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A acupuntura se baseia na estimulação de pontos estipulados no corpo com agulhas, pressão e calor, com a finalidade de 
restaurar e manter a saúde, sendo um dos recursos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), no qual foi regulamentada no 
Brasil por meio da implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). A cefaleia é chamada 
de dor de cabeça e é subdividida em diversos tipos, obtendo classificações, levando em consideração a etiologia, o modo de 
instalação e a evolução. Objetivou-se, através deste estudo, avaliar a influência do tratamento com acupuntura na qualidade de 
vida das pessoas com cefaleia que realizaram tratamento em uma instituição particular em Araguaína/TO no ano de 2018, por 
meio de uma pesquisa de natureza básica, com abordagem qualiquantitativa, sendo descritiva e exploratória, bibliográfica e de 
levantamento. Após análise e discussão dos dados, a predominância do sexo feminino (100%), na faixa etária de 18 a 31 anos 
(80%), na qual a maioria realizava tratamento de 3 a 6 meses (70%), para cefaleia do tipo enxaqueca (90%)- todos os quais 
apontaram melhoras significativas da dor durante o tratamento-, em que 9 (90%) referiram fazer uso de medicamentos antes do 
tratamento para aliviar a dor, visto que 6 desses 9 alegaram não mais usar remédios para a cefaleia após o início do tratamento 
com acupuntura. Perante os resultados obtidos nessa pesquisa evidenciou-se que a acupuntura além de proporcionar uma 
significativa melhora na dor da cefaleia, ela proporciona outros benefícios, evidenciando a importância de tal técnica. 

Palavras-Chave: Acupuntura. Alívio da dor. Benefícios. Cefaleia. 
 

The acupuncture is based on stimulation of stimulated points in the body with needles, pressure and heat, for the purpose of 
restore and keep health, and it is a resource of the Traditional Chinese Medicine (MTC), which was regulated in Brazil through 
the implantation of the National Policy of Integrative and Complementary Practices (PNPIC). The headache is subdivided in 
several groups, obtaining classifications that take into account the etiology, the mode of installation and evolution. We aimed, 
through this study, evaluate the influence of the acupuncture treatment in the quality of life of the people with headaches who 
realize treatments in a private institution in Araguaina (TO) in the year 2018, through a basic research, with a qualitative and 
quantitative approach, being descriptive and exploratory, bibliographic and survey. After analisys and discussion of the data, 
the predominance of females (100%), in the age group of 18 to 31 years (80%), in which the most part realized treatments of 3-6 
months (70%) to headaches of the migraine type (90%), all of which described significant decrease in pain during the treatment, 
in which 9 (90%) reported to use medications before the treatment to relieve the pain, since 6 of these 9 claimed no longer use 
headache medications after starting the treatment with acupuncture. Given the results obtained in this research, it was 
evidencied that acupuncture, besides providing a significant improvement in pain of headaches, it provides other benefits, 
evidencing the importance of such technique. 

Keywords: Acupuncture. Pain relief. Benefits. Headache. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

A acupuntura é um ramo da medicina 
tradicional oriental que visa o tratamento e a cura 
de diversas doenças, realizada a partir da 
introdução de agulhas metálicas pelo corpo, em 
pontos precisos dos membros do paciente em 
tratamento (MARTINS, 2015). 

Segundo Souza, Miranda e Marback (2016), 
a cefaleia é comumente chamada de dor de 
cabeça. 90% de toda população mundial já teve 
episódios ou irá apresentar no decorrer da vida, 
sendo assim considerada bastante comum na 
população, apresentando uma predominância no 
sexo feminino. Neste estudo foram elencados três 
tipos de cefaleia, a tipo tensão, a trigêmino-
autonômicas e a enxaqueca, sendo estas as mais 
comuns, podendo ser tratadas com a acupuntura. 

A pesquisa visa avaliar a influência do 
tratamento com acupuntura na qualidade de vida 
das pessoas com cefaleia, tal qual, Pereira e Alvim 
(2016) e Varejão (2016) relatam que o uso da 
acupuntura pode provocar um eficiente efeito 
anestésico, e que estas práticas também são 
atendidas pelo Sistema Único de Saúde. 
Possuindo o enfermeiro um papel importante 
como profissional acupunturista, assistindo o 
paciente de forma eficaz e humanizada. 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares- PNPIC 

A Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares (PNPIC) foi estabelecida no 
SUS através das Portarias do Ministério da Saúde 
nº 971 de 03 de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de 
julho de 2006, que surgiram através das 
experiências com as Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs), que foram instituídas no 
Brasil após se observar a necessidade de iniciá-las 
na 10ª Conferência Nacional em Saúde em 1996, 
no entanto, tais práticas já eram utilizadas em 
outros países desde a Conferência Internacional 
sobre Atenção Primária em Saúde em 1978 (LIMA, 
2018). 

