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O Mecanismo de Ação Científico da Acupuntura 
Os cientistas e os médicos ocidentais têm ganho uma melhor compreensão da Acupuntura e de seus 

efeitos terapêuticos. Até esta data, algumas teorias são rapidamente desconsideradas nas mais sérias 
discussões sobre terapias. Primeiro, ela não é "mágica". Segundo, a maioria dos cientistas concorda que a 
Acupuntura não age como a hipnose; eles citam que ela tem aliviado a dor nos animais, que não podem ser 
hipnotizados. 

A comunidade científica agora aceita amplamente que a Acupuntura produz mudanças fisiológicas 
no corpo humano. Essas mudanças incluem alterações na pressão sanguínea, nas atividades elétricas 
cerebrais e no tálamo (uma parte do cérebro que processa os impulsos nervosos da dor, da temperatura e 
do tato).  

Numa conferência, Abass Alavi, diretor de Medicina Nuclear da Escola de Medicina da 
Universidade da Pensilvânia, apresentou as imagens resultantes do escaneamento do cérebro dos pacientes 
agulhados. "Nós medimos o fluxo cerebral antes e imediatamente após o tratamento por Acupuntura", disse o 
parceiro de Alavi, David Mozley. "Nós encontramos um aumento significativo do fluxo sanguíneo para o 
tálamo após o tratamento... mostrando que a Acupuntura produz efeito sobre o cérebro, particularmente 
sobre o tálamo, que tem um papel importante no processamento da informação sensitiva”, acrescentou ele. 

A reação fisiológica mais extensivamente pesquisada na Acupuntura tem sido a liberação de 
substâncias no cérebro conhecidas como endorfinas, que pertencem a um subtipo de neuropeptídeo chamado 
opióide. Os três opióides são "irmãos" — endorfinas, encefalinas e dinorfinas — são partes integrais do 
mecanismo natural de supressão da dor. 

A aspirina, a meditação e o exercício são deflagradores da liberação de endorfina. O famoso 
"runner’s high" (bem-estar do corredor) é o resultado da endorfina desencadeada pelo exercício. Nestas 
últimas duas décadas, os resultados dos experimentos têm confirmado que a Acupuntura também estimula as 
endorfinas a agir, como Bruce Pomeranz, 1976, do Departamento de Zoologia da Universidade de Toronto, 
“O estímulo nociceptivo realizado num ponto de acupuntura promove uma resposta neuro-humoral do 
organismo, onde as células secretam substâncias opióides como as endorfinas e encefalinas que modulam a 
passagem da mensagem dolorosa; como resultado se observa um potente efeito analgésico da acupuntura”. 
Trabalhos posteriores demonstram a participação de substâncias como as dinorfinas a e b, prostaglandinas, 
serotonina e histamina no efeito da acupuntura analgésica.  

Desde 1996, cientistas do mundo todo sentiram a necessidade de investigar o papel da Acupuntura na 
liberação de outros neuropeptídeos, que não os opióides.  

Em uma assembléia de pesquisadores realizada em 1996, nos Estados Unidos, Candace Pert, uma 
professora do departamento de fisiologia e biofísica da Escola de Medicina da Universidade de Georgetown, 
disse...  “cerca de 70 a 90 neuropeptídeos podem ser os responsáveis pela transmissão da terapia na 
Acupuntura”. "Até agora, o que todo mundo entende é que as endorfinas estão implicadas (na Acupuntura). 
“Não há dúvida quanto a isso", relatou Daniel Bossut, do Departamento de Neurologia da Universidade de 
Duke. “Mas os "neuropeptídeos" têm múltiplas funções, e os opióides não irão ser os únicos responsáveis no 
tratamento da Acupuntura", disse Bossut. "Creio que uma lição importante a ser observada, é que a 
Acupuntura pode... afetar as serotoninas", disse um psiquiatra e bioquímico de lipídeos Joseph R. Hibbeln, 
chefe dos pacientes – Dia do National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Serotonina é outro 
neurotransmissor. Isso é importante para os psiquiatras porque nós usamos muitas drogas farmacológicas para 
alterar a serotonina e tratar as desordens da ansiedade e da depressão", disse Hibbeln. Michel O. Smith, 
diretor da Divisão de Abuso de Substâncias do Hospital Lincoln em Bronx, tem usado a Acupuntura por 
vários anos. Ele disse que ela mostra um resultado positivo no auxílio para a recuperação de viciados em 
drogas para continuar com seus programas de reabilitação. "A Acupuntura em si não irá ajudar essas pessoas. 
Nada por si só irá ajudar essas pessoas... Mas se você adicionar a Acupuntura ao programa, você irá obter 
vantagens. Há uma maior taxa de aderência (de viciados no programa). As pessoas são mais cooperativas e 
elas entendem mais." 

