
A ACUPUNTURA COMO TRATAMENTO DOS EFEITOS
ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER

Vitor Alves de Oliveira

Rio de Janeiro
2018



A ACUPUNTURA COMO TRATAMENTO DOS EFEITOS
ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA DO CANCER

Elaborado Por Vitor Alves de Oliveira

Discente do Curso de Farmácia da Uezo

Este trabalho de Graduação foi analisado e aprovado com 
grau: ....................

Rio de Janeiro, ______ de _____________ de 2018

______________________________________________

Alessandra Micherla Rodrigues ,Dra, UEZO

______________________________________________

André Luiz Fonseca de Souza, Dr UEZO

_____________________________________________  

Luiz Sérgio Santiago de Melo, Esp.

Novembro 2018



VITOR ALVES DE OLIVEIRA

A ACUPUNTURA COMO TRATAMENTO DOS EFEITOS
ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  TCC,
apresentado  ao  Curso  de  Graduação  de
Farmácia, do Centro Universitário Estadual da
Zona Oeste (UEZO), como parte dos requisitos
para  a  obtenção  do  grau  de  bacharel  em
farmácia,  sob a orientação da Professora Dra
Alessandra  Micherla  Rodrigues  de
Nascimento.

Rio de Janeiro
Novembro de 2018



AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a minha família, que lutou ao meu lado durante todos estes 
anos e fez todo este sonho ser possível.

Agradeço à todos os meus colegas de curso e amigos, que sempre me incentivaram 
durante toda minha formação, especialmente, Wellington Pimentel,  Yuri Weilemann, 
Gustavo Lima e Igor Stumpf, que foram e ainda são amizades essenciais na minha 
caminhada.

Agradeço aos meus professores, que formaram o profissional que sou hoje.

Agradeço a minha orientadora Alessandra Micherla, ao meu coorientador Luiz 
santiago e ao professor André Luiz Fonseca, que aceitaram o desafio de colaborar no 
desenvolvimento deste trabalho.

E por fim, agradeço principalmente a Deus, por proporcionar toda esta experiência 
maravilhosa ao longo destes anos.



RESUMO

Esta revisão tem como objetivo descrever e apontar as funcionalidades da aplicação da

acupuntura  como  tratamento  paliativo  para  os  efeitos  adversos  causados  pela

quimioterapia do câncer, uma vez que este tratamento possui a característica de causar

efeitos  colaterais  pontuais  que  são  prejudiciais  ao  tratamento  e  interferem

negativamente  na  qualidade  de  vida  do  paciente  oncológico.  Nas  ultimas  décadas,

estudos  têm  mostrado  a  eficiência  desta  técnica  no  tratamento  de  sintomas  como

náuseas,  vômitos,  mielossupressão,  alopécia,  dor  e  outros  efeitos  adversos  que

geralmente ocorrem durante a quimioterapia devido aos danos causados de forma não

seletiva às células do organismo, que destroem não somente as células tumorais mas

também as células saudáveis do paciente. Com esta revisão bibliográfica, observou-se

que a acupuntura é uma alternativa simples, rápida e eficiente para ser utilizada como

uma terapia complementar durante a quimioterapia do câncer, uma vez que esta técnica

da  medicina  tradicional  chinesa  pode  trazer  benefícios  ao  próprio  procedimento

quimioterápico  e,  principalmente,  à  qualidade de vida do paciente  oncológico,  que

normalmente  é  muito  prejudicada  tanto  pelo  tratamento  da  patologia  quanto  pela

própria doença neoplásica.

Palavras-Chave: Acupuntura, Quimioterapia, Câncer.



ABSTRACT

This review aims to describe and point out how functionalities of the application of

acupuncture  as  a  palliative  treatment  for  the  adverse  effects  caused  by  cancer

chemotherapy, since  this  treatment  has  a  characteristic  of  causing  occasional  side

effects  that  are  harmful  to  the  treatment  and interfere  negatively quality  of  life  of

cancer  patients.  In  recent  decades,  studies  have  shown  a  technological  efficiency

without treatment of symptoms such as nausea, vomiting, myelosuppression, alopecia,

pain and other adverse effects that usually occur during chemotherapy due to non-

selective damage to the body cells, which destroy not only as tumor cells but also as

healthy cells of the patient. With this literature review, it is observed that acupuncture

is  a simple,  quick and efficient alternative to be used as a complementary therapy

during cancer chemotherapy, since this technique of traditional Chinese medicine can

bring benefits to the own chemotherapy procedure and, mainly on the quality of life of

the cancer patient, which is usually very harmful both for the treatment of the disease

and for the neoplastic disease itself.

Key words: Acupuncture, Chemotherapy, Cancer.
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1. INTRODUÇÃO
A  acupuntura  é  uma  terapia  que  reúne  conhecimentos  técnicos,  teóricos  e

empíricos que juntamente com a moxabustão, massagens e outras terapias fazem parte

da antiga Medicina Tradicional Chinesa. Ela é praticada há mais de 5.000 anos na China

e  utiliza  a  aplicação  de  agulhas  em  pontos  de  energia  específicos  no  corpo  para

tratamento  e  prevenção  de  doenças  (CRF-SP).  Esse  pontos  podem  ser  definidos

anatomicamente,  os que se localizam próximos de nervos ou em regiões com densa

inervação,  facilitando a  geração de  impulsos  nervosos  como resposta  a  estimulação

elétrica ou mecânica (SCOGNAMILLO - SZABÓ, BECHARA, 2001).

Esta técnica, apesar de possuir suas bases na medicina tradicional chinesa, tem

sido cada vez mais estudada e aplicada na medicina ocidental, que já reconhece certos

mecanismos fisiológicos que são utilizados como forma de explicar os benefícios da sua

utilização. Assim, a mesma foi reconhecida como prática integrativa e com fundamentos

científicos,  permitindo  o  uso  da  técnica  por  profissionais  capacitados.  O  Conselho

Federal  de  Farmácia  regulamenta  e  define  a  acupuntura  como  especialidade  do

farmacêutico, inserindo a técnica como prática integrativa e complementar no SUS.

Há várias  décadas  e  a  acupuntura  tem sido  usada  como paliativo  em várias

patologias e tratamentos que possuam efeitos adversos muito prejudiciais ao paciente ou

ao próprio tratamento, como é o caso da quimioterapia do câncer. Pesquisas e relatos de

casos tem mostrado sua eficiência no tratamento de sintomas como náuseas e vômito,

complicações nas funções hematológicas, imune e humoral e dor crônica causada pelo

câncer geralmente recorrentes durante este tratamento.

Segundo o INCA, a quimioterapia é uma técnica utilizada para tratar doenças

causadas por agente biológicos e, quando aplicada ao câncer, é chamada quimioterapia

do  câncer.  Ela  é  utilizada  no  tratamento  de  pacientes  oncológicos  sozinha  ou  em

conjunto  com  a  radioterapia  e  a  alternativa  cirúrgica.  Em  muitos  casos,  apenas  a

intervenção cirúrgica e a radioterapia são capazes de controlar o crescimento tumoral.

