacientes com DRGE erosiva (67,68). 
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Características frequentes em pacientes com DRGE na forma NERD  

Parâmetro Características 

Sexo Mulheres 

Idade Jovens 

Peso corporal Não-obesas 

Hérnia Hiatal deslizante Pouco frequente 

Pressão basal do EEI Normal 

Amplitudes de contracções distais Levemente diminuídas 

Dismotilidade Pouco frequente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

Figura 12 - Doença do Refluxo Gastroesofágico e suas subclassificações. Fonte: Fass, 2006 (64) 

 

           A NERD abrange um grupo heterogéneo de pacientes, inclusive um subgrupo 

como portadores de pirose funcional. O Comité de Roma II para desordens funcionais 

esofágicas define pirose como ausência de refluxo patológico ou de doenças causadas 
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por desordens na motilidade esofágica, com presença de episódios de dor rectroesternal 

(69). 

            Kuster et al (70) identificaram casos de esofagite não erosiva documentada por 

endoscopia entre 107 pacientes com sintomas sugestivos de DRGE. Após 3 anos, 

apenas 2,7% dos pacientes com NERD desenvolveram esofagite erosiva e 3% após 6 

anos, o que evidência o quão longa é a duração dos sintomas, bem como o pequeno 

número de pacientes com progressão da doença não erosiva para a erosiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 13 - História Natural da Doença do Refluxo Gastroesofágico Não-Erosiva (NERD) – Fonte, 2006 (64) 

 

 

O pacientes com NERD apresentam uma menor resposta a medicações como 

inibidores da bomba de prótons (IBP) quando comparados com pacientes com esofagite 

erosiva, mas quando apresentam refluxo patológico à pHmetria respondem melhor ao 

tratamento (71).  

 

No entanto apenas 45% dos pacientes com NERD apresentam refluxo patológico 

à pHmetria, quando comparados com 75% dos pacientes com esofagite erosiva, e em, 

92% naqueles com esófago de Barret (72)   

 

Martinez et al (73) em estudo com 71 pacientes, demonstrou que dos 55% com 

pHmetria sem refluxo patológico, 32% apresentavam Índice de Sintomas (symptoms 

Index- SI), positivo. Pacientes com esófago hipersensível demonstram uma resposta 

limitada ao tratamento com dose única com IBP, mas podem responder a doses mais 

elevadas (74).                         
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Figura 14 - Proporção de pacientes que falharam sintomaticamente a dose única diária de IBPs em DRGE 

Fonte: Fass, 2006 (64) 

 

O tratamento em pacientes com NERD inclui o acompanhamento dos sintomas a 

longo prazo e a prevenção da repetição dos sintomas. Normalmente, a terapêutica para 

estes pacientes é similar a realizada em pacientes com esofagite erosiva mas o controle 

completo de sintomas é atingido em apenas 36,7% dos pacientes com NERD, quando 

comparado com 55% de pacientes com esofagite erosiva, tratados com IBPs por um 

período de 4 semanas, e esta baixa resposta ao tratamento se deve a heterogeneidade 

deste grupo (75).  

 

 

 

 

Figura 15 - Efectividade da terapia com IBP em NERD comparado com EE Fonte: Adapted from Dean et al (70) 
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7. MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 

 

Oficialmente a Medicina Chinesa começa com o livro O Clássico do Imperador 

Amarelo em Medicina Interna, há 2300 anos. No entanto, descobertas arqueológicas 

revelam que agulhas de acupunctura e resíduos de ervas datam de pelo menos 4 a 8000 

anos (10). 

É necessário compreender que ao mencionarmos um órgão na Medicina 

Tradicional Chinesa, estamos nos referindo ao órgão energético e não físico. Para os 

Chineses, as doenças se iniciam no órgão energético, e, somente se não tratada, em 

tempo hábil, o processo de adoecimento invade o órgão físico. É por esse motivo que a 

Medicina Chinesa pode ser executada, na maioria das vezes, de forma preventiva, pois o 

órgão energético pode ser tratado antes que o órgão físico seja atingido pela doença (10, 

11, 12, 76). 

As Terapias Orientais actuam, principalmente, na parte energética do corpo, 

descrita como energia vital, Qi em Chinês. O Qi é um conceito fundamental na MTC e é 

considerado nossa  "essência de vida", que mantém, e norteia nosso corpo físico, mente 

e espírito. O fluxo de Qi pode ser perturbado por um trauma externo, como um ferimento, 

uma mudança climática ou, ainda, um trauma interno, como a depressão ou o stress. É 

quando sintomas como dor ou desconforto começam a ocorrer e passamos a 

experimentar um estado de pré-doença. A acupuntura é usada para acessar e distribuir o 

Qi que permeia nosso corpo e corrigir qualquer desequilíbrio energético ou bloqueio 

verificado (10, 11, 12, 76). 

No modelo de Medicina Chinesa científica de Heidelberg (Alemanha), três coisas 

são fundamentais: diagnóstico; diagnóstico; diagnóstico (12, 76). 

 

Derivada dos radicais latinos acus e pungere, que significam agulha e puncionar, 

respectivamente, a acupunctura visa à terapia e cura das enfermidades pela aplicação de 

estímulos através da pele, com a inserção de agulhas em pontos específicos chamados 

acupontos. Trata-se também de uma terapia reflexa, em que o estímulo de uma área age 

sobre outra(s). Para este fim, utiliza, principalmente o estímulo nociceptivo (77,78,79). 

 

 Entretanto, além do sentido restrito de agulhamento, a palavra acupunctura pode 

ter sentido mais amplo, o do estímulo do acuponto segundo as várias técnicas 

disponíveis (agulhamento, alterações de temperatura, pressão e outras). A acupunctura 
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faz parte de um conjunto de conhecimentos teórico-empíricos, a Medicina Tradicional 

Chinesa (MTC) que inclui técnicas de massagem (Tui-Na), exercícios respiratórios (Chi-

Gung, Qi-gong), orientações nutricionais (Shu Shieh) e a farmacopéia chinesa 

(medicamentos de origem animal, vegetal e mineral (77, 78). 

 

7.1. História  

 

A Medicina Tradicional Chinesa é uma prática antiga ainda usada por milhões de 

pessoas no mundo todo - mesmo após o desenvolvimento da medicina científica 

moderna. Na origem da Medicina Tradicional Chinesa está a crença de que o indivíduo 

(microcosmo) é visto como parte integrante das forças da natureza que é o macrocosmo. 

Pela observação cuidadosa da natureza, os sábios taoístas eram capazes de perceber os 

padrões comuns aos ambientes externo e interno do corpo humano. Durante milhares de 

anos, as observações cumulativas dos sábios de toda a China levaram a um sistema 

confuso de diagnóstico e cura (10, 77, 80).  

Essas antigas curas tradicionais chinesas passaram não apenas nos testes do 

tempo - mas sim nos testes da medicina moderna. Há mais de três mil anos, durante a 

dinastia Shang, apareceram os hieróglifos de acupunctura e Moxibustão nas inscrições 

em ossos e cascos de tartaruga (10, 77, 80). 

Inicialmente, a “pedra Bian” era o principal instrumento para tratar doenças, mas 

nesse período, com o desenvolvimento das técnicas de fundição de lança em bronze, 

surgiram as primeiras agulhas feitas deste material para uso medicinal (10, 77, 80).   

Durante este período constituiu-se o pensamento filosófico do Yin-Yang e cinco 

elementos, e os médicos antigos obtiveram o conhecimento preliminar de pulso, sangue, 

fluido corpóreo, Qi, Shen, essência, bem como a doutrina de adaptação pertinente do 

corpo humano ao ambiente natural. Surgiu, assim, o broto da teoria básica da Medicina 

Tradicional Chinesa.  No século III antes de Cristo, foram descobertos dois rolos de seda 

registrando os canais de energia e colaterais, na escavação da tumba de Han (Dinastia 

Han-206ac-24dc), que revelaram a descoberta mais antiga da teoria dos canais de 

energia e colaterais. Durante as dinastias Setentrional e Meridional (265-581), devido às 

guerras, o conhecimento da Acupunctura e Moxibustão foram popularizados, aparecendo 

neste período cada vez mais monografias e mapas dos pontos de Acupunctura (77, 80).  

http://saude.hsw.uol.com.br/corpo-humano-canal.htm
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Durante as dinastias Sui (581-618) e Tang (618-907), a China passou por um 

processo de prosperidade económica e cultural da sociedade feudal, e a ciência da 

Acupunctura e Moxibustão também tiveram grande desenvolvimento.  Na dinastia Ming 

(1368-1644), a acupunctura foi trabalhada e estudada até atingir o seu auge. Neste 

período, foram feitas revisões com resumos da literatura através dos séculos.  Do 

estabelecimento da Dinastia Qing até a Guerra do Ópio (1644-1840), os doutores da 

Medicina consideraram a Medicina Herbária superior à Acupunctura, que caiu em desuso 

neste período (77,78).  

Em 1822, o imperador Dão Gang baniu a Acupunctura e moxibustão da Cidade 

Proibida, alegando que estas não eram práticas adequadas para serem aplicadas na 

monarquia. Com a revolução de 1911, terminou o império da Dinastia Qing, e a 

popularidade da Acupunctura entre os chineses sofria altos e baixos, estando a 

sociedade dominada por facções opostas: de um lado, aqueles que queriam libertar a 

China de tudo que fosse supersticioso e não-científico; e de outro, os que não queriam 

submeter a cultura chinesa `a influência ocidental. Quando a Medicina Ocidental foi ali 

introduzida, ela passou a ser considerada superior, e a Medicina Tradicional Chinesa foi 

relegada às áreas rurais e já não era mais ensinada nas faculdades (77, 80). 

A Acupunctura foi introduzida novamente pelo governo comunista nos anos 

cinquenta, por razões pragmáticas: a necessidade urgente de um tipo de assistência à 

saúde que incluísse toda a população. Foram dados cursos rápidos e de aplicação 

imediata de acupunctura e fitoterapia aos chamados “Barefoot Doctors” (médicos de pés 

descalços), profissionais que recebiam formação para atender às necessidades básicas 

da população em atenção primária. Eis aí um dos grandes programas de saúde pública 

do mundo (77,78).  

  As principais práticas da Medicina Tradicional Chinesa são eficazes com pouco 

investimento financeiro, salvo nos recursos humanos, cujos profissionais devem estar 

tecnicamente qualificados para que o resultado final seja satisfatório.  Actualmente, as 

pesquisas de acupunctura ganharam qualidade no seu efeito clínico, e, a pesquisa 

através de métodos científicos modernos estão na vanguarda do mundo (77, 80).   
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7.2. Medicina Chinesa no Ocidente 

 

As primeiras informações acerca da acupuntura foram trazidas à Europa em 

meados do século XVII, por jesuítas e viajantes procedentes do Extremo Oriente. Na 

verdade, foram os missionários jesuítas que cunharam o termo "acupuntura", a partir do 

latim. Dentre os monges católicos, merece destaque o padre Hervieu, que publicou em 

1671, em Grenoble, o primeiro tratado sobre a matéria, intitulado, "Les Secrets de la 

Médecine des Chinois". Ainda no século XVII, Rhine, um médico holandês, escreveu 

extensamente sobre o tema, enquanto descrevia suas viagens ao Japão (10, 11, 12, 13). 