De acordo com Telesi Júnior (2016) a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou o 
Programa de Medicina Tradicional, tendo em 

vista a elaboração de políticas em defesa dos 
fundamentos tradicionais em saúde. No qual 
estabeleceu compromisso de impulsionar os 
Estados- membro a desenvolverem políticas 
públicas para uso prudente e integralizado das 
Medicinas Tradicional e 
Complementar/Alternativa (MT/MCA) em 
métodos nacionais de atenção à saúde, e também 
para o progresso de projetos científicos para 
melhor entendimento de sua eficiência, segurança 
e qualidade. 

No entanto, esses sistemas abrangem 
abordagens que visam estimular os meios naturais 
de profilaxia de agravos e reabilitação da saúde 
por meio de tecnologias eficientes e seguras, com 
ênfase na evolução do vínculo terapêutico, na 
escuta acolhedora, e na inclusão do ser humano 
com o meio ambiente e a comunidade. Há 
também incluso o olhar desenvolvido do sistema 
saúde-doença e a promoção completa do cuidado 
humano, principalmente do autocuidado. 
(BRASIL, 2006) 

Moebus e Merhy (2017) descreveram que 
em virtude da PNPIC ter passado a ser referência 
nacional brasileira de incentivo às práticas 
integrativas de saúde, propiciando o 
reconhecimento das MT/MCA é oportuno 
salientar sobre os executores dessas práticas, que 
podem ser desempenhadas, por profissionais 
adequadamente regulamentados, com uma 
formação oriunda do ensinamento formal, por 
pessoas como curandeiros, benzedores e outros, 
que adquiriram esse conhecimento pelas tradições 
orais, atuando de modo informal. 
 

2.2. História da Acupuntura 

Losso e Lopes (2018) relataram que a 
acupuntura se baseia na estimulação de pontos 
estipulados no corpo com agulhas, pressão e calor, 
com a finalidade de restaurar e manter a saúde, 
sendo um dos recursos da Medicina Tradicional 
Chinesa (MTC). É embasada na concepção de 
canais de energia, pontos de acupuntura, 
diagnóstico energético e seu tratamento segue os 
princípios próprios da MTC, do Yin e Yang, dos 
cinco movimentos, da energia (Qi) e do sangue 
(Xue).  

Os chineses por muito tempo acreditaram 
que as doenças eram obras de espíritos maus, e foi 
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em cima de teorias como de Yin e Yang (energias 
que regiam todo o universo, inclusive o ser 
humano), que a medicina foi se desenvolvendo. O 
primeiro manual de acupuntura foi redigido por 
um credor destas teorias (COUTINHO e 
DULCETTI, 2015).  

Foi apenas em 1682 que houve uma 
publicação com descrições da acupuntura no 
ocidente, com Andreas Cleyer, um médico alemão 
que também estudava as ciências do Japão e com 
o médico Gerard Van Switen, que interpretava o 
uso da acupuntura como uma manifestação 
neurológica, podendo ser usada no alívio da dor 
(NUNES et al., 2017). 

O grande marco para a acupuntura no 
século XX foi a Revolução Chinesa que 
interrompeu o fluxo de informações entre 
ocidente e a China. Foi apenas após o ano de 1949, 
com o poder sendo passado a Mao Tse-tung que 
os estudos e pesquisas sobre acupuntura foram 
retomadas, e em 1972, com a visita do então 
presidente americano Richard Nixon, que esta 
terapia passou a ser melhor estudada com 
métodos científicos pelo ocidente (ROCHA e 
GALLIAN, 2016). 

No Brasil tal técnica já era realizada pelos 
indígenas, mas também veio com os imigrantes 
que mantinham suas colônias aqui no país, e 
assim começou a ser praticada por qualquer um 
que tivesse o interesse em aprender. Foi só no 
final de 1959 que foi fundada a Sociedade 
Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental, 
porém no ano de 1972 o nome foi modificado para 
Sociedade Brasileira de Acupuntura, pois o 
objetivo era apenas o trabalho e regulação da 
prática de acupuntura (ROCHA e GALLIAN, 
2016). 
 