 
A liberação Acupuntura-opióide foi descoberta logo após a identificação das endorfinas nos anos 70. 

Desde então as pesquisas sobre Acupuntura, de acordo com a maioria dos participantes da conferência, têm 
apenas feito avanços incrementais no entendimento dos seus efeitos no cérebro. 

Vários trabalhos explicam que a acupuntura pode bloquear a aferência dolorosa, pelo menos, por 
dois mecanismos:  
1. inibição da atividade de neurônios transmissores de dor em nível medular, segundo mecanismo de PIPS, 
intra-medular; 
2. inibição da aferência nociceptiva por meio da ativação de sistemas supressores de dor segmentares e supra-
segmentares, segundo a teoria de controle de portão de Melzac e Wall, que defendem a idéia de que os sinais 
nociceptivos transmitidos através das fibras de diâmetros pequenos, são bloqueados pela acupuntura, que 
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induz impulsos levados por fibras de nervos grandes (mecanoceptores), no mesmo segmento da espinha 
dorsal. 
 

Estudos com circulação cruzada demostram elevação do limiar de dor de animais tratados e não 
tratados pela acupuntura. Estes fatos sugerem que um fator humoral deva estar envolvido na analgesia 
produzida pela acupuntura. 

A esse respeito, foi verificado que a administração de um bloqueador de receptores morfínicos 
(naloxona), anula o efeito da acupuntura, este fato indica a participação das vias endorfinonérgicas no 
fenômeno.  

Possibilidade confirmada quando se demonstrou que havia aumento da concentração de endorfinas 
no líquido cefaloraquidiano de doentes que se submeteram à acupuntura, foi reforçada ao se verificar que em 
animais com deficiência genética de receptores opióides, ou de endorfinas, a aplicação de acupuntura não 
produz analgesia. 

Quando um grande grupo de ratos, maior do que 100, recebe uma sessão padronizada de 
eletroacupuntura, nota-se facilmente uma distribuição bimodal do seu efeito analgésico. Um grupo demostra 
um aumento na resposta de retirada do rabo em não mais que 50% (maus respondedores) e o outro demonstra 
o aumento de latência da retirada do rabo de 50% a 150% (bons respondedores). Esse fenômeno foi 
reprodutível, em pelo menos dois dias. Interessante notar que os maus respondedores para a eletroacupuntura 
também o são para pequenas doses de morfina (3mg/kg) e vice- versa ( TANG et al., 1997). 

 
Os mecanismos envolvidos podem ser demostrados de duas maneiras: uma baixa taxa de liberação 

de peptídeos opiáceos no SCN ou uma alta taxa de liberação de CCK- 8 que é um potente anti-opiáceo.  
• Um rato mau respontedor pode se tornar um bom respondedor pela ingeção de RNA anti-soro para CCK-

8 intra celebral com o objetivo de bloquear a expressão do gene codificado para CCK (TANG et al., 
1997).  

• Outra maneira é a administração de um antagonista do receptor de CCK-8 (L365260) ( TANG et al., 
1996). Deve ser efatizado, entretanto, que a CCK-8 é apenas um dos membros da família dos anti-
peptídeos opiáceos. 

 
Um dos mecanismos mais importantes da analgesia mediada pela eletroacupuntura é a aceleração na 

liberação de peptídeos opiáceos no sistema nervoso central que interagem com receptores opiáceos na 
indução de um efeito anti-nociceptivo. 