Os  medicamentos  utilizados  na  quimioterapia  do  câncer  são  citotóxicos   e

afetam tanto as células normais quanto as neoplásicas durante o tratamento. Isto causa

uma  grande  quantidade  de  efeitos  adversos  ao  paciente,  como  a  êmese,  náuseas,

alopécia, dor, mielossupressão e outros efeitos que ocorrem de forma precoce, imediata,

tardia  ou  ultra-tardia.  Estes  efeitos  além  de  prejudicarem  a  qualidade  de  vida  do

paciente, em muitos casos prejudica também o tratamento, que pode ser interrompido
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nos  casos  em  que  os  efeitos  adversos  aparecem  de  forma  muito  agressiva  e  não

respondem aos medicamentos normalmente utilizados.

Esta revisão trata do o uso da acupuntura como tratamento dos efeitos adversos

causados  pela  quimioterapia  do  câncer,  visando  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos

pacientes durante o período do tratamento.
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2. OBJETIVOS

  2.1. Objetivo Geral
O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  geral  apresentar  os  benefícios  da

acupuntura como alternativa para o tratamento dos efeitos adversos da quimioterapia do

câncer.

  2.1. Objetivos Específicos

- Apresentar  as  bases  da  acupuntura  e  seu  emprego  na  medicina  tradicional  chinesa,

usada  sozinha  ou  em conjunto  com outras  técnicas,  como paliativo  ou curativo  em

várias patologias;

- Demonstrar  através  da  literatura  os  efeitos  da  acupuntura  a  nível  fisiológico  e

psicológico, além dos pontos específicos do corpo humano usados na técnica, tal como

os estímulos gerados;

- Apresentar dados sobre os efeitos benéficos da acupuntura no organismo através do

estudo de artigos científicos publicados nas ultimas décadas;

- Analisar  a  ação  da  quimioterapia  do  câncer  em  resposta  ao  desenvolvimento  da

patologia apontando, principalmente, os efeitos adversos causados durante o tratamento

e  a  toxicidade  dos  medicamentos  usados  tradicionalmente  e  dos  medicamentos  em

desenvolvimento e fase de testes até o ano de publicação deste trabalho;

- Analisar  melhoras  encontradas  no  quadro  de  pacientes  oncológicos  após  uso  da

quimioterapia em relatos de casos feitos durante o tratamento.
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3. METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento de artigos científicos com temas relacionados à

aplicação da acupuntura no tratamento dos efeitos adversos da quimioterapia do câncer

e de relatos de casos de pacientes que foram submetidos a sessões de acupuntura como

tratamento alternativo a esse efeitos adversos. O levantamento foi feito através de sites

de  confiança  como PubMed,  periódicos  CAPES,  OMS,  INCA,  e  SCIELO,  afim de

conhecer  publicações  recentes  referentes  a  aplicação  da  acupuntura  em  pacientes

oncológicos.  Para o embasamento deste trabalho, considerou-se trabalhos publicados

em meio científico relevantes sobre o tema até o ano de 2017, além de literatura de

autores  conceituados  e  relatos  de  casos  de  pacientes.  Foram  usados  os  descritores

“Acupuntura”, “Câncer” e “Quimioterapia”.
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4. REVISÃO DA LITERATURA

4.1.ONCOLOGIA

Segundo Instituto  Nacional  de  câncer  (INCA),  câncer  é  o  nome dado  a  um

conjunto  de  mais  de  100  doenças  que  têm em comum o  crescimento  desordenado

(maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase)

para  outras  regiões  do  corpo.  Dividindo-se  rapidamente,  estas  células  tendem a  ser

muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de

células cancerosas) ou neoplasias malignas.

Os cânceres podem ser causados por diferentes fatores de risco e hoje é bem

estabelecido  o  papel  que  desempenham em sua  etiologia.  É  uma doença  de  causas

múltiplas, como os fatores ambientais, culturais, socioeconômicos, estilos de vida ou

costumes, sendo os principais os hábitos de fumar e alimentares, fatores genéticos e o

próprio processo de envelhecimento (Oliveira et al, 2013).

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a cada ano 8,8

milhões de pessoas morrem de câncer, a maioria em países de baixa e média renda.

Segundo a OMS, o número é tão alto que é duas vezes e meia maior que o número de

pessoas que morrem por complicações relacionadas a HIV/AIDS, tuberculose e malária

combinadas.

O diagnóstico e tratamento dos diferentes tipos de câncer sofreram expressivos

avanços  nos  últimos  anos.  Modernos  métodos  de  imagem,  análises  bioquímicas  e

métodos de biologia molecular têm permitido o diagnóstico apurado, acompanhamento

adequado e avaliação do prognóstico dos pacientes. O diagnóstico precoce aliado aos

atuais  métodos  terapêuticos  (radioterapia,  quimioterapia,  cirurgia  e  transplante  de

medula óssea) têm permitido índices de sobrevida progressivamente maiores em casos

considerados incuráveis até há pouco tempo.

4.1.1. PATOGÊNESE DO CÂNCER

Uma  célula  normal  torna-se  cancerosa  devido  a  mutações,  adquiridas  ou

herdadas,  em  seu  DNA.  Entretanto,  o  processo  de  carcinogênese  é  complexo  com

muitos  estágios  e  que  e  envolve  vários  fatores  genéticos,  além de  fatores  que  não

causam o câncer isoladamente mas que aumentam a probabilidade de que mutações

genéticas resultem em um câncer, como fatores hormonais, cocarcinogênicos e efeitos

de promoção tumoral (Rang, Dale, 2007).
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A  biopatologia  do  câncer  mostra  a  manifestação,  em  graus  variados,  de  algumas

características  que  as  distinguem  das  células  normais,  sendo,  a  principal  delas,  a

proliferação descontrolada.

O ciclo celular de uma célula eucariótica é dividido em duas etapas: intérfase,

período em que a célula sintetiza novas proteínas e duplica seu DNA e fase M (mitose)

período em que ocorre a divisão celular. A desregulação deste processo, como erros

durante a transcrição e síntese do DNA ou a desregulação do ciclo celular pode gerar

uma produção demasiada e descontrolada de células, formando tumores (ALMEIDA et

al, 2005).

Células normais possuem capacidade de proliferação de acordo com o seu tipo

celular.  Enquanto  neurônios  possuem  pouca  ou  nenhuma  capacidade  de  divisão,  a

medula  óssea  tem  a  propriedade  de  divisão  rápida  e  contínua.  Algumas  células

cancerosas  também multiplicam-se  lentamente  (como as  dos  tumores  de  células  do

plasma) e algumas com mais rapidez (como as células do linfoma de Burkitt) (Rang,

Dale, 2007).

Assim, nota-se que o principal aspecto que distingue as células normais das 

células cancerosas é o desvio do mecanismo de regulação da divisão celular e do 

crescimento tecidual (ALMEIDA et al, 2005).

4.1.2. TRATAMENTO DO CÂNCER

O câncer, em sua fase inicial, pode ser controlado e curado. O tratamento do

câncer pode ser feito através da quimioterapia, em muitos casos, combinada com outras

modalidades como a cirurgia, radioterapia ou transplante de medula óssea, variando de

acordo com o tipo de tumor e o seu estágio de desenvolvimento (ALMEIDA  et al,

2005).

A cirurgia foi o primeiro tratamento que alterou significativamente o curso da

doença neoplásica e, até hoje, é um dos principais métodos terapêuticos. Estima-se que

cerca de 60% de todos os pacientes portadores de câncer necessitem de cirurgia para o

seu tratamento.  O tratamento  cirúrgico  é  considerado curativo  quando indicado nos

casos iniciais da maioria dos tumores sólidos. É um tratamento radical, que compreende

a remoção do tumor primário com margem de segurança e, se indicada, a retirada dos

linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão-sede do tumor primário. Já a

cirurgia de forma paliativa, tem a finalidade de reduzir a população de células tumorais
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ou de controlar sintomas que põem em risco a vida do paciente ou comprometem a

qualidade da sua sobrevivência (INCA, 2017).