2.3. Definições de Cefaleia 

Em termo popular, a cefaleia é chamada de 
dor de cabeça e é bastante comum em toda a 
população, porém o sexo feminino é mais 
acometido. A cefaleia é um sintoma, e é 
subdividida em diversos tipos, obtendo 
classificações, levando em consideração a 
etiologia, o modo de instalação e a evolução, 
obedecendo ao parecer da Sociedade Internacional 
de Cefaleia (CRUZ et al., 2017). 

Tal sintoma pode ocorrer de um modo 
isolado, com uma dor aguda, como por exemplo, a 
enxaqueca, que denominamos “cefaleia primária”, 
ou pode ser recorrente, proveniente de alguma 
doença, classificado como cefaleia secundária. 
Tem-se a estimativa que cerca de 90% de toda 
população mundial já teve episódios ou irá 
apresentar no decorrer da vida (SOUZA, 
MIRANDA e MARBACK, 2016). 
 
2.4. Tipos de Cefaleia 

A cefaleia é dividida em primária, 
secundária, neuropatias cranianas dolorosas, 
diversas dores faciais e outras cefaleias 
(ANTUNES, 2015). 

A cefaleia primária tem por característica a 
cronicidade e a dor aguda; a cefaleia secundária 
ocorre como sintoma de uma doença e em muitos 
casos desaparece quando se obtém a cura, é uma 
alteração que ocorre em decorrência do ambiente 
e do organismo do indivíduo (CRUZ et al., 2017). 

As neuropatias cranianas que podem levar 
a cefaleia são disfunções e doenças que acometem 
o crânio, desencadeando tal sintoma, e o mesmo 
ocorre com as dores faciais. As outras cefaleias 
fazem menção àquelas que não se encaixam em 
nenhuma classificação já existente, ou que esteve 
presente, ou está presente e não está disponível 
uma informação que seja suficiente para qualificar 
em outra classificação (ANTUNES, 2015). 
 
2.4.1 Enxaqueca 

Também chamada de hemialgia é um 
transtorno neurológico crônico. É como uma forte 
dor de cabeça recorrente, podendo ir de uma dor 
de grau moderado a grave. Esta dor geralmente 
afeta somente um dos lados da cabeça, é intensa e 
pode durar em média de duas horas a três dias 
(NORONHA e BERTOLINI, 2017). 

Ela pode ser desencadeada por fatores 
genéticos e ambientais, e pode ter parte com os 
níveis hormonais, porém, não se sabe ainda 
exatamente quais os seus mecanismos, sendo 
relacionada atualmente com anormalidades nos 
neurônios e o aumento da excitabilidade do córtex 
cerebral (MARCONDES 2017).  

Os sintomas da enxaqueca vêm 
acompanhados de distúrbios visuais, sensoriais, 
motores ou de linguagem, náuseas, vômitos, 
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sensibilidade ao som ou à luz. As principais 
desencadeadoras da enxaqueca são a hipocondria, 
o estresse, insônia, cheiros fortes, luzes e sons 
intensos, e mudanças bruscas de temperatura e 
umidade (BRAGA, 2017). 
 
2.4.2 Cefaleia Tipo Tensão (CTT) 

De acordo com a Classificação 
Internacional De Cefaleias (2014), a mais comum 
dos tipos de cefaleia é tipo tensão. Ela se 
caracteriza em sinais e sintomas como uma 
sensação de “aperto de ambos os lados”, sem 
ânsia de vômito ou náuseas, e duram cerca de 30 
minutos a 7 dias, podendo ter a presença de 
fotofobia (aversão à claridade decorrente de dor 
desenvolvida em episódios de afecções oculares 
ou neurológicas), e que não tem agravo com 
atividade física. 

De acordo com Mayrink (2016), a mesma 
pode ser dividida em três subtipos, que são 
classificados de acordo com a frequência da 
cefaleia, podendo ser ela: CTT episódica 
infrequente, ou episódica pouco frequente (menor 
que 12 dias de sintomas de cefaleia por ano); CTT 
episódica frequente (de 12 a 180 dias de sintomas 
da cefaleia por ano); e CTT crônica (maior que 180 
dias de cefaleia por ano). Também há a CTT 
provável: quando não preenche os critérios dos 
subtipos descritos de CTT e de outro tipo de 
cefaleia. 
 
2.4.3 Cefaleias Trigêmino-Autonômicas  

As chamadas CTA’s (Cefaleias Trigêmino-
Autonômicas) formam o grupo de cefaleias 
idiopáticas, ou seja, surge espontaneamente, onde 
ocorre ativação das vias nociceptivas 
trigeminovasculares associadas com a ativação 
autonômica craniana reflexa. (HENRIQUES, 2017) 

São classes de CTA’s: a cefaleia em salvas, 
tendo potencial de ser episódica ou crônica, a 
hemicrania paroxística, também episódica ou 
crônica e a cefaleia breve, unilateral, com 
hiperemia conjuntival e lacrimejo. Estas cefaleias 
têm curtas crises de duração, variando de 15 a 180 
minutos, são unilaterais, de elevada intensidade 
da dor (MARQUES, 2016). 