 

Situação Actual - Nos útimos vinte anos, verificou-se uma drástica mudança na 

aceitação da acupuntura em todo o Ocidente. Com efeito, a acupuntura é hoje praticada 

em quase todos os paises ocidentais, introduzida em clínicas modernas, e estudada 

segundo procedimentos científicos rigorosos. A própria Organização Mundial da Saúde 

(OMS) lhe concede o aval e encoraja o seu uso pelos países membros, tendo dedicado 

ao tema, em 1979, uma edição inteira da revista Saúde no Mundo(31,39,76).  

 

Foi-se o tempo em que os céticos se sentiam seguros para argumentar que as 

evidências da eficácia da acupuntura eram apenas factuais. Afirmações desse tipo, 

denotam hoje não apenas preconceito, mas, na maioria dos casos desatualização e 

ignorância. Atualmente, estudos clínicos controlados demonstram que a acupuntura 

contribui para aliviar a dor crônica em 55-85% dos pacientes, enquanto que o placebo 

beneficia apenas 30-35% dos casos. O progresso das pesquisas realizadas desde os 

anos setenta conduziu a nada menos que 17 diferentes linhas de convergência que 

suportam a idéia da participação de mecanismos endorfínicos na analgesia por 

acupuntura. Centenas de artigos em várias publicações científicas Ocidentais nos 

revelam os mecanismos causais (reducionistas) para muitos dos efeitos da acupuntura, 

inclusive anti-inflamatórios. (31, 39, 76, 78, 81) 

 

Na Alemanha, um estudo recente mostra que 90% dos médicos que trabalham 

nas clínicas de dor utilizam a acupuntura; enquanto nos Estados Unidos, dados de Stux e 

Pomeranz indicam que, até 1997, nada menos de 27 escolas de medicina incluiam a 

acupuntura no curriculum de graduação. No Brasil, a acupuntura é atualmente uma 

especialidade médica e de outros profissionais da saude; e no Canadá, a Acupuncture 

Foundation of Canada realizara, até 1997, cursos para mais de 2.000 médicos. (17, 76) 
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Recentemente, (3-5 de novembro de 1997) o National Institutes of Health (NIH), 

nos Estados Unidos, promoveu uma reunião de consenso, que, depois de atestar a 

eficácia da acupuntura em diversas afecções, concluiu sugerindo uma maior utilização da 

acupuntura pelos médicos americanos (NIH Consensus Development Conference on 

Acupuncture). Também encorajou os planos de saúde a oferecerem esta modalidade de 

tratamento aos seus usuários. E, finalmente, enfatizou a necessidade de mais 

investimentos em pesquisas para ampliar os conhecimentos atuais acerca dos 

mecanismos de acção e dos efeitos da acupuntura. (10, 11, 12, 13) 

 

Todos esses acontecimentos, são indicativos de que o futuro da acupuntura no 

Ocidente apenas está a começar. Na tentativa de satisfazer alguns conceitos 

académicos, a acupuntura na linguagem ocidental é um método de estimulação 

neurológica, com efeitos sobre neurotransmissores, neuromoduladores e reação do 

sistema imunitário (pró eanti-inflamatória). Históricamente, a primeira propriedade da 

acupuntura que foi capaz de chamar a atenção acadêmica, foi justamente no domínio da 

dor. Esquemas foram levantados para associar liberações de endorfinas causadas por 

estímulos de agulhas sobre nervos específicos(11,12,13). 

 

No Ocidente, a acupunctura ganhou credibilidade principalmente por seu efeito no 

alívio da dor, seja ela de várias origens. Esta é uma das razões para a ênfase actual da 

pesquisa no estudo dos mecanismos analgésicos da acupunctura. O foco de atenção tem 

sido o papel dos opióides endógenos neste mecanismo. Ao longo de sua evolução, o 

cérebro desenvolveu sistemas complexos de modulação (aumentar ou diminuir) da 

percepção da dor. Em especial o sistema opióide (semelhante à morfina) e o sistema não 

opióide de analgesia (os neurotransmissores) que suprimem a percepção da dor. A 

aceitação do efeito da acupunctura no alívio da dor foi facilitada pela descoberta dos 

opióides endógenos. Essa descoberta trouxe uma explicação lógica em termos ocidentais 

para o efeito sobre a sensibilidade à dor. Além de aliviar a dor, a acupunctura é 

comummente usada na MTC (Medicina Tradicional Chinesa) para tratar várias doenças 

(82) 

 

            Durante algum tempo, muitos pesquisadores duvidam da aplicação da acupuntura 

fora do tratamento da dor e nas funções do sistema nervoso autônomo. Os mecanismos 

da terapêutica da acupuntura, ainda não estão claramente associados aos mecanismos 

fisiológicos sob os domínios da ciência actual. Ainda hoje, apesar do espaço que ganha 

nos hospitais e clínicas médicas, alguns estudiosos aceitam a "contra-gosto" a atuação 
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terapêutica da acupuntura no tratamento da dor e nas disfunções do sistema nervoso 

autônomo. Entretanto, não é possível ignorar os testes realizados com metodologias 

largamente aceites no meio académico, assim como não é possível ignorar uma cirurgia 

realizada sob a anestesia produzida pela simples punção de agulhas. Acupuntura 

aplicada com o auxílio da eletricidade (82). 

 

 Primeiramente, é fundamental conceituar que a Medicina tradicional chinesa 

(MTC) não é sinónimo de acupunctura. A MTC envolve a utilização de fitoterapia 

(fórmulas magistrais contendo ervas), meios físicos (como calor e massagem), técnicas 

corporais (como dieta e exercícios), práticas de respiração e meditação, entre outras (79) 

 

 A filosofia e os conceitos de saúde na Medicina Tradicional Chinesa são 

inteiramente diferentes da convencionada na Medicina Ocidental. Considerando que a 

medicina ocidental trata os agentes causadores das doenças e tratamentos específicos, a 

Medicina chinesa adopta uma abordagem holística, com o objectivo de manter a saúde, 

restaurando equilíbrio das funções corporais. Na medicina chinesa, os seres humanos 

são vistos como parte do universo. O corpo humano, sendo um pequeno universo, 

interage com o ambiente, o macrocosmo. Tudo o que nosso corpo leva (alimentos, ar, 

medicamentos ou estímulos que despertem os cinco sentidos) são imposições do 

universo exterior para o universo interior do corpo humano (83).  

 

De acordo com textos clássicos médicos da China, existem 12 meridianos (ou 

canais de energia primária) no nosso corpo: seis meridianos yang e seis meridianos yin, e 

8 sinartérias. É através destes canais que a energia (qi) circula para todo corpo. 

Distribuídos ao longo desses meridianos estão cerca de 360 pontos de acupunctura, 

todas localizadas na pele, em áreas de baixa resistência elétrica e na proximidade feixes 

nervosos. (11,12,83)  

 

O princípio da acupunctura consiste na utilização de uma agulha para estimular os 

acupontos no corpo para promover a circulação de qi e restaurar o equilíbrio do yin e 

yang. O efeito terapêutico da acupunctura aparece no seu melhor quando os pacientes 

têm uma sensação específica, chamada sensação de Qi (sensação de peso, formigueiro, 

dormência, queimadura (11, 12). 

 

 A cultura chinesa tende a colocar termos técnicos de forma emblemática. De 

facto, toda a linguagem chinesa é expressa por emblemas e por caracteres clássicos. Se 

nós seguirmos esta tendência ao nível matemático, nós poderemos exprimir o conteúdo 
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matemático e não o conteúdo filosófico desta consideração através de um círculo que 

nós desenhamos à volta do nosso termo técnico. O que resulta é a assim chamada 

monada ou em chinês o sinal Fouqi ou o sinal Taiji. Este sinal também é referido como o 

símbolo Yin/yang. O simbolismo matemático está em que o yin e o yang formam uma 

linguagem binária de números que são capazes de descrever funções circulares tais 

como na regulação. Portanto, nós consideramos esse sinal como um símbolo para a 

abordagem científica dos processos naturais em vez de ser uma abordagem mística e 

filosófica que é comum na apresentação pública da medicina chinesa. (11) 

 

 

                     

    

      

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Sinal Fouqi (11,12).                                                           Figura 17 – Taiji -Rosa-dos-ventos (11,12).  
 

 

 

 

Figura-18(11) 

 

 

Referindo-nos agora ao círculo clássico das discussões yin e yang do movimento 

circular, nós podemos inserir no nosso modelo regulador das fases Madeira, Fogo, Metal 

e Água como secções quadripartidas do movimento circular. Na verdade, este símbolo é 

uma boa descrição pelo facto de que o valor previsto (aqui chamado Terra), o centro do 
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 Figura 18 – Curva sinoisidal (11,12).                                                      
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movimento exerce uma regulação descendente na 1ª metade do movimento e uma 

regulação ascendente na segunda metade do mesmo movimento. (10, 11). 

 

 

8. TEORIAS DA MTC 

 

8.1. Teorias dos acupontos 

 

Acupontos com efeitos semelhantes estão conectados por uma linha que se 

designa conduto (Teoria 1). Apesar desta regra parecer fácil de compreender, o uso dos 

pontos indica que os efeitos são bastante diferentes, apesar dos pontos estarem no 

mesmo conduto. Esta é a explicação para o facto de mais teorias terem surgido através 

da história da medicina Chinesa, como a teoria dos cinco indutórios, os chamados pontos 

“antigos” (Teoria 2) ou a ALT (Teoria 3) (11, 12) 

 

 8.2. A teoria dos cinco indutórios 

 

Nas escrituras chinesas antigas, um conduto é muitas vezes ilustrado ou retratado 

como um rio que corre a partir das unhas para o corpo. Esta comparação parece apontar 

para a unha como um poço ou fonte. E o quinto ponto como a entrada do rio para o mar. 