A radioterapia como tratamento tem o objetivo de alcançar um índice terapêutico

favorável, levando as células malignas a perderem a sua clonogenicidade e, ao mesmo

tempo,  preservando  os  tecidos  normais.  A radiação  corpuscular,  eletromagnética  e

outros tipos de radioterapia,  como teleterapia e braquiterapia,  são usadas na terapia.

Através  de  estudos  e  relatos  de  caso,  também  é  enfatizado  o  tratamento  com  a

radioiodoterapia que, combinada à cirurgia, produz resposta satisfatória, promovendo

elevada taxa de sobrevivência e cura em torno de 90% dos casos.(INCA, 2017)

Com o objetivo de tratar as neoplasias malignas, a quimioterapia antineoplásica

consiste no emprego de substâncias químicas, isoladas ou em combinação. A aplicação

dos agentes antineoplásicos no tratamento do câncer é baseada no conceito da cinética

celular, o  qual  inclui  o  ciclo de  vida celular, o  tempo do ciclo  celular, a  fração de

crescimento e do tamanho da massa tumoral (FERNANDES, 2008).

4.2. QUIMIOTERAPIA
4.2.1. QUIMIOTERAPIA NO TRATAMENTO DO CÂNCER

A  quimioterapia  é  um  método  que  utiliza  compostos  químicos,  chamados

quimioterápicos, no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos.  Quando

aplicada  ao  câncer,  a  quimioterapia  é  chamada  quimioterapia  antineoplásica  ou

quimioterapia antiblástica (ANDRADE, 2007).

Muitas  vezes,  o  tumor  é  tratado apenas  com cirurgia  e  radioterapia.  Porém,

quando  existe  um  maior  risco  do  mesmo  voltar  a  crescer  após  a  cirurgia,  a

quimioterapia pode ser necessária. Nestes casos, a mesma é chamada de quimioterapia

adjuvante. Quando a quimioterapia é realizada antes mesmo da cirurgia para melhorar

os resultados, ela é chamada quimioterapia neoadjuvante. Em casos em que a doença é

diagnosticada qem estágio avançado e não apresenta mais capacidade de cura, o avanço

da doença pode ser diminuido com a quimioterapia, aumentando o tempo e a qualidade

de vida do paciente. Neste caso, ela é chamada quimioterapia paliativa (INCA, 2017).

Os  agentes  utilizados  no  tratamento  do  câncer,  sobretudo  os  citotóxicos

(fármacos que inibem ou previnem a multiplicação celular),  afetam tanto as  células

normais quanto as neoplásicas, porém eles acarretam maior dano as células malignas do

que  as  dos  tecidos  normais,  devido  as  diferenças  quantitativas  entre  os  processos

metabólicos dessas duas populações celulares (FERNANDES, MELO, 2008).
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O DNA, material genético de todas as células, age como modelador na produção

de formas específicas de RNA transportador, RNA ribossômico e RNA mensageiro e,

deste  modo,  determina  qual  enzima  irá  ser  sintetizada  pela  célula.  As  enzimas  são

responsáveis pela maioria das funções celulares, e a interferência nesses processos irá

afetar  a  função e  a  proliferação tanto  das  células  normais  como das  neoplásicas.  A

maioria das drogas utilizadas na quimioterapia antineoplásica interfere de algum modo

nesse  mecanismo celular,  e  a  melhor  compreensão do ciclo  celular  normal  levou à

definição clara dos mecanismos de ação da maioria das drogas (Rang, Dale, 2007)

O tumor maligno é constituído por três grupos de células: as que se dividem

ativamente nas fases G1,  S,  G2 e M; as  paradas  na fase G0; e  as  que perdem sua

capacidade  reprodutiva  e  estão  morrendo  ou  já  estão  mortas.  Os  tumores  menores

possuem maior porcentagem de células em reprodução. À medida que o tumor cresce,

ocorre uma competição entre as células em busca de nutrientes, oxigênio e espaço, e o

número de células ativas em reprodução diminui. As células que estão se reproduzindo

ativamente são as mais sensíveis à quimioterapia. Por isso, um dos conceitos para o

tratamento do câncer é o de reduzi-los a um pequeno tamanho, em que a velocidade de

crescimento  aumenta  e  as  células  tornam-se  mais  suscetíveis  à  quimioterapia  em

decorrência de uma função de divisão celular aumentada (INCA, 2017).

Assim, os quimioterápicos são classificados com:

 ciclo-inespecíficos:  Aqueles  que  atuam  nas  células  que  estão  ou  não  no  ciclo

proliferativo, como, por exemplo, a mostarda nitrogenada;

 Ciclo-específicos  -  Os  quimioterápicos  que  atuam  somente  nas  células  que  se

encontram em proliferação, como é o caso da ciclofosfamida;

 Fase-específicos - Aqueles que atuam em determinadas fases do ciclo celular, como,

por exemplo, o metotrexato (fase S), o etoposídeo (fase G2) e a vincristina (fase M).

A quimioterapia pode ser feita com a aplicação de um ou mais quimioterápicos.

O uso de drogas isoladas mostrou-se ineficaz em induzir respostas completas ou parciais

significativas,  na  maioria  dos  tumores,  sendo  atualmente  de  uso  muito  restrito

(FERNANDES, MELO, 2008).

4.2.2. EFEITOS ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER

Os  citotóxicos  não  são  letais  as  células  neoplásicas  de  modo  seletivo.  Eles

afetam apenas  um aspecto  da  biologia  das  células  cancerosas:  a  divisão  celular.  A
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medida  que  esse  é  o  seu alvo  principal,  eles  afetarão  todos  os  tecidos  normais  em

divisão rápida e, assim, é provável que produzam, em maior ou menor grau, efeitos

adversos  gerais,  tais  como  toxicidade  à  medula  óssea  (com queda  na  produção  de

leucócitos  e,  portanto,  queda  na  resistência  a  infecções),  comprometimento  da

cicatrização,  perda  de  pelos/cabelos  (alopécia),  dano  ao  epitélio  gastrointestinal,

depressão  do  crescimento  em  crianças,  esterilidade  e  teratogenicidade,  lesão  renal,

cardiotoxicidade,  hepatotoxicidade,  neurotoxicidade  e,  em  algumas  circunstâncias,

carcinogênese (RANG, DALE, 2007). Isto faz com que seja necessária a interrupção

periódica do tratamento para a recuperação do paciente.