O diagnóstico é realizado na forma clínica 
e episódica, sendo as crises curtas (15 a 180 

minutos), podendo ser diárias ou semanais 
(MAYRINK, 2016). 
 
2.5. Acupuntura Como Terapia Alternativa no 
Alívio da Cefaleia 

Os efeitos profiláticos e terapêuticos da 
acupuntura são alcançados por meio da promoção 
da circulação livre de Qi e do sangue estimulando 
os pontos e meridianos. A acupuntura cuida do 
paciente através de seu equilíbrio energético, 
proporcionando a volta da normalidade em todo 
organismo, não só energeticamente, mas também 
químico-biológico, pois tal energia do corpo que 
manuseamos, por intermédio dos estímulos de 
pontos intrínsecos, coordena toda a fisiologia do 
nosso corpo (SANTOS, 2014). 

Mayrink (2016), concluiu que a acupuntura 
é eficiente no tratamento da cefaleia, diminuindo a 
necessidade de medicação, promovendo a 
liberação de opioides, proporcionando analgesia, 
relaxamento, produzindo efeitos homeostáticos, 
harmonizando psicologicamente o sujeito e 
controlando a dor. Quando comparada com os 
medicamentos preventivos, a acupuntura parece 
ser tão eficiente quanto a terapia medicamentosa 
tradicional, sendo uma alternativa segura, de 
longa duração e econômica. É uma intervenção 
que pode ajudar na mudança dos hábitos de vida 
e consequentemente na recuperação dos pacientes. 

Já Santos (2014), relata que a acupuntura 
age elevando a ação do Sistema Supressor de Dor. 
Há complexos nervosos reguladores das sensações 
de dor situados no encéfalo e no hipotálamo, que 
uma vez estimulados por agulhas nos terminais 
nervosos, produzem um impulso que amplia a 
liberação de neurotransmissores no complexo 
supressor de dor, sendo gerado o efeito analgésico 
em nível cerebral. Também influencia na liberação 
dos neurotransmissores encefalina e dinorfina, 
que impedem a difusão de dor da medula 
espinhal para o cérebro e nos leucócitos do local 
inflamado. Contudo, a acupuntura ocasiona maior 
concentração de endorfina, e esta age como 
analgésico local.  

Existem indícios consistentes de que a 
acupuntura é eficiente na terapêutica da crise 
aguda e na prevenção da enxaqueca e da cefaleia 
tipo tensão, sendo um tratamento seguro, com 
impactos positivos, de longa duração e baixo 
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custo, em especial na Atenção Primária (LOSSO e 
LOPES, 2018). 

Em média 10% dos médicos de famílias 
inglesas indicam a acupuntura para seus 
pacientes, na qual uma das indicações mais 
comum é a cefaleia crônica.  O uso frequente da 
acupuntura inibi o efeito irracional do uso abusivo 
de analgésicos, onde as reações adversas são 
menos comuns quando comparadas às terapias 
farmacológicas (SOUZA, MIRANDA e 
MARBACK, 2016). 

Moraes (2016) descreve que no tangente às 
cefaleias, a acupuntura ainda possui a capacidade 
de transmudar o significado que os portadores 
possuem do seguimento saúde-doença, e de 
melhorar o manejo e o enfretamento da condição 
crônica dolorosa, reduzindo, em alguns casos, a 
intensidade abstrata da dor, e prevenindo novas 
crises agudas. 
 
2.6. Acupuntura no Sistema Único de Saúde 

Durante os últimos dez anos, a acupuntura 
vem se fortalecendo no SUS, onde o objetivo não é 
substituir o padrão vigente ou a elaboração de um 
novo método de cuidado e tratamento, mas 
complementar o modelo predominante, buscando 
ações integradas na perspectiva corpo-mente-
espírito, oferecendo um cuidado integral de 
caráter biopsicossocial (PEREIRA e ALVIM, 2016). 

A utilização da acupuntura no Brasil veio 
antes da introdução da PNPIC, porém, após tal 
implantação a oferta da mesma no sistema público 
vem crescendo significativamente. Deste modo, na 
Atenção Primária e Secundária, a aplicação da 
acupuntura nos dias atuais desempenha grande 
importância, manifestando bons resultados na 
redução de gastos com as prescrições 
medicamentosas e fila de espera nas unidades de 
saúde. Entretanto o município de Araguaína- TO 
não conta com o fornecimento de tal técnica 
através do SUS (LOSSO e LOPES, 2018). 