Como num rio, o fluxo de qi, origina-se na fonte e alimenta o mar, que é o yin ou o tecido 

funcional do corpo com as respectivas ilhas corporais dos. Nas pontas dos dedos e nas 

partes distais do corpo, o fluxo de qi está direccionado mais para o exterior. No cotovelo 

ou no joelho, o fluxo está normalmente direccionado para o interior (11, 12) 

     

 Ponto 1(puteal) 

Numa simplificação, nós comparamos o primeiro ponto, o ponto puteal, com uma 

torneira principal de uma casa, onde o fluxo é estabelecido para outras partes do 

conduto, nutrindo e activando o orbe num modo on/off. Esta é a razão pela qual é usado 

em situações on/off, tais como, desmaio, perda de consciência ou colapso de modo 

supletivo, ou em condições de yang aumentado como crise hipertensiva ou apoplexia 

mesmo dispulsivamente. O efeito deste ponto é drástico em ambos os tipos de 

estimulação, é um ponto on/off. O primeiro ponto dos orbes interiores inicia o conduto e 

cria potencial, estando assim, associado à fase Madeira(11, 12).   
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 Ponto 2 (efusório) 

O segundo ponto é comparado a uma válvula aliviadora da pressão. Designa-se 

efusório e é usado na repleção aguda ou calor agudo. Diminui o potencial excessivo e 

está portanto associado à fase Fogo (11, 12) 

 

 

 Ponto 3 (indutório) 

Agora foi estabelecido um fluxo que pode ser regulado com precisão. Portanto é 

comparável a uma afinação de precisão do fluxo do conduto. Enquanto que nos dois 

pontos anteriormente nomeados, o qi na maioria dos casos está direccionado para o 

exterior, neste ponto o fluxo é considerado bastante a direito. Mudando para a 

comparação com o rio, a região poderá ser humidificada pelo rio ou, em casos de água 

abundante, também pode ser drenada a energia. Neste ponto pode atingir-se o qi 

original, o que significa que se pode dirigir a energia para baixo de modo supletivo 

nutrindo e intensifique um orbe e as suas funções. Também é possível usar a técnica de 

penetração da agulha de modo dispulsivo para aliviar o interior do excesso de energia. É 

por esta razão que é chamado indutório, e o nome deste ponto pode ser tomado 

literalmente. Devido a estas propriedades reguladoras do qi na ilha corporal ou do qi 

original, está associado com a Terra. Após este ponto, é estabelecido um fluxo de qi 

quase óptimo para o resto do conduto. Este fluxo é, seguidamente, distribuído pelo curso 

do conduto e derramado no yin (11, 12). 

 

 Ponto 4 (transitório) 

O quarto ponto pode ser comparado com uma bomba que transporta o qi 

posteriormente para o curso do conduto. Este ponto designa-se por transitório, o ponto de 

transição ou transporte. É normalmente utilizado quando um agente bloqueia o fluxo do 

qi. A técnica é escolhida de acordo com o agente. A distribuição do qi na superfície e 

protecção em relação aos agentes é uma função da fase Metal. Portanto, é por esta 

razão que este é um ponto Metal dos condutos interiores (11,12). 

 

 Ponto 5 (conjuntório) 

O ponto conjuntório é o local onde as energias flúem para nutrirem o yin, enchem 

o recipiente de água. Este ponto é usado para fortalecer o yin em muitas doenças 

crónicas. A nutrição do yin é uma característica das funções regenerativas da fase Água. 

Portanto, basicamente, neste mesmo ponto os cinco indutórios, como são designados, 

ilustram uma teoria de dinâmica de fluxo dentro do conduto. A associação com as fases 

foi provavelmente efectuada mais tarde e até aqui aplica-se aos condutos interiores de 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

30 

 

uma fase. A razão para isto é simples. O qi é primariamente acumulado pelo yin dos 

cinco orbes horreais ou internos. Portanto, o padrão de activação e desactivação reflecte 

a activação do yin dos orbes internos (11, 12) 

 

8.3 A origem do Qi nos conductos 

 

O qi major é absorvido e distribuído pela respiração. O modo mais rápido de 

morrer é por não respirar. Esta parte do qi é a maior. A segunda maior parte vem da 

nutrição, qi nutricional. É absorvido pelo orbe estomacal onde os sapores, sabores, são 

distribuídos. Portanto, a substância vinda da alimentação atinge o orbe lienal onde é 

transformada e dividida de modo a que a substância “clara” atinja a cabeça pelo vector 

lienal, enquanto que o “túrbido” é canalizado para baixo pelo vector estomacal para ser 

excretado pelo calórico inferior. A parte mais pequena, mais decisiva do qi é o qi original 

(yuan qi). Quando uma criança nasce nunca comeu nem nunca respirou, no entanto, está 

cheia de qi. É por esta razão que é postulado que algum qi deve vir do próprio corpo que 

é o yin, orbe renal, ou da ilha corporal. O qi do yin da ilha corporal dos orbes internos ou 

horreais, de seguida, forma os vectores que formam as fases. Os orbes são grupos de 

sinais diagnosticamente relevantes e manifestações das fases. Por consequência, o qi 

original terá de ser processado para se transformar em funções específicas o que vai 

constituir o qi das orbes. Em analogia com a fisiologia ocidental, este qi deriva do jing, tal 

como o reportório básico de populações celulares é derivado do núcleo. (10, 80, 84, 85)  

 

 

Jing => Yuan qi => 

(qi original) 

Qi 

Núcleo Reportório funcional 

celular primário como 

pressuposto para formar 

=> 

Funções vegetativas 

elicitadas pelos nervos 

DNA Metabolitos, proteínas, etc. 

“célula pronta” => 

potencial de acção (isto 

designa-se por qi) 

 

            

              Numa analogia posterior, a subpopulação celular necessária para as funções 

numa fase preparam-se para a sua activação através da produção de yuan qi, em termos 

ocidentais, metabolitos, mensageiros proteicos, carbohidratos e ATP de modo a 

prepararem-se para a estimulação neuronal vegetativa. Nem todas as células são 

Quadro-2 (11,12) 
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estimuladas ao mesmo tempo dentro do corpo. Os padrões espaciais de activação 

poderão ser sentidos como um fluxo, uma rotura ou mesmo tensão no corpo(10, 80, 84, 

85) . 

 

Como as partes interiores do corpo são funcionalmente reflectidas na pele, esta 

sensação de fluxo poderá também aparecer na pele onde os nervos sensoriais são mais 

abundantes. Em linguagem médica Chinesa, no entanto, a função qi dentro do corpo não 

pode ser vista, apenas o seu reflexo funcional do interior aparece no exterior. Este 

exterior, a pele, está então funcionalmente especificada e dividida em regiões que são 

comparadas a rios e que se designam por condutos. O qi originário do yuan qi é então 

distribuído, processado e trocado. Algum yuan qi que é produzido no orbe renal (o yin) 

aparece nos condutos e é designado qi cardinal. Dado que o orbe renal é representado 

pelos ossos, este fluxo de qi nos condutos começa onde os ossos estão próximos da 

pele, isto é a dobra das unhas. A teoria de dinâmica de fluxo explicada acima refere-se a 

esta parte do qi cardinal(10, 80, 84, 85). 

Um segundo aspecto do fluxo de qi é a activação rítmica pelo orbe pulmonar, o 

orbe principal do calórico superior. O calórico superior forma um reservatório onde o tipo 

“real” de qi é reservado temporariamente e administrado ritmicamente ao corpo pelo orbe 

pulmonar. Isto designa-se por qi merum (zhong ou zheng qi). Este processo de 

distribuição é reflectido por uma segunda teoria, segundo a qual, a origem dos condutos 

é o ponto P1 (aula media). Esta teoria é derivada da ALT(10,84). 

 

A maior parte do qi, no entanto, que é derivada do qi original vai para os orbes 

aulicos para ser reservado temporariamente. Estes orbes são externos. Portanto o qi é 

então transformado para formar sinais visíveis de funções e é gradualmente trocado de 

acordo com os vários modelos cíclicos de troca de qi. Esta troca de qi entre os orbes e as 

fases é o mecanismo principal de afinação com precisão e regulação do corpo. Isto 

explica como perturbações de regulações, muitas vezes, se mostram primeiro nos orbes 

externos, aulicos e nos seus condutos respectivos. Os orbes aulicos não produzem qi 

original, ele é-lhes dado pelos orbes internos, horreais. O nome orbes horreais deriva da 

palavra latina para reservatório ou celeiro, dado que o jing reside lá e é reservado e 

preservado durante toda a vida. Esta é a fonte ou pressuposto da formação de qi original 

(10, 80, 84, 85). 

 

Os orbes externos, aulicos não produzem qi original mas são parte do acto de 

“administração pública” e troca de qi. O qi merum é produto de mecanismos de recolha e 

é reservado no tórax para uso posterior. É então distribuído para o conduto pelo orbe 
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pulmonar. Visualizadas como vectores, estas funções incluem dirigir o qi pulmonar para 

baixo, do calórico superior para o calórico inferior que corresponde ao vector pulmonar. 

Por consequência, a função pulmonar de distribuição de qi é uma acção descendente, 

enquanto que a criação de qi ou potencial é um movimento ascendente, tal como o 

movimento de Madeira (10, 80, 84, 85). 

 

 O qi merum ou “qi real”, que também é chamado “qi colhido”, diz-nos algo sobre o 

conteúdo de qi que uma pessoa tem num ponto de tempo específico. Uma característica 

do qi merum é que cria a voz. Uma voz alta aponta para um peito cheio de qi como em 

repleção (Madeira). Em consequência, o orbe hepático que também cria potencial e dirige 

o qi, tem uma voz alta. Portanto, pelo tom de voz pode julgar o conteúdo de qi de uma 

pessoa. É o yang que sobe do yin que está representado primariamente no calórico 

inferior (10, 80, 84, 85). 

 

O orbe pulmonar que dirige o qi merum para baixo e que activa o yin novamente é 

outro aspecto da frase “os rins aceitam as energias dos pulmões”. (18, 19) 

 

8.4. A teoria dos condutos acoplados ou efeitos acoplados 

 

Alguns efeitos dos acupontos podem ser explicados por uma terceira teoria, i.e. a 

teoria dos condutos acoplados ou efeitos acoplados. Os pontos puteais dos orbes 

internos ou externos têm ambos, de acordo com a teoria da dinâmica do fluxo de qi, um 

acesso à mesma fonte do conduto qi. Em termos técnicos isto significa que os dois 

condutos actuam como tubos comunicantes (18,19). 