Quadro 1. Potencial Emético dos Regimes Terapêuticos

Regime terapêutico 
Altamente Emetizante 
(Incidência > 90%)

Regime Terapêutico 
Moderadamente 
Emetizante (30%-90% de 
Incidência)

Regime Terapêutico com 
Baixo Risco de Êmese 
(10%-30% de Incidência)

• Cisplatina
• Mechloretamina
• Estreptozotocina

• Oxaliplatina
• Citarabina (> 1 g/m2)
• Carboplatina
• Ifosfamida
• Doxorubicina

• Paclitaxel
• Docetaxel
• Mitoxantrona
• Etoposido
• Pemetrexed
• Metotrexato
• Mitomicina C

Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos quimioterápicos dependem do tempo de

exposição  e  da  concentração  plasmática  da  droga.  A toxicidade  é  variável  para  os

diversos tecidos e depende da droga utilizada. Nem todos os quimioterápicos ocasionam

efeitos  indesejáveis  tais  como mielossupressão,  alopecia  e  alterações  gastrintestinais

(náuseas,  vômitos e diarreia).  As doses para pessoas idosas e debilitadas devem ser

menores, inicialmente, até que se determine o grau de toxicidade e de reversibilidade

dos sintomas indesejáveis (INCA, 2017).
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Quadro 2. Efeitos Adversos da Quimioterapia do Câncer

Precoces 
(0 a 3 dias)

Imediatos 
(0 a 21 dias)

Tardios 
(meses)

Ultra-tardios (meses 
ou anos)

- Náuseas
- Vômitos
- Mal estar
- Adnamia
- Artalgias
- Agitação
- Exantema
- Flebites

- Mielossupressão, 
Granulocitopenia, 
Plaquetopenia e 
anemia.
- Mucosite
- Cistite Hemorrágica 
devido a 
ciclofosfamida
- Imunossupressão
- Potencialização dos 
efeitos da radiação 
devido a actinomicina 
D, andriomicina e ao 
5-fluouracil

- Miocardiopatia devido 
aos antracíclicos e 
outros
- Hiperpigmentação e 
esclerodermia causadas 
pela bleomicina
- Alopécia
- Pneumonite devido a 
bleomicina
- Imunossupressão
- Neurotoxicidade 
causada pela vincristina,
vimblastina e pela 
cisplatina
- Nefrotoxicidade 
devido a cisplatina

- Infertilidade
- Carcinogênese
- Mutagênese
- Disturbio do 
crescimento em 
crianças
- Sequelas no sistrma 
nervoso central
- Fibrose/Cirrose 
hepática devido ao 
metotrexato

FONTE: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=101. Acessado em 01/11/2018

Mesmo as  drogas  aprovadas  recentemente  e  com entrada  no  mercado há  no

máximo  2  anos,  como  o  Carfilzomib,  Crizotinib,  Oncovex  e  o  Transtuzumabe,

apresentam alta porcentagem de efeitos adversos (MEDSCAPE, 2017).

Os antineoplásicos agem diretamente na célula, atuando nas diversas fases do

ciclo celular. Devido à essa característica é que se opta por usar, mais frequentemente, a

poliquimioterapia,  na  qual  mais  de  dois  tipos  de  medicamentos  de  classificações

farmacológicas diferentes são aplicados, buscando-se um efeito mais abrangente sobre

as células tumorais. É importante,  sempre que possível,  a associação de medicações

com diferentes toxicidades, que permitam aumentar o efeito antitumoral sem elevar o

grau de toxicidade (Rang, Dale, 2007).

Mesmo as  drogas  aprovadas  recentemente  e  com entrada  no  mercado há  no

máximo  2  anos,  como  o  Carfilzomib,  Crizotinib,  Oncovex  e  o  Transtuzumabe,

apresentam alta porcentagem de efeitos adversos (MEDSCAPE, 2017).

Para evitar os efeitos tóxicos intoleráveis dos quimioterápicos e que eles ponham

em  risco  a  vida  dos  pacientes,  são  obedecidos  critérios  para  a  indicação  da

quimioterapia.  Esses  critérios  são  variados  e  dependem  das  condições  clínicas  do
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paciente  e  das  drogas  selecionadas  para  o  tratamento.   Alguns desses  critérios  são:

menos de 10% de perda do peso corporal desde o início da doença, ausência de contra-

indicações  clínicas  para  as  drogas  selecionadas,  ausência  de  infecção  ou  infecção

presente,  mas sob controle e capacidade funcional correspondente aos três primeiros

níveis, segundo os índices propostos por Zubrod e Karnofsky (INCA, 2002).

Quadro 3. Avaliação da Capacidade Funcional na Escala Zubrod-Zarnofsky

Níveis

Critérios
Zubrod Zarnofsky

1 100-90% Paciente assintomático ou com sintomas
mínimos

2 89-70% Paciente  sintomático,  mas  com
capacidade  para  o  atendimento
ambulatorial

3 69-50% Paciente  permanece  no  leito  menos  da
metade do dia

4 49-30% Paciente  permanece  no  leito  mais  da
metade do dia

5 29-10% Paciente acamado necessitando de 
cuidados constantes

FONTE: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=101. Acessado em 01/11/2018

Medicamentos novos são postos à disposição dos oncologistas com o objetivo de

reduzir a toxicidade dos quimioterápicos e auxiliar o tratamento quimioterápico, muitas

vezes prejudicado pelos efeitos adversos decorrentes do tratamento. O transplante de

medula  óssea  também  tem  sido  uma  alternativa  para  tratamento  da  toxicidade

hematológica  da  quimioterapia,  uma vez  que  este  é  visto  muitas  vezes  como fator

limitante do tratamento. Porém, a grande maioria desses medicamentos e métodos tem

se mostrado inacessível à maioria dos pacientes, mais por seus custos do que por sua

disponibilidade (comercial, institucional ou de doadores de órgãos); além do que eles

também se acompanham de efeitos tardios ainda não totalmente conhecidos nem bem

controlados (INCA, 2017).
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4.2.2.1. TOXICIDADE GASTROINTESTINAL

As  náuseas  e  vómitos  induzidos  por  quimioterapia  (NVIQ)  são  os  efeitos

adversos mais comuns do tratamento quimioterápico com citotóxicos. O medo destes

efeitos tem sido descrito como uma das maiores preocupações dos pacientes quanto a

aceitação do tratamento. Estes efeitos podem aumentar a morbidade do paciente, além

das consequências fisicas e psicológicas, o que também podem interferir diretamente

com a continuidade do tratamento quimioterápico (NCCN, 2011). 

As náuseas são mediadas pelo sistema nervoso autônomo e os vômitos resultam

do estímulo de um reflexo que é coordenado pelo centro do vômito,  possivelmente

localizado  na  formação  reticular  dorso-lateral  próximos  aos  centros  respiratórios

medulares. O centro do vômito recebe estímulos aferentes convergentes de várias vias

do  sistema  nervoso  central,  entre  eles  a  zona  do  gatilho  responsável  pelos

quimiorreceptores, que é ativada pela quimioterapia, gerando a êmese (FERNANDES,

FAGÁ, 2010).

A profilaxia das náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia varia de acordo

com orgãos  internacionais  e  é  feita  baseada  no  nível  de  gravidade  destes  eventos.

Normalmente  são  usados  antagonistas  de  serotonina  (5HT3),  cortico  esteroides,

antagonistas  de  neurocinina,  antagonistas  da  dopamina  e  benzodiazepínicos.  A

associação destes medicamentos é bastante complexa e também varia de acordo com os

dias de tratamento e eventos de náuseas e vômitos (AEOP, 2014).

Atualmente tem se uma diversa gama de medicamentos com alta efetividade no

tratamento  das  NVIQ.  Apesar  disso,  os  efeitos  adversos  gastrointestinais  continuam

sendo significativos. Isto  ocorre principalmente devido a não utilização adequada dos

mesmos  e  a  complexidade  dos  esquemas  terapêuticos,  que  caso  sejam  feitos

inadequadamente, podem causar o surgimento de náuseas e vômitos tardios, bem como

no aumento dos gastos hospitalares (ALMEIDA et al, 2014). 