A terapia chinesa é executada por 
profissionais de saúde de várias áreas, como 
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Nutricionistas, 
Médicos, Biomédicos e outros, que fazem parte de 
equipes multiprofissionais no SUS (COSTA, 2017). 

Já Freitas (2015) relata que no caso do 
profissional acupunturista, a atividade médica é a 
única prevista para essa prática no NASF, não 

estando inclusos outros profissionais. Porém, na 
portaria que estabelece a criação do NASF- GM n.º 
154/2008- há controvérsias, pois descreve também 
que a prática da Medicina Tradicional 
Chinesa/Acupuntura no NASF deve ser realizada 
de acordo com a Portaria nº 971/2006, que aprova 
a PNPIC, que conforme Brasil (2006), alguns 
conselhos de profissões da área da saúde 
regulamentadas certificam a acupuntura como 
especialidade no Brasil, tornando assim a 
acupuntura não apenas uma especialidade 
médica. 

A integração da acupuntura e de outras 
práticas alternativas ou complementares nos 
serviços de saúde públicos pode colaborar na 
concretização de uma proposta de integralidade. 
Essas técnicas podem incentivar a consolidação de 
princípios sociais baseados na humanização e na 
solidariedade das relações, tendo como foco 
principal no indivíduo e na assistência (KORNIN, 
2016). 

Conforme Pereira e Alvim (2016), a oferta 
dessa alternativa de tratamento no serviço público 
de saúde traz a possibilidade de viabilizar o 
aprendizado de novas maneiras de se analisar o 
corpo, a saúde e a doença, proporcionando ações 
promotoras de saúde. Por consequência a MTC é 
capaz de tornar-se um componente relevante para 
a construção da integralidade no sistema público 
de saúde. 
 
2.7. Assistência de Enfermagem na Acupuntura 

Na enfermagem, o emprego da acupuntura 
como especialidade é regulamentado pela 
resolução nº 326/2008 do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN), conquanto tenha sido 
pactuado tal garantia desde a resolução COFEN 
197/97, revogada pela resolução COFEN 
0500/2015. (BRASIL, 2008) 

A Resolução COFEN nº 326/2008 veio 
autorizar o Enfermeiro a utilizar de forma 
autônoma a Acupuntura em suas atividades 
profissionais. Para que se tenha o registro de 
especialista em Acupuntura no COFEN é 
necessária a comprovação de formação prática 
específica através de títulos expedidos por cursos 
de pós-graduação lato sensu, oferecidos por 
instituições de ensino e outras credenciadas para 
atuarem nesse nível educacional e que atestem 
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carga horária mínima de 1.200 horas, com duração 
mínima de 02 anos, e apenas 1/3 de atividades 
teóricas (BRASIL, 2008). 

Recentemente, em fevereiro de 2018, o 
COFEN estabeleceu a Resolução COFEN nº 
0568/2018, que aprova o Regulamento dos 
Consultórios de Enfermagem e Clínicas de 
Enfermagem, disponibilizando ao enfermeiro 
acupunturista a opção de abrir seu próprio 
consultório para realizar atendimentos aos seus 
clientes da melhor maneira possível, dentro dos 
preceitos éticos, abrangendo suas áreas de 
atuação, e lhe proporcionando oportunidade de 
ofertar ao seu cliente o alívio de incômodos 
fisiológicos, patológicos e psicológicos por meio 
de um método não farmacológico (BRASIL, 2018). 
E em 7 de agosto de 2018, por meio da Resolução 
COFEN nº 0585/2018, foi estabelecida e 
reconhecida a Acupuntura como especialidade 
e/ou qualificação do profissional de Enfermagem 
(BRASIL, 2018). 

A acupuntura, assim como a enfermagem, 
fundamenta-se na propositura de integralização 
da atenção à saúde, tendo como foco as respostas 
humanas desenvolvidas no relacionamento do 
indivíduo com o meio, ao invés da doença. A 
acupuntura pode ser incluída ao conjunto de 
condutas da enfermagem, intervindo sobre os 
diagnósticos de enfermagem, ou seja, sobre as 
respostas humanas abaladas, as quais os 
enfermeiros têm a responsabilidade de identificar 
e assistir (PEREIRA e ALVIM, 2016). 