  

De acordo com este ensinamento, referindo-se à figura a baixo, abrir o puteal de 

um lado diminui o fluxo no outro e vice-versa. Este efeito não está restrito aos puteais 

mas está presente ao longo do curso do conduto. Portanto, é postulado na teoria dos 

condutos acoplados que existem junções entre os condutos exterior e interior de uma 

fase. Isto significa dispulsão de um lado resulta em supleção no ponto respectivo do outro 

lado, e supleção de um lado em princípio é uma dispulsão relativa no outro. Para 

expressar este efeito, foi escolhida uma linguagem especial pelas gerações que usaram e 

descreveram este efeito mais extensivamente. Eles escolheram o paradigma do co-ciclo 

para descreverem o efeito controlador de um lado no outro (18, 19). 
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Externo Interno 

Exemplos para o uso de condutos acoplados:  

  

Ic11 para arrefecer o xue (yin) por dispulsão. Esta dispulsão tem um efeito 

indirecto no P5 que arrefece o calor depletivo. É um agradável segundo efeito, que nutrir 

o yin sobre P5 seja combinado com dispulsão do Ic11 no curso do conduto. O S36 pode 

ser agulhado a três profundidades. A penetração deste ponto com uma agulha na camada 

superficial vai actuar maioritariamente no conduto. A dispulsão do S36 (Terra) nutre o yin 

indirectamente sobre o conduto lienal (Água). A dispulsão do S36 significa supleção do L9. Isto 

poderá ser usado para regular desequilíbrios do centro o que significa harmonização do qi e 

xue(18,19). 

Figura 19 - Teoria dos condutos acoplados ou efeitos acoplados (11,12) 

 

F.puteale 

Wood                                       Metal

F.effusorium

Fire Water

F.inductorium

Earth                                           Wood

F.transitorium

Metal                                        Fire

F.coniunctorium

Water                                          Earth
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Conduto interno (horreal)                    Conduto externo (aulico) 

O puteal é classificado como 

Madeira dado que cria 

potencial (qi) no conduto e, 

por conseguinte, na respectiva 

ilha corporal 

Madeir

a 

Metal O puteal é classificado como 

Metal, dado que Metal controla 

Madeira, e fluxo de qi é induzido 

pelo puteal do conduto externo 

que protege o conduto do exterior 

O efusório é classificado 

como Fogo porque diminui a 

energia excessiva 

Fogo Água O efusório é classificado como 

Água para expressar o seu efeito 

contraditório no lado interno. 

O indutório é classificado 

como Terra dado que lida com 

a afinação de precisão e a 

regulação do qi original da ilha 

corporal e do fluxo de qi no 

conduto 

Terra Madeir

a 

O indutório é classificado como 

Madeira para expressar o seu 

efeito contraditório no lado interno. 

Um segundo aspecto é ser muito 

frequentemente usado de maneira 

supletiva de modo a intensificar as 

energias no extima   

O transitório é classificado 

como Metal dado que 

intensifica a distribuição de 

energia (fluxo de qi) dentro do 

conduto com efeitos 

protectores 

Metal Fogo O transitório é classificado como 

Fogo para expressar o seu efeito 

contraditório no transitório interno. 

Isto coincide com o efeito nos 

agentes dentro do conduto, o mais 

frequente dos quais é algor. 

Portanto, alguns explicam a fase 

Fogo como sendo de natureza 

aquecedora  

O conjuntório é classificado 

como Água dado que nutre o 

yin que tem um efeito de 

arrefecimento no calor 

depletivo 

Água Terra O conjuntório é classificado 

como Terra para expressar o seu 

efeito contraditório no conjuntório 

interno. Isto coincide com o efeito 

nutridor dos orbes da Terra que 

absorvem a transformam 

alimentos 

 
Quadro- 3 (18,19) 
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I             II          III         IV          V             VI
 

                        

Sintomas das 

Fases 

Dor ciática e 

dor de 

ouvidos 

Sinusite 

Aguda 

Fase 

Calor-Frio 

Náuseas 

Mucosidade e 

Bronquites 

Fase de 

queda brusca 

de energia 

(Pneumomia) 

Convalescência 

Orbs e 

Condutos 

envolvidos 

   

     V-IT 

 

  IC-S 

 

     F-TK 

 

      P-L 

 

      H-PC 

 

    R-C 

Ligação entre 

condutos e 

Orbs 

     R-C 

(2 ) 

circuito 

    P-L 

(1 ) 

  circuito 

    H-PC 

(3 ) 

circuito 

     IC-S 

(1)  

circuito 

      F-TK 

(3 ) 

circuito 

V-IT 

(2 ) 

circuito 

Exemplos de 

decoctions 

Dec. 

Ephedrae, 

Ram. 

Cassiae 

Dec. 

Ancillae Yue 

Doc. 

Bupleuri 

 

 Ver texto 

 

  Ver texto 

 

  Ver texto 

1ª Variação: 

Factores 

energéticos 

determinam o 

curso 

Falta de xue 

e Qi 

defensivo: 

tendência 

para a fase I 

Ventus 

Adicional:  

Calor ainda 

mais intenso  

Fraqueza 

da 

ortopatia 

(qi): rápida 

transição 

para a fase 

4 

Falta de Qi 

piora o curso, 

uma vez que 

o P e o L são 

dependentes 

de Qi 

Maré xue: 

parte do yin 

hepático, por 

isso piora se 

o xue for 

deficiente 

Yin (substância 

corporal) é 

decisiva 

2ª Variação: 

Salto 

Se o yin for 

extremament

Se houver 

falta de qi e 

Se houver 

falta de qi e 

Síndrome 

Sinu- 

A fase 5 

poderá passar 

Fase de 

recuperação: ou 

«ALT» 

Algor laedens 

theory 

    Fase 1= 

yang major 

taiyang 

Fase 2= 

Splendor yag 

yangming 

Fase 3= 

yang minor 

shaoyang 

  Fase 4= 

yin major 

shaoyin 

  Fase 5=  

yin flectens 

jueyin 

  Fase 6= 

 yin minor 

taiyin 

extima 

intima 
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dentro/fora ou 

fora/dentro  

e fraco: é 

possível 

uma 

transição 

directa para 

a fase 6 

depleção do 

centro: 

transição 

directa para 

a fase 4 

xue: 

transição 

directa 

para a fase 

5 

bronquite 

(transição da 

fase 4 para a 

fase2)  

para a fase 3, 

ou seja, como 

forma de 

recuperação 

em 

pneumonia 

nos idosos 

seja, 

permanence 

regeneração  

(1º Fase) 

 

3ª Variação: 

Adição do 

Ventus 

Todas as fases tendem a mostrar sinais yang, repleção e 

especialmente CALOR! 
Quadro- 4(11,12)  
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8.5. Algor Leadens Teory (ALT) 

 

 Os estadios da ALT são caracterizados por sinais clínicos específicos, a 

compreensão dos quais é uma necessidade absoluta para o praticante profissional da 

MTC. O ALT Pertence às teorias menos conhecidas da TCM. Descreve seis camadas de 

poderes funcionais de defezas dentro do corpo, que os agentes têm que superar quando 

tentam invadi-lo. Estas seis camadas energéticas desencadeiam seis mecanismos de 

defesa, que poderão levar a seis estadios de defesa energéticas, (seis formas de energia 

tecnicamente diferentes) (18,19,31). 

 

 Qi defensivo (também referido como wei qi), que reside dentro da extima no 

exterior dos condutos e cria uma primeira barreira defensiva contra ataques externos. 

Quando o algor afecta o wei qi, pode produzir uma desactivação de xue regional e 

localizada, em termos ocidentais, falta de microcirculação regional. O corpo é incapaz de 

dirigir o calor para esta região especificamente, no entanto, o corpo produz calor, que é 

de natureza reactiva como um fenómeno generalizado de modo a aquecer os condutos e 

a extima,  e, assim, expulsar o algor. Estadio I: yang major, o yang  em geral é maior que 

no estadio II e o agente yin, também aponta para o facto do yang do corpo ainda ser 

maior, que o agente yin, algor invasor, e forma um vector ascendente. (18,19,31). 

 

 Qi no conduto, que é o qi dentro dos condutos (também referido como qi cardinal), 

dado que os condutos principais são os “condutos cardinais”. Estadio II: yang 

resplandescente, o yang brilhante, expressa que o calor reactivo poderá ser excessivo e 

resultar em sintomas. Por isto é expresso, num sentido ocidental, que a reacção ao 

agente ou ao vírus produz mais sintomas que o próprio vírus. Portanto, o calor (yang) é 

mesmo demasiado activo, brilhante, ou yang resplandescente. Quando um agente 

bloqueia o fluxo de qi, isto, primariamente poderá resultar em dor, e doenças funcionais 

secundárias da respectiva orbe. Se isto falhar, o algor pode continuar a invasão e 

bloquear os condutos principais causando, assim, dor. O corpo, seguidamente, activa 

calor formador de xue, do interior, a um máximo, para expulsar o algor dos condutos. 

Este é o estadio, no qual, a dor relacionada com algor e o calor reactivo estão presentes 

mais intensamente. No exemplo de sinusite aguda, o paciente pode sofrer de dor 

dilacerante que melhora com luz infravermelha ou compressas quentes. Ao mesmo 

tempo poderá sofrer de calor agudo com língua vermelha, aumento da energia, 

inquietação e mesmo febre. Os poros da extima podem abrir-se e o algor ser expulso por 

suor moderado. (18,19,31). 
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 Se o agente é mais forte que o calor reactivo, o algor vai persistir e invadir o 

interior. Isto é apenas possível, se o calor não puder ser mantido devido a uma falta de 

energia relativa. Em Portugal a comida local é especialmente nutritiva para o yin e xue de 

modo a resistir melhor ao frio exterior. No estadio II, onde o agente algor e o critério guia, 

calor, existem em paralelo, a terapia é dirigida contra a constelação mais sintomática, ex. 

Se a dor na cabeça é a mais óbvia, aquece-se esta área, se a febre é dominante 

arrefece-se regularmente a área. Portanto este calor pode ser adequado ou excessivo. 

Apenas, se for excessivo, deve ser arrefecido (18,19,31). 

 

         O Xue no conduto, que é guiado pelo qi no conduto, e, aquece, ao mesmo tempo 

“nutre” e “humedece” os tecidos. O efeito aquecedor no tecido é necessário para expulsar 

para fora o agente algor. Se existir uma falta relativa de calor reactivo, o agente poderá 

invadir mais ainda causando sensação de frio no interior. O estadio III: (yang minor) 

expressa que o calor reactivo (yang) é regressivo portanto o agente é maior e o yang é 

minor. Outra expressão para este estadio é ponto de viragem, o agente vai para dentro e 

para fora com mias facilidade. O calor pode lutar contra isto, causando a sensação de 

calor outra vez. Este cenário pode se designado por frio-calor-frio-calor (Ton and jerre) 

(18,19,31). 

 

         Ilha corporal qi, que é o qi dentro da intima, um nome geral para todo o interior do 

corpo, onde as funções dos orbes são geradas nas suas partes respectivas do corpo 

(“ilhas”, que são nomeadas de acordo com os órgãos que residem aproximadamente na 

mesma região). Se o calor for dominado por completo, o agente algor pode invadir o 

interior, dado que o interior é, então, uma zona de falta de microcirculação, o critério guia 

algor pode atingi-lo. Portanto, a curva de temperatura desce ainda mais. Este é um ponto 

decisivo. Estadio IV: yin major dado que o interior (yin) com o seu mecanismo de defesa 

é ainda superior ao estadio VI e também em geral ao agente.  (É bom tomar sopa quente 

neste ponto) (18,19,31). 