20
Quadro 4. Recomendações do tratamento Profilático da NVIQ

Legenda: ASCO: American Society of Clinical Oncology; MASCC: Multinational Association of 

Supportive; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; ONS: Oncology Nurse Society; NVIQ: 

Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting; HEC: Highly Emetogenic chemotherapy; MEC: 

Moderately Emetogenic Chemotherapy; AC: Anthracycline Plus Cyclophosphamide. FONTE: Profiláxia 

de Náuseas e Vômitos Induzidos por Quimioterapia – AEOP, 2014. O quadro demonstra as principais 

recomendações do tratamento profilático das náuseas e vômitos induzidas por quimioterapia de 

acordo com o risco padronizado por entidades relacionadas a êmese e vômitos induzidos 

porquimioterapia.

4.2.2.2. TOXICIDADE HEMATOLÓGICA

A depressão da medula óssea ocorre devido ao fato de se tratar de um tecido de

divisão  rápida.  Estes  fármacos  possuem  diversos  mecanismos  de  ação,  como  por

exemplo a ação direta no DNA e consequentemente a apoptose; a inibição da síntese; ou

prejudicando a divisão celular. Ambos os mecanismos causam a inibição na produção

das células precursoras de leucócitos, plaquetas e hemácias. (RANG, DALE, 2007). 

A leucopenia é a primeira alteração sanguínea apresentada devido ao fato de que

os  granulócitos  têm vida  média  curta  (seis  horas),  sendo uma das  toxicidades  mais

sérias.  A queda na produção de leucócitos terá  como consequência a diminuição na

resistência a infecções. Estes efeitos adversos podem ser leucopenia, trombocitopenia e

anemia (ANDRADE, 2007). Para uma completa dose de antineoplásicos é necessário

que a contagem de leucócitos esteja superior a 4.000/mm³ ou de granulócitos maior que
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1.500/mm³.  No  caso  de  valores  menores  é  preciso  uma redução  ou,  até  mesmo,  a

interrupção do tratamento por mais alguns dias. A trombocitopenia constitui a segunda

alteração sanguínea perceptível, sendo a vida média das plaquetas de sete a dez dias. Há

grave risco de sangramento quando o nível de plaquetas está menor que 50.000/mm³ e

um risco iminente quando cai para 20.000/mm³, podendo causar hemorragia cerebral,

gastrointestinal e/ou trato respiratório (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2018).

A anemia existe quando o nível de hemoglobina é inferior a 13 g/dl nos homens

e  12  g/dl  nas  mulheres.  Ela  ocorre  quando  a  concentração  de  glóbulos  vermelhos

circulantes é reduzida pelos efeitos da quimioterapia. Os eritrócitos têm vida média de

120 dias, fazendo com que a anemia seja a terceira alteração do sistema hematopoiético

causada por antineoplásicos. (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2018)

Os  efeitos  adversos  relacionados  ao  tecido  hematopoiético  induzidos  pelos

quimioterápicos podem ser observados através da dosagem de substâncias específicas

dos  tecidos  que  são  liberadas  no  sangue,  utilizadas  assim  como  marcadores  para

avaliação de toxicidade. Estudos com o uso de dois quimioterápicos (doxorrubicina e

paclitaxel) apontam que os maiores efeitos adversos cuasados são a hipersensibilidade,

neurotoxicidade, redução das defesas antioxidantes e anemia induzida por danos diretos

aos eritrócitos.  A doxorrubicina é capaz de induzir principalmente a cardiotoxicidade e

alterações renais, como conseqüência da ação direta deste fármaco mediada por radicais

livres (PANIS et al, 2008).

4.2.2.3. DOR NA QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER

A dor  é  reparada  como  sintoma  na  evolução  da  doença  neoplásica,  sendo

causada por ativação de vias nociceptivas ou por lesões no sistema nervoso. A maior

parte dos casos de dor ocorre a pressão que o tumor causa nos ossos, nervos e órgãos do

corpo. Sendo assim, pacientes com doença avançada são mais propensos a sentirem dor.

(INTELIZANO, 2004). 

A dor do câncer pode ser devida ao tumor primário ou suas metástases, à terapia

anticancerosa e aos métodos de investigação; em alguns pacientes pode, também, não

estar  relacionada  à  neoplasia.  O sofrimento  dos  doentes  é  produto  da  interação  da

percepção  aversiva  (dor)  com  a  incapacidade  física,  isolamento  social  e  familiar,

preocupações  financeiras  e  medo  da  mutilação  e  da  morte.  Como  um  fenômeno
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individual e subjetivo, envolvendo aspectos diversos e complexos, a dor no câncer deve

ser avaliada e tratada em seus vários componentes (PIMENTA, 1997)

Na quimioterapia do câncer, a dor ocorre devido as ações tóxicas dos fármacos

usados  no  tratamento.  A  dor  abdominal  é  causada  pela  toxicidade  hepática  e

gastrointestinal, assim como a toxicidade vesical e renal levam a dor lombar.

O relato da experiência dolorosa pelo doente aos profissionais da saúde que o

atendem  é  fundamental  para  a  compreensão  do  quadro  álgico,  implementação  de

medidas analgésicas e avaliação da eficácia terapêutica. A necessidade de se conhecer e

comparar quadros dolorosos entre populações diferentes e de quantificar a resposta às

diversas terapias despertou o interesse em desenvolver inventários para a avaliação de

dor  passíveis  de  comparação  e  que  possibilitassem  o  desenvolvimento  de  uma

linguagem universal sobre a experiência dolorosa (FOLEY, 1993).

4.3. ACUPUNTURA

4.3.1. ACUPUNTURA COMO ESPECIALIZAÇÃO DO FARMACÊUTICO

A Acupuntura é reconhecida como pratica integrativa do SUS na portaria N° 971

de  3  de  maio  de  2006  que  aprova  a  politica  nacional  de  práticas  integrativas  e

complementares. Esta portaria leva em consideração que a acupuntura é uma tecnologia

de intervenção em saúde,  inserida na Medicina Tradicional Chinesa (MTC),  sistema

médico complexo, que aborda de modo integral e dinâmico o processo saúde-doença no

ser  humano,  podendo ser  usada  isolada  ou de forma integrada com outros  recursos

terapêuticos.

Em 2000,  a  resolução  N°  353  dispôs  sobre  o  exercício  da  acupuntura  pelo

profissional farmacêutico, estabelecendo os registros necessários.

Considerando a necessidade de definir os campos de atuação do farmacêutico no

exercício da acupuntura, conforme a resolução N° 353, foi feita a resolução N° 516 de

26 de novembro de 2009, que define os aspectos técnicos do exercício da acupuntura na

medicina tradicional chinesa como especialidade do farmacêutico. Ela da as diretrizes

do  exercício  da  função  e  também  apresenta  em  anexo  os  conceitos  das  técnicas

terapêuticas em medicina tradicional chinesa.

          Em 13 de abril de 2013, a resolução N° 572 regulamentou as especialidades

farmacêuticas  por  área  de  atuação,  reconhecendo  as  práticas  integrativas  e



23
complementares,  na qual  se  incluem a  acupuntura  e  a  medicina  tradicional  chinesa,

como especialidade farmacêutica.