O profissional enfermeiro encontra-se mais 
atuante crescentemente e consistente de sua 
função, tendo oportunidade de explorar várias 
categorias terapêuticas ao desempenhar sua 
prática assistencial, executando alternativas de 
atenção ao enfermo para que, assim, não perca o 
desempenho de sua cidadania e autonomia. Tais 
alternativas acabam tornando o tratamento 
ofertado ao cliente mais prazeroso e menos 
sacrificante, sendo capaz até mesmo de diminuir o 
período de internação hospitalar, se houver a 
necessidade (SOUSA et al., 2017). 

Já Varejão (2016) menciona que o 
enfermeiro acupunturista desenvolve uma função 
de grande relevância no alívio de diversos 
sintomas decorrentes de várias patologias, 
podendo utilizar técnicas de acupuntura 

diferentes, tendo em vista a melhora da qualidade 
de vida do cliente, expandindo a diversidade de 
alternativas para os cuidados em saúde.  

Dentre os profissionais da saúde, o 
enfermeiro é o que mantém o contato contínuo 
com seu público, tornando-o um facilitador da 
educação das pessoas e melhoria da comunidade. 
Quando se utiliza como metodologia ações 
direcionadas à educação, o enfermeiro também 
proporciona ao seu público uma visão consciente 
de sua condição de vida, proporcionando sua 
participação neste processo, sendo o enfermeiro 
da Atenção Primária, uma peça chave para a 
educação em saúde e divulgação dos cuidados por 
meio da acupuntura (PIVETTA et al., 2016). 

 

3. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa de natureza 
básica, com abordagem qualiquantitativa, sendo 
descritiva e exploratória, bibliográfica e de 
levantamento, onde o objetivo é avaliar a 
influência do tratamento com acupuntura na 
qualidade de vida das pessoas com cefaleia que 
realizam tratamento em uma instituição particular 
em Araguaína- TO. A instituição atende em média 
20 pacientes que fazem acompanhamento para 
minimizar a cefaleia, porém o questionário foi 
aplicado a 10 participantes que compareceram nas 
seções de acupuntura durante o período de 
pesquisa, o que corresponde a 50% da quantidade 
estimada de pacientes. 

Os dados foram coletados por meio de um 
questionário respondido pelos participantes, 
composto por onze questões, com intuito de 
identificar o perfil e as condições de cada um. 
Todos os entrevistados assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O 
projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Tocantinense Presidente Antônio Carlos, sendo 
aprovado por meio do parecer nº 2.828.735 (CAAE 
94204918.0.0000.0014), no intuito do cumprimento 
das diretrizes da Resolução nº 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) no que se 
refere à pesquisa com seres humanos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Percebe-se que na Tabela 1 é exposto a 

distribuição percentual dos pacientes com cefaleia 
que fazem tratamento com acupuntura, segundo o 
sexo e idade, em uma instituição particular em 
Araguaína- TO, no ano de 2018, no qual o sexo 
feminino representa 100% dos pesquisados, em 
que 8 das 10 mulheres questionadas encontram-se 
dentro da faixa etária de 18 a 31 anos, 
correspondendo à 80% dos pacientes, seguido pela 
faixa etária de 32 a 45 anos, representando 20% 
dos participantes. 
 
Tabela 1: Distribuição percentual dos pacientes com 
cefaleia que fazem tratamento com acupuntura, 
segundo o sexo e idade em uma instituição particular 
em Araguaína- TO no ano de 2018. 

      Mulher            Homens 

Faixa etária 
(anos) 

N % N % 

18 a 31 8 80 0 0 

32 a 45 2 20 0 0 

46 a 60 0 0 0 0 

Total 10 100 0 0 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 
Marcondes (2017) cita em seu estudo que 

no Brasil cerca de 15,2% da população sofre com 
as cefaleias primárias, e atinge particularmente 
mulheres com idade entre 20 e 50 anos, de raça 
branca, baixa renda, com alta escolaridade e que 
fazem uso de anticoncepcional hormonal.  

Braga (2017) descreve em seu estudo que a 
cefaleia é uma patologia predominante no sexo 
feminino numa frequência segundo o sexo que 
oscila entre 2 a 3 mulheres para cada homem. 
Evidenciando um estudo realizado com 750 casos 
de enxaqueca, indicando uma porcentagem de 
69,3% de mulheres para 30,7% de homens, 
encontrando-se nitidamente maior intensidade 
nas mulheres. 

 
Há, no entanto, grandes evidências que 

relacionam a cefaleia com a situação hormonal da 
mulher, o que esclareceria a prevalência da 
doença nesse gênero. Eventos relacionados com o 
hormônio podem influenciar tanto no tempo 
quanto na frequência das crises. Isso pode 

acontecer no decorrer da menarca, da 
menstruação, da gravidez e da menopausa, assim 
como o uso de anticoncepcionais orais e reposição 
hormonal. (MAYRINK, 2016). 