 

  Ilha corporal xue, que é uma parte substancial (yin) das ilhas corporais com 

aquecimento, portanto activando funcionalmente e intensificando propriedades. Se a ilha 

corporal xue for afectada por algor, este poderá ser o ponto mais baixo de energia que se 

designa por fase “flat-down”, como um colapso. O xue pode mesmo ser gasto por este 

processo resultando numa falta de yin. Esta é a razão pela qual o Estadio V: se designa 

por yin flectens, que significa yin a desaparecer. Esse estadio é decisivo para a 

sobrevivência do indivíduo. Se, a parte do yin, o xue, for suficiente, você poderá aquecer 

lentamente para o estadio VI: À medida que o yin diminui vai desaparecendo. Em certos 
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casos, a defesa produzida pelo yin interno e o yin da substância corporal diminui 

drasticamente durante o progresso da doença. Isto induz sintomas que são similares, 

mas não iguais a uma combinação de deficiência de yang súbita e colapso das funções 

terra. Este colapso de ortopatia é sempre crítico e requer intervenção imediata. Este 

designa-se por estado flexus, o estado no qual a reactividade desapareceu totalmente 

(18,19,31). 

 

 Yin- Estadio VI: yin minor no qual observamos ainda menos energia do que no 

estadio V dentro dos mecanismos de defesa intima (yin)  que é o tecido funcional, em 

termos ocidentais a subpopulação de células, o substrato a partir do qual as funções 

(yang) se desenvolvem. Nesse estadio  você tem sinais de falta de yin e de persistência 

de algor que você gradualmente ultrapassa com o tempo. No caso de não ter xue 

suficiente (yin), você poderá não ultrapassar o algor e pode morrer. É por esta razão que 

a pneumonia é perigosa. O algor transforma-se em calor e os sinais específicos destes 

estadios são devidos a dois poderes funcionais em conflito (“energias”), cada qual 

produzindo sintomas: O agente e a energia respectiva do corpo. De acordo com a nossa 

análise funcional, a invasão de algor é o postulado do modelo-tipo dentro das 

considerações sistemáticas feitas nas 6 fases de defesa da medicina Chinesa. O algor é 

um agente yin com propriedades funcionais de privação. (18,19,31). 

  

A Teoria do Yin-Yang originou-se antes da Teoria dos Cinco Elementos. A 

primeira referência ao Yin-Yang é encontrada na Dinastia Zhou (por volta de 1000-770 

(a.C.), enquanto a primeira referência registrada dos Cinco Elementos é do período de 

Guerra entre os Estados (476-221 a.C.) (17, 24, 32, 34). 

 

Pode-se dizer que a Teoria dos Cinco Elementos e sua aplicação na Medicina 

Chinesa marcam o início do que nós podemos chamar de "medicina científica" e o início 

da partida do Xamanismo. Os curadores não mais procuravam uma causa sobrenatural 

para as patologias, agora eles observam a Natureza e, com uma combinação dos 

métodos indutivo e dedutivo, começam a achar os padrões dentro disto e, por extensão, 

os aplicam na interpretação das patologias (17, 24, 32, 34). 

 

O SHANG SHU, escrito durante a Dinastia Ocidental Zhou (1000 -771 a.C.) 

relatou que os Cinco Elementos são Água, Fogo, Madeira, Metal e Terra. A Água 

humedece em descendência, o Fogo chameja em ascendência, a Madeira pode ser 

dobrada e esticada, o Metal pode ser moldado e endurecido, a Terra permite a 

disseminação, o crescimento e a colheita (17, 34).  
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          A Teoria dos Cinco Elementos foi desenvolvida pela mesma escola filosófica 

que desenvolveu a Teoria do Yin-Yang, ou seja, a "Escola do Yin-Yang", algumas vezes 

chamada de "Escola Naturalista". O expoente principal desta escola foi ZOU YAN (350-

270 a.C.). Os Cinco Elementos representam cinco qualidades diferentes do fenómeno 

natural, cinco movimentos e cinco fases no ciclo das estações (17, 24, 32). 

 

 9. INTER-RELAÇÃO DOS CINCO ELEMENTOS  

 

 

 

 

            Nesta sequência cada Elemento gera outro, sendo ao mesmo tempo 

gerado.Assim, a Madeira gera o Fogo, o Fogo gera a Terra, a Terra gera o Metal, o Metal 

gera a Água e a Água gera a Madeira. Desta forma, por exemplo, a Madeira é gerada 

pela Água, que por sua vez gera o Fogo (17, 24, 32, 33). 

 

 9.1 Sequência do Controle 

 

 

 

Figura 20- Relação dos cinco elementos (10). 

Figura 21- Relação dos cinco elementos-2 (10). 
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Nesta sequência cada Elemento controla o outro ao mesmo tempo em que é 

controlado. Assim, a Madeira controla a Terra, a Terra controla a Água, a Água controla o 

Fogo, o Fogo controla o Metal e o Metal controla a Madeira. Por exemplo, a Madeira 

controla a Terra, mas é controlada pelo Metal. A sequência de controlo assegura que um 

equilíbrio seja mantido entre os Cinco Elementos. Há, também, um inter-relacionamento 

entre as sequências da Geração e do Controle. Por exemplo, a Madeira controla a Terra, 

mas a Terra gera o Metal que controla a Madeira. Além disto, a Madeira controla a Terra, 

mas por outro lado a Madeira gera o Fogo que, por sua vez, gera a Terra. 

Consequentemente, um equilíbrio de autocontrolo é sempre mantido (17, 20, 24). 

 

Os relacionamentos de geração e controle mútuos entre os Elementos são um 

bom modelo de alguns processos auto-reguladores de equilíbrio que podem ser 

encontrados na Natureza e no organismo. (18, 19). 

 

9.2 Sequência de Excesso de Trabalho 

 

Esta segue a mesma sequência do Controle, mas neste caso, cada Elemento 

controla excessivamente o outro, de maneira que provoca a sua diminuição. Isto 

acontece quando o equilíbrio é quebrado e, sob tais circunstâncias, o relacionamento 

quantitativo entre os Elementos é afectado, de maneira que, em determinado tempo, um 

Elemento é excessivo em relação ao outro (17, 24, 32, 33). 

 

Retomando a uma comparação com os fenómenos naturais, as acções 

destrutivas dos seres humanos em relação à Natureza, especialmente neste século, 

provocam numerosos exemplos desta sequência (24, 32, 33). 

 

9.3. Sequência da Lesão 

            

 Esta sequência é literalmente chamada de "lesão" em chinês. Acontece na ordem 

inversa da sequência do Controle. Assim, a Madeira lesa o Metal, o Metal lesa o Fogo, o 

Fogo lesa a Água, a Água lesa a Terra e a Terra lesa a Madeira. Isto também acontece 

quando o equilíbrio é afectado (17, 18, 19). 

 

Desta forma, as duas primeiras sequências lidam com o equilíbrio normal entre 

os Elementos, enquanto as duas segundas referem-se aos relacionamentos anormais 

entre os Elementos que ocorrem quando o equilíbrio é quebrado (32, 33). 
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10. ENERGIAS (conceito) 

 

10.1. Qi  

 Energia imaterial com uma qualificação e direcção (12). 

 

Definição auxiliar vegetativa : “Capacidade vegetativa para funcionar, de um tecido ou 

órgão, que pode causar a sensação de pressão, dilaceração ou fluxo” (11). 

  

Há milénios foi desenvolvido no Oriente, um sistema filosófico, cultural, religioso e 

científico, relacionando uma energia com todas as coisas e especialmente com os seres 

vivos. Essa energia é conhecida como Ki no Japão, Qi na China, Prana na Índia e 

atualmente bioenergia no Ocidente. Os orientalistas que se referem aos escritos 

cosmológicos e filosóficos, traduzem Qi como sopro, o sopro original que originou Yin-

Yang, mas os acupunctores preferem utilizar a palavra "energia". Qi dá origem ao céu e a 

terra: os sopros ligeiros, mais Yang, sobem e formam o céu, enquanto os sopros 

pesados, mais Yin, descem e formam a terra. Entre o céu e a terra se encontra o homem, 

com energia própria e submetido às leis do céu e da terra (13, 80, 85). 

 

10.2. Xue 

 

 Xue - Estrutividade deslocada (12). O xue (“sangue”) pertence, como o qi ou shen, 

aos conceitos impossíveis de traduzir da TCM, dado que o sangue em TCM e na 

medicina ocidental (MO) tem um conceito funcional bastante diferente (11). 

 

           Definição vegetativa auxiliar: Forma de capacidade funcional (“energia”) ligada 

aos fluidos corporais com funções tais como aquecimento, humedecimento, criação de qi 

e nutrição de um tecido. Xue, aspecto estrutural do QI, energia presente na matéria, nos 

fluidos, no sangue o seu movimento define os condutos. O Qi é incorporado no sistema, 

nos condutos, através do orb pulmonar. O qual é responsável pela integração do QI e 

pelo seu aspecto rítmico (11). 

 

10.3. Natureza dupla do xue como yin e yang: 

 

 Um aspecto do xue é que é uma substância e parte do yin, e ao mesmo tempo é 

uma forma de energia (yang) com os efeitos acima. Esta natureza dupla do xue torna-se 
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obvia i.e. na relação funcional do xue e shen, dado que o xue (yin) “verifica”/ ou “controla” 

o shen (yang) (10, 11, 12, 13, 80, 85). 

10.4. Energia defensive  (Wei Qi) (Qi defensivum). 

 

 Corresponde a um aspecto activo da função vital, está presente e concentrado na 

pele. Apenas a energia defensiva não fluí nos condutos. A energia defensiva, ou, Wei Qi, 

é responsável pela imunidade, proteção e defesa do organismo (10, 11, 12, 13, 80, 85). 

 

10.5. Energia Construtiva (ying Qi) (Qi construtivum) 

 

 A energia da alimentação, Qi Nutritivum ou Qi Frumentarium, é a energia 

essencial, proveniente do ar (Yeung Qi) e dos alimentos (Kou Qi). este termo, juntamente 

como XUE,  designa tudo que descrevemos como fluidos corporais, incluindo o sangue 

(10, 11, 12, 13, 80, 85). 

 

10.6. Potencial Estrutural (jing) 

 

 A energia ancestral, ou Jing, ou Yuan Qi, nasce da união do óvulo com o 

espermatozóide e traz o código genético para cada ser. Ela decresce durante a vida e 

seu esgotamento é responsável pela morte não acidental. Jing, se encontra 

principalmente na região inferior do abdómen, estando presente também em todas 

células do corpo. A energia ancestral, após o nascimento, ainda precisa ser completada 

pelo Qi da nutrição. Representa o potencial para dar forma e determinação no futuro. 