4.3.2. BASES DA ACUPUNTURA

A  acupuntura  é  uma  terapia  que  reúne  conhecimentos  técnicos,  teóricos  e

empíricos que juntamente com a moxabustão, massagens e outras terapias fazem parte

da antiga Medicina Tradicional Chinesa. É praticada há mais de 5.000 anos na China e

utiliza  a  aplicação  de  agulhas  em  pontos  de  energia  específicos  no  corpo  para

tratamento e prevenção de doenças (CRF-SP, 2017).

Primeiramente, deve-se ter a compreensão do conceito de energia na MTC. A

energia vital, que é conhecida na medicina chinesa como Qi, flui no nosso corpo através

dos  chamados  meridianos  da  acupuntura  e  está  presente  em todos  os  órgãos.  Estes

canais  de  energia  não  são  canais  físicos,   mas  seguem aproximadamente  como  se

fossem os vasos sanguíneos (WANG, 2001).

O conceito de Qi não possui  tradução única,  seus significados são amplos  e

abarcam diversas compreensões. O Qi é entendido, no seu sentido inicial, enquanto a

energia que sustenta o universo, sendo a substância mais elementar do mesmo. Qi é a

energia que circula nos Meridianos, é a chama que mantém a vida e põe os seres é o

próprio movimento, é a força vital (CAMPAGLIA, 2004). 

Uma vez que compreende-se que a energia circula pelo corpo através destes

meridianos, a acupuntura usa de três conceitos para trabalhar a mudança no fluxo de

energia: O Yin/Yang, os cinco elementos e os Zang Fu.

 Yin/Yang é a reunião de duas partes opostas que estão presentes em todos os

fenômenos e objetos com relação recíproca no meio ambiente.  isto esta diretamente

ligado ao equilíbrio de energias (AUTEROCHE, NAVAILH, 1992).

A teoria dos cinco elementos considera que existem cinco movimentos que têm

relações constantes entre si, se originam reciprocamente e são condicionados uns pelos

outros. (AUTEROCHE, NAVAILH, 1992).

Sendo assim,  cada  órgão pertence  a  um elemento.  O  Fígado tem função de

drenar  e  regular  a  energia  do  nosso  corpo,  e  como  a  natureza  da  madeira  é  o

crescimento,  o fígado é, então,  pertencente à madeira.   O  Coração  tem a função de

aquecer, por isso o coração pertence ao fogo. O  Baço  tem a função de transformar, e

como a natureza da terra é de produzir e de transformar todas as coisas, o baço portanto
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pertence  à  terra.  O  Pulmão: tem  a  função  de  purificar,  e  a  natureza  do  metal  é

justamente a pureza. Por isso, o pulmão pertence ao metal. Por fim, os rins têm a função

de comandar a água e, como a natureza da água é umedecer, os rins pertencem à água

(AUTEROCHE, NAVAILH, 1992).

Zang Fu é o conjunto das vísceras  do corpo humano.  Os cinco Zang são: o

Coração, o Fígado, o Baço, o Rim, o Pulmão. Os Zang são responsáveis principalmente

por armazenar a essencia. Eles produzem transformam e armazenam a energia, fluidos

orgânicos,  o sangue,  a  essência  adquirida e  inata  e  o espirito  Vital  (AUTEROCHE,

NAVAILH, 1992).

Os seis Fu são: o Intestino Delgado, o Estômago, o Intestino Grosso, a bexiga, a

Vesícula  Biliar,  o  Triplo  Aquecedor  (órgão  funcional  não  descrito,  envolvendo  a

cavidade superior ao diafragma, cavidade do diafragma ao umbigo, onde se encontram

os órgão do sistema digestório, e cavidade inferior, onde se encontra o sistema excretor)

e são chamados “receptáculos de trânsito e de elaboração. Eles transitam e transformam,

mas não armazenam a essência. A ação deles é receber, digerir os alimentos, transformá-

los e excretar os resíduos (AUTEROCHE, NAVAILH, 1992).

Uma  vez  que  o  Zang  Fu  é  alterado  ou  influenciado  por  fatores  internos

(emoções), por fatores externos (clima) ou por fatores mistos (como nutrição e trabalho,

por exemplo) será gerado um desequilíbrio e, consequentemente, a patologia (FELIPE,

GARDIN, 2013).

4.3.3. MECANISMO DE AÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ACUPUNTURA

Segundo a Medicina Tradicional Chinesa, a acupuntura visa, através da inserção

das agulhas, regular o fluxo de energia através dos seus canais pelo corpo. Assim, com o

equilíbrio da energia, pode-se alcançar a cura de diversos sintomas e melhoras em várias

patologias. 

Os estudos publicados no ocidente, que em grande parte são ensaios clínicos,

carecem de metodologias eficazes para estes estudos.  Porém, se fez possível  com o

tempo estudar as consequências das inserções das agulhas em pontos específicos, tal

como  estudar  os  próprios  pontos  em  si,  mostrando  que  os  mesmos  apresentam

características  particulares  e  que são capazes  de gerar  respostas,  a  nível  do sistema

nervoso central, quando estimulados.
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O processo de aplicação da acupuntura é feito através da inserção de agulhas em

pontos específicos (os canais de energia e dos Zang Fu) gerando um potencial de ação

elétrico e um pequeno processo inflamatório local (BRANCO et al.; 2005).

Esses  pontos  se  localizam  próximos  de  nervos  ou  em  regiões  com  densa

inervação,  facilitando a  geração de  impulsos  nervosos  como resposta  a  estimulação

elétrica ou mecânica (SCOGNAMILLO - SZABÓ, BECHARA, 2001).

A ação  das  agulhas  de  acupuntura  ocorre  em dois  tipos  de  fibras  neuronais

usadas como alvo: as fibras A-Delta e as fibras C. Elas transmitem a dor e a temperatura

a medula espinhal. Elas são capazes de alcançar o hipotálamo e a hipófise, podendo

promover o equilibrio do funcionamento destes centros (ONETTA, 2005). 

Como a Hipófise é capaz de coordenar e regular a função de diversas outras

glândulas  do  corpo.  Assim,  o  efeito  da  Acupuntura  sobre  este  órgão  afeta  o

funcionamento  de  várias  glândulas  de  grande  importância  pelo  corpo,  como  por

exemplo as supra renais, tireoide e ovários. Logo, estímulos feitos através da inserção de

agulhas  nos  pontos  específicos  são  capazes  de  gerar  respostas  capazes  de  melhorar

diversas funções do organismo (IANDOLI, 2001)

A estimulação neuro modular tem como o alvo os nervos, os receptores, as vias

de  diferentes  modalidades  sensoriais,  sentidos  do  tato,  temperatura  e  dor, inervação

motora dos músculos e fibras aferentes e eferentes. Estes estímulos induzem respostas

locais, segmentares (periféricos e axilares) e supraspinhais como no tronco cerebral, por

exemplo (CARNEIRO, 2007).

A acupuntura, de acordo com os conhecimentos atuais, possui modulação em

três níveis:  Local,  espinhal ou segmentar. Ela pode,  dessa forma, gerar respostas no

sistema nervoso  e  consequentemente influenciar no quadro do paciente.

O mecanismo humoral da acupuntura diz que a sua ação no sistema nervoso

central  terá  como  resposta  produção  e  a  liberação  de  neurohormônios,

neurotransmissores e hormônios. (YAMAMURA, 2004).