Girão (2017) justifica a prevalência de 
cefaleia em pessoas do sexo feminino pelo fato da 
mulher possuir uma sobrecarga de encargos 
socioculturalmente firmados, como educação dos 
filhos e netos, cuidados fundamentais com a 
saúde da família, tarefas domésticas, 
intermediação de divergências familiares e 
administração das finanças da casa, além das 
questões hormonais, resultando assim em um 
aumento do nível de estresse e preocupação, 
causando a cefaleia. 

A Tabela 2 refere-se à distribuição 
percentual dos pacientes com cefaleia que fazem 
tratamento com acupuntura, de acordo o tempo 
de tratamento em uma instituição particular em 
Araguaína- TO, no ano de 2018, no qual o tempo 
de tratamento dos pacientes foi agrupado entre 3 a 
6 meses, 6 a 9 meses, 9 a 12 meses e mais de 12 
meses. Como exposto na tabela, a maior 
porcentagem foi entre 3 e 6 meses, representando 
70% dos participantes, seguido pelos pacientes 
que fazem tratamento a mais de 12 meses com 
20%. 
 
Tabela 2: Distribuição percentual dos pacientes com 
cefaleia que fazem tratamento com acupuntura, de 
acordo o tempo de tratamento em uma instituição 
particular em Araguaína- TO no ano de 2018. 

Tempo de tratamento 
(meses) 

N % 

3 a 6 7 70 

6 a 9 1 10 

9 a 12 0 0 

Mais de 12 2 20 

Total 10 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 
De acordo com Santos (2014), o tempo para 

se obter resultados por meio da acupuntura 
depende de cada paciente, sendo adequado o 
tratamento individualmente, no entanto notou-se 
na maioria dos clientes em seu estudo que com 
um mês de tratamento o paciente já sentiu 
melhora em seu dia a dia e com seis meses os 
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resultados chegaram a ser sentidos de forma 
permanente. 

Por se tratar de um tratamento não 
disponível pelo SUS no município de Araguaína e 
trazer benefícios imediatos, as autoras deduzem 
que este seja um possível motivo para os pacientes 
não permanecerem no tratamento por mais 
tempo, ou seja, por gerar custos, assim que os 
resultados aparecem há o abandono do 
tratamento. 

A Tabela 3 dispõe sobre a distribuição 
percentual dos pacientes com cefaleia que fazem 
tratamento com acupuntura, segundo o tipo de 
cefaleia, em uma instituição particular em 
Araguaína- TO, no ano de 2018, tal qual foi obtido 
por meio da coleta de dados que a enxaqueca, um 
dos tipos de cefaleia, somou 90% dos 
participantes, o tipo tensão totalizou 10% dos 
pacientes. 
 
Tabela 3: Distribuição percentual dos pacientes com 
cefaleia que fazem tratamento com acupuntura, 
segundo o tipo de cefaleia em uma instituição 
particular em Araguaína- TO no ano de 2018. 

Tipo de Cefaleia N % 

Enxaqueca 9 90 

Tipo Tensão 1 10 

Trigêmino Autonômicas - - 

Outro - - 

Total 10 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 
Resultados semelhantes foram obtidos na 

pesquisa de Mascella (2016), que durante um 
estudo de revisão dos protocolos de pacientes com 
cefaleia, atendidos no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre, no período de junho de 2007 a 
outubro de 2010, foram encontrados 57 
adolescentes, de 12 a 18 anos. Nos adolescentes, a 
enxaqueca foi o diagnóstico mais frequente 
(57,8%), subsequente de cefaleia tipo tensão 
(15,7%). 

No estudo realizado em mulheres na 
cidade de Fortaleza por Girão (2017), com relação 
à hipótese diagnóstica das participantes, (72,21%) 
apresentaram cefaleia crônica, sendo (63,3%) 
enxaqueca e (8,8%) cefaleia tipo tensão. 

A Tabela 4 discorre sobre a distribuição 
percentual dos pacientes com cefaleia que fazem 

tratamento com acupuntura, de acordo com a 
intensidade da dor antes e durante o tratamento 
em uma instituição particular em Araguaína- TO, 
no ano de 2018, no qual antes do tratamento o 
percentual de participantes que referiram dor de 
intensidade 9, 8, e 7, totalizaram 60%, seguido dos 
participantes que referiram dor de intensidade 10, 
somando 30%. Dando destaque aos 3 pacientes 
que apontaram na escala antes do tratamento dor 
de intensidade 10, onde na escala durante o 
tratamento as dores diminuíram 
significativamente para 6, 5 e 2. 
 