(Hormónis, esperma, menstruação) (10, 11, 12, 13) 

 

11. ESTRUTURA SISTEMÉTICA DOS CONDUTOS (MERIDIANOS) 

 

 Cardinal conduto (sinarteriae cardinales, jing or jingmo) – 12 

 Paracardinal condutos (sinarteriae paracardinales, jingbie) -12 

 Orb cardinal condutos (cardinales impares, qijing bamo) – 8 impares 

 Reticular conduto (sinarteriae reticulares, luomo) – 15 

 Parareticular condutos (reticular branch conduits, sinarteriae parareticulares, 

bieluo) 

 Reticulates of the third generation (reticulates parvulae, sunluo). 

 Nervocardinals (muscles conduits, jingjin) -12 

 Skin regions (cutis regions, pigu).  
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Todos os condutos cardinais e reticulares associados, estendem-se à superfície, à pele, 

comunicando-se com a Intima. Cada conduto está associado a um orb (13, 85).  

 

12. CARDINAL CONDUCTO (CIRCUITOS ENERGÉTICOS) 

 

Os 12 condutos cardinais, juntamente com o regens e respondents, constituem o 

suporte central do sistema. Os 12 cardinais são simétricos percorrendo o lado esquerdo e 

direito do corpo. Cada um está conectado a uma orb. Cada conducto yin está conectado 

a um conducto yang(horreal) , bem como, o conduto yang a um orb yang (aulic). Cada 

cardinal yin encontra o seu cardinal yang complementar  na ponta dos dedos dos pés ou 

das mãos (13, 85). 

 

A polaridade do yin e do yang, do extima e do íntima reflecte-se através dos 

condutos, todos os condutos yin percorrem o lado abdominal do corpo e o lado interno 

dos membros. Os condutos yang flúem desde a cabeça (convention site), através das 

costas e pelo lado externo dos membros. Os condutos que pertencem a orbs situados 

acima do diafragma (cardíaco, pericárdio, pulmonar) percorrem os membros superiores. 

Os que se situam abaixo do diafragma (hepático, baço, renal) percorrem os membros 

inferiores (12, 13, 85). 

 

13. CIRCULAÇÃO DE ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Circulação da energia (12). 
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O qi no decorrer do dia e da noite passa 12 vezes pelos condutos cardinais, esta 

teoria implica que cada conduto e cada orb durante 24 horas mostrem fases distintas de 

máxima energia. O movimento do qi descende com o orb pulmonar (Major yin (yin maior, 

taiyin), O orb pulmonar corresponde ao agente de regeneração e processos rítmicos, 

define a unicidade de cada indivíduo combinando influencias cósmicas exteriores com o 

poder de integração de cada um. Os impulsos rítmicos manifestam-se pelo através do 

sistema (10, 11, 12, 13, 80, 85). 

 

O qi inicia o seu movimento através do conduto do orb pulmonar Major yin (yin 

maior, taiyin), percorre o lado interno dos braços até à ponta do polegar, aí penetra no 

seu conduto yang complementar, Resplandence of yang (splendor yang, yangming) (12, 

13, 85) 

 

 o conduto do intestino grosso. Seguidamente, corre ao longo do lado externo dos 

braços até à cabeça, onde entra no conduto do estômago. O conduto do estômago 

também é qualificado como Resplendence of yang. Da cabeça corre até à ponta dos 

dedos dos pés, daí retorna ao centro do corpo através do conduto do baço. (12, 13, 85) 

 

No centro do corpo, o qi move-se do conduto do baço para o orb cardíaco, Minor 

yin (yin minor, shaoyin) daí fluí para a ponta dos dedos da mão até ao conduto do 

intestino delgado, Major yang (yang maior, taiyang) viajando até à cabeça. Da cabeça o 

qi passa para o conduto da vesícula, que o leva novamente para a ponta dos dedos dos 

pés. Nos pés o qi move-se da vesícula para o seu conduto complementar o renal, a sua 

origem é na planta do pé, e daí volta novamente para o centro. (12, 13, 85) 

 

Inicia-se novo ciclo, o qi passa do renal para o conduto do pericárdio, Yielding yin 

(yin flectens, jueyin) daí vai até à ponta do 3º dedo, seguidamente passa para o seu 

complementar o triploaquecedor, Minor yang (yang minor, shaoyang) que leva o qi até à 

cabeça. Da cabeça o conduto da vesícula biliar leva o qi para o pé, daí os condutos 

reticulares conectam o qi para o conduto hepático, que leva o qi novamente para o 

centro, e  novamente para o conduto pulmonar. (12, 13, 85) 

 

Estas polaridades, mostram-nos qual dos 12 condutos cardinais se intensifica ou 

diminui a energia no decorrer do dia. O orb cardinal pulmonar  têm o seu expoente das 3 

as 5 horas da manhã. Os restantes orbs têm o seu máximo de actividade de acordo com 

o seu ponto de referência. (12, 13, 85) 
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14. OS TRÊS NÍVEIS CALÓRICOS (Triplo Aquecedor)  

 

O triplo Aquecedor é considerado um sistema Yang. O triplo aquecedor (Sanjiao) 

auxilia todas as funções dos outros sistemas e, em particular, certifica-se de que todas as 

passagens estão abertas, que os vários tipos de Qi fluirão suavemente e que a excreção 

ocorrerá adequadamente. Esta é, portanto uma função essencial em relação ao 

movimento dos vários tipos de Qi e Essência (Jing) em qualquer parte do organismo. (10, 

11, 12, 80) 

 

Cada um dos três aquecedores (Jiao superior, médio e inferior) está encarregado 

de determinadas funções e movimentos particulares do Qi (10, 11, 12, 80).  

 

O Aquecedor Superior (Jiao Superior), que inclui o Pulmão (Fei) e o Coração 

(Xin), está encarregue de dispersar o Qi na pele e nos músculos. E de modo específico, 

controla o movimento exterior do Qi defensivo para a pele (10, 11, 12, 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Meridiano do pulmão (12) 
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O Aquecedor Médio (Jiao médio) que inclui o Estômago (Wei) e o Baço (Pi), está 

encarregue da digestão dos alimentos, transformando-os e transportando o seu Qi em 

ascendência para o Pulmão (Fei) e Coração (Xin). Em particular, o Aquecedor Médio 

controla o movimento do Qi nutritivo (Ying Qi) e certifica-se que o Qi se move em 

Figura 24 – Meridiano do coração (12). 

Figura 25 – Meridiano do pericardio  (12). 
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direcções correctas, ou seja, o Qi do Baço (Pi) ascende e o Qi do Estômago (Wei) 

descende (10, 11, 12, 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Aquecedor Inferior (Jiao inferior), que inclui o Fígado (Gan), Rim (Shen), Bexiga 

(Pangguang) e Intestinos (Xiaochang e Dachang), que está encarregue da 

transformação, transporte e excreção dos Fluidos Corporais (Jing Ye) e excrementos. O 

seu Qi apresenta um movimento descendente. Em particular, O Aquecedor Inferior (Jiao 

Inferior) controla o movimento descendente do Qi dos Intestinos (Xiaochang e Dachang) 

e da Bexiga (Pangguang) (10, 11, 12, 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Meridiano do estômago (12). 

Figura 27 – Meridiano do baço (12.) 
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Figura 29 - Meridiano do rim (12). 

Figura 28 – Meridiano da bexiga (12). 
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Figura 30 -  Meridiano do fígado (12). 

Figura 31 – Meridiano do Intestino grosso (12) 
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 Para concluir, o Triplo Aquecedor está encarregado da direcção correcta do 

movimento de todos os tipos de Qi em todas as partes do organismo. Se esta função do 

Triplo Aquecedor (Sanjiao) for obstruída, Qi, Sangue (Xue) e Fluidos Corporais (Jin Ye) 

não fluírem suavemente, transbordarão, as passagens serão bloqueadas e o Qi fica 

estagnado (10, 11, 12, 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Meridiano do intestino delgado (12). 

Figura 33 – Meridiano do triplo-aquecedor  (12). 
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15. DOENÇA (Visão da Medicina Tradicional Chinesa) 

 

15.1. Os 4 Mecanismos principais da Patogénese 

 

Dificuldade de transição entre fases, Desequilíbrio agonista/antagonista, Excesso 

de agente e Deficiência de Yin (11, 12). 

 

15.1.2. Fase 

 

Parte de um processo circular, termo cibernético, tendência vegetativa funcional 

quando relacionado ao ser humano, a sua manifestação clínica designa-se por Orbe 

(designada a partir de uma região corporal). É um grupo de sinais diagnosticamente 

relevantes que indicam o estado funcional de uma ilha corporal – região/orgão corporal 

que se relaciona com as propriedades funcionais de um determinado conduto/ meridiano) 

(11, 12, 13). 

 

 

Figura 34 – Meridiano da vesícula biliar (12). 



 
I Mestrado em Medicina Tradicional Chinesa 

53 

 

 

 

 

15.1.3. Desequilíbrio Agonista/Antagonista 

 

A rosa-dos-ventos mostra que o vector das fases pode estar escrito como um 

sistema de coordenadas. Isto condiz com o sistema de coordenadas Yin/Yang. Podíamos 

até comparar isto a um cálculo vectorial num sistema de coordenadas vegetativas (11, 

12, 13). 

 

 

 

 

 

 

Por exemplo, a fase Madeira tem que estar em equilíbrio com a fase Metal. 

Quando estamos perante um desiquilibrio de agonista e antagonista uma fase irá estar 

em excesso em relação à outra, levando à uma predominância de um sinal característico 

de uma determinada fase. No exemplo acima, se a fase Madeira estiver mais forte que a 

fase Metal levará a uma tendência para sinais Madeira, sejam eles patológicos ou não 

(10, 11, 12).  

Madeira 

Fogo 

Metal 

Água 

Metal Madeira 

Água 

Terra 

Figura 35 – Problemas transicionais (11). 

Fogo 

Figura 36 – Desequilíbrio agonista-antagonista (11). 
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15.1.4. Excesso de agente 

 

O factor patogénico (agente), é aquilo que nos faz adoecer. É um poder funcional, 

Qi, que ataca o comportamento funcional construtivo pré-existente. Este ataque resulta 

directamente na afecção de algumas partes do corpo e, portanto, produz sintomas 

actuais, recentes e por vezes até diferentes que se pensa serem anormais e ou de 

doença pelo paciente. Estes factores patogénicos têm origem externa, interna e neutros. 