O mecanismo neural  refere-se a  eletrofisiologia  que  as  áreas  da  pele  usadas

como pontos de acupuntura apresentam. Estas áreas possuem condutividade elétrica por

diminuição da resistência e, quando estimulados, geram efeitos variados de acordo com

a  manipulação,  que  pode  ser  tonificar  ou  sedar,  ao  se  inserir  as  agulhas.  Essa

manipulação irá determinar a liberação de neurotransmissores específicos nas sinapses,
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como por exemplo a substância P, prostaglandinas, histamina, bradicinina e serotonina,

o que irá causar diferentes respostas (YAMAMURA, 2004).

Figura 1. Pontos de Acupuntura Pelo Corpo

Legenda: A figura apresenta as localizações dos pontos de acupuntura pelo corpo e os canais que os

conectam. Fonte: Gráficos de  <a href="https://pt.pngtree.com/freepng/body-acupuncture-

points_1234588.html ">pngtree.com</a>

4.3.4.  APLICAÇÃO  DA  ACUPUNTURA  DIRECIONADA  AOS  EFEITOS

ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA DO CÂNCER

Durante as ultimas décadas,  diversos trabalhos acadêmicos e estudos de caso

tem explicitado os benefícios da acupuntura ao paciente e ao tratamento de tumores

através da quimioterapia. Muitos trabalhos convergem para pontos específicos aonde

são aplicadas as agulhas, porém a anamnese do paciente é fundamental para o sucesso

da técnica e da as diretrizes de como o mesmo deve ser conduzido. Alguns pontos de

aplicação  são  conhecidos  e  muito  utilizados  pelos  acupunturistas,  apresentando

resultados convincentes e que confirmam cada vez mais a funcionalidade da técnica.

Esta  geralmente  é  realizada  com  aplicação  de  várias  agulhas  em  diversos  pontos

direcionados, que irão compor em conjunto o tratamento com a acupuntura.
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Outros  efeitos  adversos  da  quimioterapia  do  câncer  são  frequentemente

encontrados, como a alopécia, por exemplo, porém não se encontram estudos suficientes

que possam comprovar a efetividade da ação da acupuntura sobre eles.

4.3.4.1.  PONTOS  DIRECIONADOS  PARA  O  TRATAMENTO  DE  NÁUSEAS  E

VÔMITO

Grande  parte  dos  estudos  tem  colocado  alguns  pontos  específicos  como

fundamentais no tratamento da náusea e do vômito durante a quimioterapia do câncer. A

estimulação  destes  pontos  visa  harmonizar  e  direcionar  o  fluxo  correto  de  energia

diminuindo estes sintomas. Os pontos de aplicação E-36 (músculo tibial anterior), E-25

(margem  do  músculo  reto  do  abdome),  E21(reto  abdominal),  E-25,  B-17  ao  B-20

(localizados próximo a coluna vertebral), CS-6 ou PC-6 (abaixo da prega do cotovelo),

o IG-4(mão) e o VC-12 (centro do estômago) são os mais utilizados no tratamento dos

efeitos  adversos  gastrointestinais  da  quimioterapia (FERNANDES  2010).  Alguns

estudos ainda apontam o uso do VG-23 e VG-24. Alguns acupunturistas tratam o efeito

de certos quimioterápicos em cerca de três dias após a aplicação do mesmo. O efeito

sobre estes pontos pode ser prolongado pressionando-se estes pontos (MORI, 2009). 

A eficácia da estimulação do ponto PC-6 no tratamento de náusea e vômito tem

sido apresentada como uma técnica simples, podendo ser feita por terapeuta ou pelo

próprio paciente.  A estimulação deste  ponto produz vários  efeitos positivos,  como a

regulação do Qi e a harmonização da energia do estômago,  o que causa o alívio das

náuseas e vômitos. Esta pressão pode ser feita com os dedos ou através do auxílio  de

bolinhas de sílica, deixadas após a estimulação pela acupuntura, de modo a continuar a

estimulação do ponto após a aplicação da técnica. (SAAD, MEDEIROS, 2008).

Junto com o ponto PC-6, o acuponto VC-12 também tem o papel de tonificar e

harmonizar a energia do estômago, além de beneficiar a digestão. Ele é localizado no

centro do abdome, no canal conhecido como Canal da Vaso Concepção. Ele também

harmoniza,  fortalece  e  fortalece  o  Qi  do  baço  e  beneficia  a  digestão  no  estômago

(MACCIOCIA, 1996).

Estudo feito com um paciente portador de câncer na mama esquerda submetida a

quimioterapia  demonstrou  redução  de  diversos  efeitos  adversos,  causados  pelo

tratamento do câncer, após sessões de acupuntura. Foram realizadas 7 sessões, uma após

cada ciclo de quimioterapia, porém sem o uso de agulhas, devido a fragilidade capilar
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do paciente. O estimulo dos pontos PC-6 e VC-12 alcançou resultados em consonância

com a literatura, levando a diminuição das náuseas e vômitos da paciente (SILVA 2010).

Figura 2. Acuponto PC-6 e canal do Pericárdio

Legenda: A figura mostra o ponto de acupuntura PC-6 e o canal de energia aonde ele se

encontra. FONTE: https://www.flordeameixeira.com/init/acupuntura /ponto/ Neiguan/

      

Figura 3. Acuponto VC-12 e Canal da Vaso Concepção

Legenda: a figura mostra o ponto de acupuntura VC-12 e a sua posição no canal da

vasoconcepção, que da nome ao ponto. 

FONTE : https://www.flordeameixeira.com/init/acupuntura/ponto/Zhongwan/
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Outro trabalho avaliou a eficácia de duas técnicas de acupuntura no controle de

náusea e vômito em pacientes portadoras de Carcinoma Invasivo de mama, submetidas

à quimioterapia antineoplásica com doxorrubicina e ciclofosfamida. O estudo foi feito

com 64 pacientes divididos em 3 grupos. O grupo A foi tratado com apenas o uso de

antiemético  convencional,  o  grupo  B  com  uso  de  antieméticos  e  aplicação  da

acupuntura clássica e o grupo C com o uso de antieméticos tradicionais e aplicação da

auriculoterapia.  Os  resultados  apontaram  diminuição  da  intensidade  da  náusea  nos

primeiros  7  dias  e  diminuição  do  número  de  dias  de  pior  intensidade  no  grupo

submetido a acupuntura. A diferença na melhora na intensidade da náusea foi verificada

apenas em relação aos grupos A e B, mostrando efetividade da acupuntura em relação

ao grupo controle. Os outros parâmetros estudados, tais como número de dias de vômito

e intensidade entre o oitavo e vigésimo dia também apresentaram resultados positivos

enquanto a melhora da qualidade de vida do paciente após o uso da acupuntura e da

auriculoterapia (WU TC, 2007).

Estudos feitos com uso da acupuntura auricular com utilização de sementes em

pontos específicos na boca,  no estômago,  no esôfago e SNS) em 15 pacientes com

neoplasia  maligna  mostraram a eficácia  da técnica,  apresentando como resultados  a

melhora significativa de 11 dos pacientes, proporcionando bem-estar e a não interrupção

do tratamento.  O estudo confirmou a eficácia da utilização do ponto P-6, localizado

abaixo da prega do cotovelo, na região do músculo braquiorradial, mostrando melhora

significativa nos eventos de náusea e vômitos dos pacientes (FERNANDES, 2006).