 
O principal achado onde foi aplicada a eletroacupuntura foi: 
• Eletroestimulação com frequência de 2Hz deflagra a liberação de encefalinas e de beta-endorfina do 

cérebro e na medula espinhal, que interagem nos receptores opiáceos m e s no sistema nervoso central. 
Foi observado que a estimulação de alta intensidade e baixa frequência, é capaz de promover analgesia de 
longa duração, com efeitos cumulativos e reversíveis através da administração da naloxona (antagonista 
morfínico).  

 
• Eletroestimulação com frequência de 100Hz aumenta a liberação de dinorfina na medula espinhal para 

interagir com os receptores opiáceos k no corno posterior da medula espinhal (HAN; WANG;1992). 
Porém, a analgesia observada quando estímulos de alta intensidade e frequência são utilizados é de curta 
duração e não reversível através da administração da naloxona. 

Um achado interessante é o de que ratos que se tornaram tolerantes à eletroacupuntura (ou seja, não 
promoveram os resultados esperados) de 2Hz ainda reagem à de 100 Hz, e vice e versa. Isto é compreensível 
porque a analgesia por 2Hz e 100 Hz são mediados por tipos diferentes de receptores opiáceos (GUO et al., 
1996 a; 1996 b; HAN; WANG;1992). 
• Os receptores do tipo m e s são ocupados pelas encefalinas e pelas endorfinas nos estímulos de baixa 

freqüência. 
•  Os receptores Kapa são ocupados pela dinorfina nos estímulos de alta freqüência. 
 

Este fenômeno originalmente demonstrado em ratos e coelhos também foi evidenciado em humanos 
(HAN et al., 1991).  

Novos estudos revelam que quando baixas (2Hz) e altas (100Hz) freqüências são utilizadas 
consecutivamente com duração de 3 segundos, então todos os três tipos de peptídeos opiáceos (encefalinas, 
endorfinas e dinorfinas) podem ser liberadas simultaneamente. A interação sinergística entre esses três 
peptídeos opiáceos endógenos produz um efeito analgésico mais potente (CHEN; HAN, 1992 e CHEN et al., 
1994). Como já citado, isso é possível devido ao fato de que a eletroestimulação com frequências de 2 e 100 
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Hz utiliza diferentes vias nervosas para mediação do seu efeito analgésico (GUO et al., 1996 a; 1996 b; HAN; 
WANG;1992). 

 
As vias serotoninérgicas também estão envolvidas na gênese da analgesia induzida pela acupuntura, 

pois constatou-se o aumento da concentração de serotonina no LCR e nas estruturas neuronais do tronco 
encefálico inferior em cobaias, após aplicação de acupuntura. Foi também a demonstrado que os bloqueadores 
serotoninéricos anulam a ação da acupuntura. 

 
 

Líquido Céfalo Raquidiano (LCR) 
 
Um estudo da transmissão do líquido céfalo-raquidiano foi realizado em 1972 e publicado em 1974 

(GRUPO DE PESQUISA DE ANESTESIA POR ACUPUNTURA, 1974). Este estudo demonstrou que o 
efeito da analgesia por acupuntura obtido em um coelho poderia ser transferido para um outro coelho, não 
tratado pela acupuntura, através da transfusão do líquido céfalo raquidiano (LCR). Esta foi a primeira 
evidência cientifica que sugeria o mecanismo neuroquímico como mediador da anestesia por acupuntura. Esse 
achado desencadeou uma série de estudos para explorar o papel dos neurotransmissores centrais na mediação 
da analgesia por acupuntura, entre eles a serotonina (HAN et al., 1979;XU et al., 1994b). 
 
Pontos Gatilho e Motores Musculoesqueléticos 
 

Muitos dos pontos de acupuntura coincidem com os dermatômeros onde a dor está sediada, 
localizando-se em regiões ricamente inevadas e onde há grande concentração de pontos-gatilho. Cerca de 
71% e 80% dos pontos de acupuntura correspondem aos pontos-gatilho, ou a pontos motores dos músculos 
esqueléticos.  