Do ponto de vista da compreensão ocidental os factores patogénicos externos são 

aspectos funcionais semelhantes ao efeito do frio (algor), de uma corrente de ar 

(“ventus”) ou outros acontecimentos climáticos. De facto, uma pessoa poderia dizer “frio”, 

ou seja é um padrão reflexo que produz sintomas semelhantes aos do frio exterior que 

afectam a pele, como rigidez dos músculos, nariz frio e facilmente infectado, e também 

uma contra-reacção que é chamada febre na medicina ocidental e na medicina chinesa é 

referida com vários estádios que bloqueiam o (“sangue”) (11, 12, 13).  

 

15.1.5. Deficiência de yin 

 

 Termo que descreve uma deficiência estrutural no contexto do 4º critério 

guia. No modelo da tina de água,(figura-37) tal redução de substrato leva a uma 

regulação instável (figura-38) com um curso extremo da curva regulatória (11, 12). 

Existem quatro tipos de deficiências yin que comummente aparecem na prática clínica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Modelo da tina de água – modelo regulatório (11). 
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Tipo chinês de deficiência yin Comentário do ponto de vista médico 

ocidental 

Deficiência de yin “sui generis” Falta de “tecido funcional” 

Falta de xue “Falta de microcirculção no interior do tecido” 

Falta de fluidos corporais jing ye “Falta de factores do meio” tal como na 

desidratação 

falta de auf jing “Deficits funcionais como em funções 

enfraquecidas do núcleo da célula (i. e. radiação, 

quimioterapia) ou em defeitos genéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro- 5 (11) 

Figura 38 - Regulação instável (11). 
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16. MÉTODOS 

 

10 doentes com sintomas clássicos de DRGE, devidamente diagnosticados com base 

na Medicina Ocidental, randomizado em dois grupos e que tenham sido submetidos a  

Endoscopia Digestiva Alta nos últimos seis meses antes do início da  investigação. Toda 

a amostra receberá dosagem mínima habitual de IBP. Determinada a falha do IBP esses 

pacientes passarão aleatoriamente para dois grupos: 

 

 grupo 1: seguiu com a dose standard (20mg de omeoprazol, 1 vez ao dia) e acupunctura 

por um período de 6 semanas, com frequência de duas vezes por semana.  

 

 grupo 2: recebeu IBP em dosagem dobrada (20mg de omeoprazol, 2 vezes ao dia)  

 

Aos doentes randomizados para o grupo de acupunctura foi-lhes fornecida 

informação e consentimento informado no que diz respeito aos riscos e benefícios da 

acupunctura. Foi-lhes explicado as sensações provocados pelo “QI” (um peso, 

formigueiro, calor, dor, choque à volta da agulha) durante a inserção da agulha. Os 

doentes foram instruídos para terem uma refeição ligeira pelo menos 2h antes da 

acupunctura para minimizar efeitos secundários de “cabeça leve” ou náusea. Os doentes 

também foram informados que o contacto doente-terapêuta será o minimo, para isolar o 

efeito da acupunctura por si, segundo a MTC.  

 

Cada doente foi mantido numa sala individual, deitado na posição de supino numa 

marquesa para o procedimento. Os pontos escolhidos serão descontaminados com 

álcool isopropílico a 70% (de acordo com os standards de técnica de inserção de 

agulhas), e cada agulha deverá ser inserida e estimulada até o doente referir a sensação 

de “qi”. Os utentes foram deixados sozinhos, excepto para estimulação adicional das 

agulhas a cada 8 min. O tempo total de retenção das agulhas ficou estabelecido em 25 

min. Todas as agulhas foram inseridas bilateralmente, (exceto Rs10), tamanho das 

agulhas Carbo 0.25x25 gauge. A profundidade de inserção da agulha foi guiada de 

acordo com a sensação de “qi”. Nas seguintes visitas, os doentes foram levados para a 

sala de tratamento, com o mínimo de interação com o terapeuta e o procedimento 

repetido. 
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17. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Dez doentes adultos (idade superior a 18 anos e inferior à 60) com história de 

sintomas relacionados com DRGE (pirose e/ou regurgitação ácida) com queixas de duas 

ou mais vezes por semana e recebam dose habitual de IBP. Os doentes serão 

referenciados pela equipa de gastroenterologistas da Clínica ManopH sob orientação do 

Professor Doutor Miguel Mascarenhas e assim permanecerão por todo o período de 

investigação. 

 

 

18. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram exclídos doentes que apresentavam diabetes mellitus, esclerodermia, 

doentes com formas moderadas, graves ou descompensadas de outras doenças crónicas 

que sabidamente alteram a qualidade de vida, incapazes de fornecer consentimento 

informado ou de completar todas as fases do estudo,  ou outras complicações derivadas 

de DRGE durante a endoscopia. Foram excluidos também mulheres grávidas ou a 

amamentar.  

 

 

19. EQUIPA DE TRABALHO 

 

Orientador Científico: 

• Prof. Doutor Miguel Mascarenhas, MD, PhD, Director Clínico da ManopH 

 

Co-orientadores: 

• Prof. Dr. Henry Gretem, MD, Ph.D-Alemanha; 

• Dra. Vera Alexandra Costa Dias, Gastrenterologista. 

• Prof. Dr. Jorge P. Machado, Phd-Portugal 

 

• Investigador; 

   Prof. António de Sousa Carvalho, Fisioterapeuta, Especialista em Medicina Chinesa 
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23. Aspectos Éticos 
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20. ENQUADRAMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

Pós-graduação a mestrado em (MTC) Medicina Tradicional Chinesa. 

Este curso está sendo realizado em parceria HSCM, Heidelberg Scholl of Chinese 

Medicine, Alemanha e Porto University, ICBAS (Instituto de Ciência Biomédicas Abel 

Salazar), Portugal. 

 

  

21. IMPACTO SOCIAL 

 

Se tomarmos por base estudos Americanos que referem uma prevalência de 44% 

da população adulta dos EUA relataram sintomas de DRGE (pirose e/ou regurgitação) 

pelo menos uma vez por mês e 20% uma vez por semana; se levarmos em conta a 

quantidade de afecções, já citadas na introdução, que surgem em decorrência da 

(DRGE), não resta dúvida que um melhor controle da referida patologia, através da 

acupuntura, teria um impacto tremendo na saúde e na redução de gastos por parte das 

instituições governamentais e sociais em benefício da população em geral. 
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22. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

De acordo com o protocolo proposto, o trabalho de tratamento de doentes com 

DRGE foi iniciado, sendo possível a apreciação, neste momento, dos resultados que 

foram obtidos nos doentes que acrescentaram a acupunctura à dose padrão de IBP (20 

mg diários de omeprazol). Os resultados no grupo de doentes que tiveram como 

tratamento a duplicação da dose de IBP ainda não estão concluídos, assim como se 

aguarda a revisão a longo aprazo após cessação do tratamento por acupunctura. 

Foram observados, de acordo com os critérios de inclusão e respeitando os de 

exclusão atrás expostos, 10 doentes, 9 mulheres e um homem, com idades entre 36 e 60 

anos (mediana 47,5 anos de idade). 

Foram determinados os scores relativos à Escala de Qualidade de Vida 

Relacionada a Saúde para Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE-QVRS) ver figura 

39. Antes do tratamento, variavam entre 31 e 38 (mediana 34, média 34,7, d.p. 2,3). Após 

tratamento, variaram entre 0 e 4 (mediana 1,5, média 1,6, d.p. 1,5).  Na análise pelo teste 

de Mann-Whitney obteve-se um p<0,0001.  A variação de valores é bem significativa, 

como se pode avaliar pela expressão em gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Variações no score calculado pela escala DRGE-QVRS antes e depois da adição de acupunctura à 

tomada diária de 20 mg de omeprazol 
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Na pergunta de avaliação em que se questionava o grau de satisfação com a 

situação actual (de sintomas relacionados com a DRGE), a totalidade dos doentes 

mostrou-se “insatisfeito” antes do tratamento e “satisfeito” após este. 

 

Após cálculo do Score total, também se observaram diferenças significativas 

(p<0,0001), como se pode observar no gráfico representado na figura 40. 

 

A grande significância destes resultado, leva-nos a aguardar impacientemente os 

resultados do outro braço do estudo (o que tem como tratamento unicamente a 

duplicação da dose de IBP), assim como os resultados da revisão dos scores a 3 meses 

após cessação do tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos trabalhos já realizados em todo o mundo e resultados obtidos, é, 

propósito nosso, não somente confirmar estatísticas já existentes, mas, dar a nossa 

contribuição no avanço científico da acupunctura no Ocidente, com apresentação de 

dados promissores e fidedignos.     

 

Figura 40 - Variações no score antes e depois da adição de acupunctura à tomada diária de 20 mg de omeprazol 
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24. JUSTIFICATIVA 

 

Os IBP oferecem a maior taxa de cura e alívio para grande variedade de sintomas 

da RGE. Consequentemente, a administração de IBP uma vez por dia tornou-se a 

terapêutica mais indicado e habitual para tratar este tipo de doentes. No entanto, estudos 

recentes demonstraram que 25-42% dos doentes com DRGE tratados com dose habitual 

de IBP continuam a relatar sintomas. De facto, a falha dos IBP constitui uma das mais 

frequentes causas da visita de doentes na prática clínica em gastroenterologia. Adiciona-

se o facto de apenas 20-25% dos doentes com falha no tratamento habitual 

demonstrarem melhoria significativa com o  dobro da dosagem. 

 

25. QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA A SAÚDE (QVRS) 

 

          Há um crescente interesse de médicos e pesquisadores nas áreas de saúde em 

transformar o conceito de Qualidade de Vida Relacionada a Saúde (QVRS) numa 

medida quantitativa que possa ser usada em ensaios clínicos e modelos económicos e 

que os resultados obtidos possam ser comparados entre diversas populações e até 

mesmo entre diversas patologias (86).  

 

 A percepção do estado de saúde e da QVRS dos pacientes, bem como o impacto, 

tanto de sua doença como do seu respectivo tratamento, estão sendo amplamente 

reconhecidos em estudos clínicos e epidemiológicos (87).  

 

 Questionários genéricos e específicos, são encontrados cada vez com maior 

frequência em gastrenterologia e hepatologia e a sua utilização tem crescido 

exponencialmente nas últimas décadas (86). 

 

 Tradicionalmente, a avaliação de um tratamento está baseada em medidas de 

morbi e mortalidade, e o julgamento médico tem sido orientado por parâmetros clínicos, 

laboratoriais e radiológicos. No entanto a necessidade de monitorização e avaliação do 

tratamento pelo ponto de vista do paciente fez surgir vários instrumentos, criados para 

medir subjectivamente as condições de bem-estar dos indivíduos (88.89). 