4.3.4.2.  PONTOS  DIRECIONADOS  PARA  O  TRATAMENTO  DA

MIELOSSUPRESSÃO

Os  pontos  BP-6  e  E-36  são  os  mais  estudados  e  utilizados  na  redução  da

mielossupressão decorrente da quimioterapia do câncer. Em pacientes com câncer que

passaram por radioterapia. A estimulação destes pontos mostrou-se capaz de reduzir a

mielossupressão quando compardos a medicamentos ocidentais, sendo o estimulo em E-

36  o  principal,  uma  vez  que  ele  fortalece  a  energia  do  corpo  todo,  estimulando  a

produção de glóbulos brancos (SALAZAR, 2011).
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Para  o  tratamento  da  mielossupressão  causada  pela  quimioterapia  do  câncer,

primeiramente é  verificada a  desarmonia entre  os órgãos internos  e os 5 elementos,

como parte da anamnese (Nunes, 2012).

Figura 4. Acuponto E-36 e Canal do Estômago

Legenda: A figura mostra o ponto de acupuntura E-36 e a sua posição no canal do

estômago, que também passa pelo membro inferior. FONTE:

https://www.flordeameixeira.com/init/acupuntura/ponto/Zusanli/       

     

Figura 5. Acuponto BP-6 e Canal do baço

Legenda: A figura mostra o acuponto BP-6 e a sua localização no canal do baço,

que chega até o membro inferior esquerdo. FONTE:

https://www.flordeameixeira.com/init/acupuntura/ponto/Sanyinjiao/
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A estimulação do ponto BP-6 é geralmente feita devido ao fato de ser um ponto

de tonificação do do baço figado e do rim. Ele também é conhecido como ponto de

cruzamento dos 3 canais Yin do pé, relacionando rins, figado e baço. 

Outros pontos como o VC-4, o VC-6, BP-20 e BP-21 também são de grande

importância no tratamento das anemias (MACCIOCIA, 1996).

Os pontos VC-4 e VC-6, ambos do canal da vaso concepção, possuem a função

de tonificação do rim e baço, respectivamente. Além disso, são considerados pontos de

tonificação geral do organismo, além de outras funções energéticas  (MACCIOCIA,

1996).

Figura 6. Acuponto VC-4 e Canal da Vaso Concepção.

Legenda: A figura mostra a localização do ponto de acupuntura VC-4 e a sua

localização no canal da vasoconcepção, que passa na região central do abdomem.

FONTE: https://www.flordeameixeira.com/init/acupuntura/ponto/Guanyuan/

4.3.4.3. PONTOS DIRECIONADOS PARA O TRATAMENTO DA DOR

A estimulação de fibras sensoriais em meio a musculatura gera estímulos que

chegam ao cérebro e a pituitária, através da medula espinhal. Endorfinas, encefalinas e

monoaminas são liberadas em resposta a este estimulo e são capazes de fazer resposta a

dor.
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 A estimulação de pontos locais, proximais e distais são capazes de restaurar o

equilíbrio, segundo a medicina tradicional chinesa, levando a analgesia nestes casos.

(KLIDE, GAYNOR, 2006). Sendo assim, pontos como IG-4 e P-7 são efetivos para dor

de cabeça e pescoço. Em contrapartida, pontos como VB-34 e B-40, são indicados para

dor na cintura.

Pontos  como  IG-10,  IG-11,  E-36  e  BP-6  são  frequentemente  usados  na

acupuntura  para se  alcançar  a  analgesia  em diversos  casos  (TAFFAREL,  FREITAS.

2010).

       Figura 7. Acuponto P-7 e Canal do Pulmão

Legenda: A figura apresenta o ponto de acupuntura P-7 e a sua localização no braço,

por onde passa o canal do pulmão.

FONTE:https://www.flordeameixeira.com/init/acupuntura/ponto/Lieque/

Outro estudo, também feito com pacientes que passaram pelo procedimento de

mastectomia, porém com o uso de agulhas sistêmicas nos pontos F-21, F-17, E-18 e P-

7, mostrou a evolução do tratamento da dor alcançando o grau 0 na escala subjetiva de

dor de 0-10 (BAULM et al. 2014).   

Estudos  têm  demonstrado  melhora  significativa  da  dor  em  pacientes  após

sessões de acupuntura. (LUZ et al., 2016) demonstrou isto através do uso da acupuntura

com pastilhas de óxido de silício em pacientes com dificuldades de movimentos na

articulação do ombro posterior  ao tratamento do câncer de mama.  Foram usados os
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pontos  IG-4,  IG-11  e  IG-15  (intestino  grosso),  ID10  (intestino  delgado)  e  VB-21

(vesícula biliar). Através do uso da escala subjetiva de dor EVA, foi possível reparar a

diminuição da dor durante as semanas do tratamento com acupuntura, em relação ao

tempo em que apenas a fisioterapia foi usada. Além da diminuição da dor, foi reparada a

melhora significativa no ângulo dos movimentos do braço.

   

   Figura 8. Acuponto IG-10 e Canal do Intestino Grosso

Legenda: A figura apresenta o ponto de acupuntura IG-10 e a sua localização no braço,

por onde passa o canal energético do intestino grosso.

FONTE:https://www.flordeameixeira.com/init/acupuntura/ponto/Shousanli/

5. CONCLUSÃO

O câncer é uma patologia altamente debilitante e possui um tratamento que, na

maioria dos casos, causa grande quantidade de efeitos adversos ao paciente, devido a

ação citotóxica dos medicamentos utilizados na quimioterapia. Isto, além dos malefícios

que  gera  ao  paciente,  acaba  por  prejudicar  o  tratamento,  que  pode  chegar  a  ser

interrompido. 

A acupuntura, técnica milenar originária na medicina tradicional chinesa, vem

sendo aplicada há anos como alternativa viável para o tratamento de diversas patologias

e efeitos colaterais  de medicamentos.  A técnica da acupuntura exige não somente o

conhecimento da patologia e dos seus efeitos, mas principalmente a anamnese geral do
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paciente, levando em consideração todos os fatores internos e externos do seu cotidiano.

Muitos  pontos  de  aplicação  em comum têm sido  usados  por  acupunturistas  para  o

tratamento de efeitos adversos pontuais causados pela quimioterapia do câncer, sendo

estes  os  mais  estudados  e  que  têm apresentado  efeitos  benéficos  ao  paciente  e  ao

tratamento  em si,  permitindo a  sua  continuidade  sem que o  mesmo cause  todos  os

efeitos adversos geralmente encontrados durante a quimioterapia. Dentre os benefícios

ao paciente, a melhor adesão terapêutica decorrente da atenuação de efeitos adversos

pela  acupuntura,  sejam  eles  relacionados  ao  bem  estar  físico  do  paciente  ou  até

relacionados  a  estética,  como  nos  casos  de  pacientes  que  sofrem  perda  de  cabelo

causada pela terapia antineoplásica, é fundamental para o tratamento do câncer e se faz

um dos fatores principais e que influencia diretamente no sucesso da terapia. Apesar de

ainda apresentar poucos estudos na área, esta técnica tem mostrado eficácia e eficiência

no  tratamento  dos  efeitos  adversos  causados  pelo  tratamento  quimioterápico  de

pacientes oncológicos, alcançando muitos resultados positivos, o que incita ainda mais

as possibilidades de pesquisa e aplicação da técnica para estes pacientes. 
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