A estimulação das fibras do tipo II (Ab e Ad), que veiculam a sensibilidade proprioceptiva em nervos 
periféricos, são os componentes mais importantes das fibras aferentes que mediam os sinais de acupuntura 
para o sistema nervoso central, no intuito de produzir um efeito anti-noceptivo. Estas fibras são 
discriminativas e podem interferir nos sistemas supressores de dor através da a teoria de controle de portão de 
Melzac e Wall, que defendem a idéia de que os sinais nociceptivos transmitidos através das fibras de 
diâmetros pequenos, são bloqueados pela acupuntura, que induz impulsos levados por fibras de nervos 
grandes (mecanoceptores), no mesmo segmento da espinha dorsal. 

Entre dez pontos diferentes de acupuntura testados em voluntários humanos utilizando a iontoforese 
de potássio para induzir dor experimental, o ponto IG4 foi o mais eficaz para produzir um efeito analgésico 
geral, provavelmente devido a densa concentração de fibras nervosas Ab nesta área (LU, 1983). 
 
Aumento da Perfusão Sanguínea através da Acupuntura 
 

A acupuntura parece reduzir o tônus neurovegetativo simpático, resultando em melhora da perfusão 
periférica local e geral em seres humanos. Ensaios clínicos, através de estudos termográficos, demostraram 
que doentes portadores de dor crônica apresentam menores gradientes de temperatura corpórea nas áreas 
afetadas, quando comparadas aos segmentos corpóreos correspondentes normais. Desta forma, a aplicação de 
estímulos de acupuntura em pontos distantes de área afetada, não somente promove o alívio da dor, com 
também o aumento da temperatura. 
 
Liberação de Corticóides através da Acupuntura 
 

A resposta inicial experimentada com a inserção da agulha de acupuntura é chamada de "De Qi" e 
acontece com excitação do nervo sensorial primário terminal dentro de um músculo. Isto envia uma 
mensagem ao corno posterior da medula espinhal. Este estímulo, que alcança o hipotálamo, induz a liberação 
do hormônio adrenocorticotropicóide, que em sua sequência final promove a liberação de glucocorticoide, o 
que pode explicar por que acupuntura pode ajudar com artrites e asma.  

 
 

CRÂNIOPUNTURA 
A Crâniopuntura é um método de acupuntura moderno. Foi desenvolvida por Chiao Sol-Fa, médico, 35 anos, 
no Norte a China, e é usado na China desde 1971. O princípio da Crâniopuntura é muito direto; estimula-se a 
área doente do cérebro para facilitar um retorno de função naquela área.  
Este método está baseado em neuroanatomia funcional elementar, e não tem nada que ver com medicina 
chinesa tradicional. Todos os pontos de couro cabeludo são representações das áreas funcionais subjacentes 
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do cérebro. A Crâniopuntura é útil nos casos em que há lesão cerebral, como traumas ou patologias cerebrais 
específicas, embora este método pode ser usado para uma variedade de outras condições. A Crâniopuntura é 
particularmente útil para reduzir espasmo de músculo crônico.  
Segue um resumo das áreas de trabalho desta técnica: 
Área de motor  
Trata distúrbio motores. 
Área sensória  
Trata perturbações sensoriais, dor e vertigem.  
Pé área motor-sensória  
Trata perturbações motoras e sensoriais de m.m.i.i. e sistema genito-urinário.  
Área de Chorea-tremor  
Trata doença de Parkinson e tremor e chorea por qualquer causa.  
Área de Vasomotor  
Trata edema cerebral e hipertensão.  
Área vertigem-audível  
Trata vertigem e surdez.  
1ª Fala ou área de uso  
Trata lesões de lóbulo parietais.  
2ª área de Fala  
Trata afasia nominal.  
3ª área de Fala  
Trata afasia sensorial.  
Área ótica  
Trata cegueira cortical.  
Equilibre área  
Trata altereações cerebelares.  
Área gástrica  
Trata desconfortos epigástricos.  
Área de Thoracic  
Trata doenças respiratórias e cardio-vasculares.  
Área de reprodução  
Trata hemorragia uterina.  
 
 
A Organização Mundial da Saúde reconhece o uso da Acupuntura para obstipação, diarréia, bronquite, tiques 
faciais e cotovelo de tenista, de acordo com a academia. (Washington Post, ed. 8 de outubro de 1996). 
 