  

 As medidas de avaliação genéricas de saúde não são capazes de dizer 

exactamente o que fazer, entretanto, são capazes de demonstrar se os pacientes 
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conseguem executar determinadas actividades e como se sentem quando as estão 

praticando. A aplicação repetida desses instrumentos no decorrer de um período podem 

definir a melhora ou a piora do paciente, tanto em aspectos físicos como emocionais, 

permitindo avaliar determinada intervenção (89). 

  

 O interesse em conceitos como padrão de vida e qualidade de vida foi 

inicialmente partilhado por cientistas sociais, filósofos e políticos. O crescente 

desenvolvimento tecnológico da medicina e ciências afins trouxe como uma 

consequência negativa a sua progressiva desumanização. Assim, a preocupação com o 

conceito de qualidade de vida refere-se a um movimento dentro das ciências humanas e 

biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a 

diminuição da mortalidade ou o aumento da expectativa de vida (90). 

 

O tema QRVS (qualidade de vida relacionada à saúde) tem sido ao longo das 

últimas décadas assunto de interesse da maioria da população, sem distinção de sexo, 

cor, escolaridade e ou nível social. A necessidade de viver com qualidade parece 

consenso, não apenas em termos individuais, mas já é também uma preocupação das 

empresas em oferecer melhores condições aos seus colaboradores (88, 89).  

 

A utilização de questionários (QRVS) vem sendo uma boa alternativa nas 

investigações científicas, para avaliar a qualidade de vida na maneira de ver do paciente. 

A sua estruturação deve ser de forma simples e de fácil interpretação para o paciente e 

que nos permita o cálculo de um score da QRVS de um indivíduo ou grupo antes ou após 

determinados tratamentos (86, 87, 89).  

 

Pretende-se com a aplicação deste questionário genérico, SF-36, em pacientes 

com a forma de DRGE, com e sem refluxo ácido patológico, determinar a eficácia de 

adicionar Acupuntura verso dobrar dose de IBP em doentes com DRGE que falharam 

tratamento sintomático com dosagem standard de IBP uma vez por dia.  
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26. DISCUSSÃO 

 

A falha do IBP na prática terapêutica, quando aplicado á GERD, representa um 

grande dilema diagnóstico e terapêutico para a pratica clínica. Dobrar a dose de IBP, 

parece melhorar os sintomas num número muito reduzido de doentes que falharam ao 

receber dose standard habitual uma vez ao dia. Ainda não é possível determinar o real 

motivo da falha com IBP, mas, vários mecanismos vêm sendo sugeridos para justificar a 

referida falha do tratamento com IBP, no entanto, a solução continua uma verdadeira 

incógnita. 

 

O objectivo primário para este ensaio científico foi avaliar a eficácia da terapia 

alternativa/complementar pela acupunctura associada ao IBP, dose padrão, em doentes 

com sintomas compatíveis com a doença do refluxo gastroesofágico, comparando com 

um grupo controlo recebendo a dose padrão duas veses ao dia, utilizando scores da 

qualidade de vida relacionada a saúde(QVRS) 

 

Apesar de poucos estudos reconhecerem o benefício do efeito da AC no GERD, a 

AC pode ter eficácia clínica no tratamento do GERD pelos efeitos estimulantes na 

motilidade GI e efeitos inibidores da secreção ácida. O relaxamento pós-prandial do 

fundo gástrico é mais prolongado em doentes com GERD e é associado com um atraso 

no esvaziamento do estômago proximal. O atraso no esvaziamento do estômago 

proximal pode contribuir para um aumento da exposição ácida esofágica devido à 

depuração esofagogástrica atrasada.  

 

A acupunctura parece estimular o peristaltismo gástrico, efeito esse já observado 

por ultrasonografia, e acelerar o esvaziamento gástrico em doentes dispépticos com 

esvaziamento gástrico retardado, estudos também já documentados. Adicionalmente, a 

acupunctura parece melhorar o peristaltismo esofágico e o relaxamento do baixo 

esófago. Ao que parece, o esvaziamento gástrico retardado contribuiu decisivamente 

para a falha da terapêutica  com  IBP 1x/dia em pacientes com GERD. O facto de a maior 

parte dos doentes pertencem ao grupo NERD, onde há falha significativa da motilidade 

esofágica ou gástrica, leva-nos a crêr, no entanto, que seja pouco provável que a 

melhoria das funções gástricas é o principal mecanismo para a alta eficácia da 

acupunctura quando comparada ao IBP. 
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A acupunctura resulta numa significativa melhora da pirose do dia, nocturna e 

regurgitação ácida. O efeito inibidor da acupunctura na secreção ácida parece ser 

mediado por caminhos interconectados humorais e neuronais. No entanto, é pouco 

provável que a supressão da secreção ácida seja a grande razão para a superioridade da 

acupunctura vs dobragem da IBP em controlar a pirose refractária. Estudos 

demonstraram que a maioria dos doentes (60-70%) que falharam a terapêutica IBP 1x/dia 

demonstraram uma exposição ácida esofágica normal durante o teste da pHmetria -  

GERD refractários. 
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27. CONCLUSÃO 

Em conclusão. A adição da acupunctura à dose padrão de IBP, pode melhorar 

significativamente os sintomas e a qualidade de vida dos doentes com DRGE cuja 

sintomatologia não respondeu ao IBP. Aguarda-se a possibilidade comparar esta 

resposta com a que se obtém com uma dose dobrada de IBP em pacientes portadores de 

DRGE. Em face da pequena amostra utilizada neste ensaio, faz-se necessário mais 

estudos acerca deste tema.  
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Escala de Qualidade de Vida Relacionada a Saúde para Doença do Refluxo 

Gastroesofágico (DRGE-QVRS) 
 

 

Escala 

0 = Sem sintomas 

1 = Nota-se sintomas, mas não incómodo 

2 = Nota-se sintomas e incómodo, mas não todos os dias 

3 = Sintomas incómodos todos os dias 

4 = Sintomas afectam actividades diárias 

5 = Sintomas são incapacitantes -ficar incapaz de fazer actividades diárias 
 

 

Questões sobre sintomas (marque uma resposta para cada pergunta) 
 

 

1. O quanto ruim é a azia? 0 1 2 3 4 5 

2. Azia quando deitado? 0 1 2 3 4 5 

3. Azia quando em pé? 0 1 2 3 4 5 

4. Azia depois das refeições? 0 1 2 3 4 5 

5. A azia altera o que você come? 0 1 2 3 4 5 

6. A azia acorda você durante o sono? 0 1 2 3 4 5 

7. Você tem dificuldade em engolir? 0 1 2 3 4 5 

8. Você tem dor ao engolir? 0 1 2 3 4 5 

9. Você tem inchaço ou sensação de gases? 0 1 2 3 4 5 

10. Se você toma medicação, isto afecta sua vida 

diária? 

0 1 2 3 4 5 

11. O quanto satisfeito você está com sua condição 

actual?   

Satisfeito Neutro Insatisfeito 

 

 

 

8.SCORE TOTAL 

 

1. Durante a semana passada você teve algum dos problemas a seguir com seu 

trabalho ou outra actividade regular diária por causa da sua azia? (Por favor responda 

SIM ou NÃO para cada pergunta, colocando um “X” no quadradinho) 
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29. ANEXOS - Anexo I 

 

 
 

Sim (2) Não (1) 

Reduziu a quantidade de tempo que você gastava no trabalho 

a.  ou em outras actividades. 

  

 

b. Conseguiu fazer menos do que gostaria. 
 

  

 

c. Ficou limitado no tipo de trabalho ou outras actividades. 
 

  

 

d. Teve dificuldade em executar o trabalho ou outras actividades. 
 

  

 

 

 
 

 
Nenhum 

pouco 

   (1) 
 

 
Discreta- 

mente 

    (2) 
 

 
Modera- 

damente 

    (3) 
 

 
Bas- 

tante 

(4) 
 

 
Extre- 

mament 

(5) 
 

 

2. Durante a semana passada 

o quanto a sua azia interferiu 

com suas actividades sociais 

normais e suas actividades 

sociais normais e familiares 

  
 

     

 

 

  

Nenhum

a 

         (1) 
 

 

Muito 

Leve 

   (2) 
 

 

Lev

e 

(3) 
 

 

Mode- 

rada 

  (4) 
 

 

Sever

a 

(5) 
 

3. Quanto de dor em 

queimação você teve durante 

a semana passada? 
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Nenhum 

pouco 

  1 
 

 

Discreta 

mente 

(2 
 

 

Modera 

dament 

(3) 
 

 

Basta

nte 

  (4) 
 

 

Extrema

mente 

    (5) 
 

4. Durante a semana 

passadao quanto a azia 

interferiu comoseu 

trabalho normal?(casa e 

empresa) 

 
 

     

 

 Nenhu

m 

pouco 

do 

tempo 

  (1) 
 

 
Um 

pouco 

do 

tempo 

 (2) 
 

 
 
Algm 

temp

o 

(3) 
 

 
Boa 

parte 

do   

temp

o   (4) 
 

 
A > 

parte 

do 

tempo 

 (5) 
 

 
O 

temp

o 

todo 

(6) 
 

 

5. Durante a semana 

passada que quantidade de 

tempo a azia interferiu com o 

seu sono? 
 

      

 

6. Durante a semana passada 

que quantidade de tempo você 

teve problemas para pegar no 

sono ou para ficar dormindo a 

noite toda por causa da sua 

azia? 
 

      

  

7. Em que quantidade de tempo  

durante a semana passada a 

azia fez com que você mudasse 

o tipo de comida ou a 

quantidade que você comia  
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8. Em que quantidade de tempo 

durante a semana passada a 

azia fez a comida parecer 

nenhum pouco apetitosa ou 

gostosa? 
 

      

 

9. Em que quantidade de tempo,  

durante a semana passada a azia  

reduziu a sua disposição? 
 

      

 

 

 

Durante os  

últimos 15 dias... 
 

 

Nenhum 

poucoo  

tempo 

(1) 
 

 

Um 

pouco do 

Temp 

     (2) 
 

 

Algum 

tempo 

(3) 
 

 

Boa 

parte 

do 

tempo 

(4) 
 

 

A> 

parte 

do 

tempo 

(5) 
 

 

O tempo 

todo 

(6) 
 

 

10.Em que quantidade de 

tempo a azia impediu que 

você fizesse o tipo de 

coisa que outras pessoas 

da sua idade fazem? 
 

      

 

 

Durante os últimos 15 

dias 
 

 

Nenhum 

pouco 

(1) 
 

 

Discre- 

tamente 

(2) 
 

 

Modera 

damente 

    (3) 
 

 

Bastant

e 

(4) 
 

 

Extrema- 

mente 

    (5) 
 

 

11. Em média quanta dor 

a azia lhe causou? 
 

     

 

12. O quanto a azia tem 

lhe preocupado ou 

afligido? 
 

     

 Quadro (6) Fonte (88, 89) 

 