Tabela 4: Distribuição percentual dos pacientes com 
cefaleia que fazem tratamento com acupuntura, de 
acordo com a intensidade da dor antes e durante o 
tratamento em uma instituição particular em 
Araguaína- TO no ano de 2018. 

Intensidade 
da dor 

Antes do 
tratamento 

Durante o 
tratamento 

N % N % 

0 - - - - 

1 - - 3 30 

2 - - 2 20 

3 1 10 - - 

4 - - 1 10 

5 - - 2 20 

6 - - 2 20 

7 2 20 - - 

8 2 20 - - 

9 2 20 - - 

10 3 30 - - 

Total 10 100 10 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 
Mayrink (2016) citou em seu estudo uma 

pesquisa realizada na atenção primária na 
Inglaterra e no País de Gales, se tratando de um 
estudo prospectivo, aleatório e controlado com 
401 pacientes com queixa de cefaleia crônica 
(maioria enxaqueca). Testaram a acupuntura (12 
sessões em três meses), além de medicação e 
cuidados cotidianos. O grupo apresentou melhora 
elevada na escala de sintomas, 34%, apresentando 
também 22 dias a menos de cefaleia, usou 15% a 
menos de medicações analgésicas, teve 25% a 
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menos de visitas médicas e 15% a menos de 
ausência ao trabalho. 

A Tabela 5 demonstra a distribuição 
percentual dos pacientes com cefaleia que fazem 
tratamento com acupuntura, segundo a utilização 
de remédios antes do tratamento com acupuntura 
em uma instituição particular em Araguaína- TO, 
no ano de 2018, na qual dos 10 participantes, 9 
(90%) relataram que faziam uso de remédios antes 
do tratamento, dessas 9, apenas 3 declararam que 
ainda faziam uso de remédios durante o 
tratamento com acupuntura. 
 
Tabela 5: Distribuição percentual dos pacientes com 
cefaleia que fazem tratamento com acupuntura, 
segundo a utilização de remédios antes do tratamento 
com acupuntura em uma instituição particular em 
Araguaína- TO no ano de 2018. 

Utilizava remédios antes do 

tratamento com acupuntura 

N % 

Sim 9 90 

Não 1 10 

Total 10 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 
Em uma pesquisa realizada por Pinto et al., 

(2015), em uma cidade no oeste do estado de 
Goiás, dos 86% dos participantes que relataram 
sentir cefaleia, 77,6% faziam uso de medicamentos 
para tal fim, porém em apenas 17,4% dos casos 
houveram a prescrição médica. 

Mayrink (2016), concluiu que a acupuntura 
reduz a necessidade de medicação, propiciando 
analgesia, relaxamento, permitindo a liberação de 
opioides, produzindo efeitos homeostáticos e 
harmonizando psicologicamente o indivíduo. A 
acupuntura é consagrada como uma terapia não 
medicamentosa eficiente para tratar a enxaqueca, 
além de apresentar poucas reações adversas, ser 
segura e econômica. 

O Quadro 1 expõe a quantidade e 
porcentagem dos benefícios proporcionados pela 
acupuntura, em pessoas com cefaleia que fazem 
tratamento em uma instituição particular em 
Araguaína- TO no ano de 2018, evidenciando que 
50% dos benefícios apontados pelos pacientes 
foram à melhora da qualidade do sono e do 
relacionamento interpessoal, acompanhado do 

alívio do estresse com 28% e melhora no 
desempenho das atividades diárias com 22%. 
 
Quadro 1: Quantidade e porcentagem dos benefícios 
proporcionados pela acupuntura, em pessoas com 
cefaleia que fazem tratamento em uma instituição 
particular em Araguaína- TO no ano de 2018. 

Benefícios que a acupuntura os proporcionou 

 N % 

Melhora na qualidade do sono 8 25 

Melhora no desempenho das 
atividades diárias 

7 22 

Melhora no relacionamento 
interpessoal 

8 25 

Alívio do estresse 9 28 

Outros 0 0 

Total 32 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). Nota: Total superior à 
quantidade de participantes, por apresentarem mais de 
uma manifestação. 

 
Na pesquisa realizada por Mayrink (2016), 

foi exposto que além do alívio da dor, a 
acupuntura proporcionou aos participantes de sua 
pesquisa uma melhora nas limitações físicas, 23,07 
(média) antes do tratamento para 67,69 (média) 
após o tratamento, limitações emocionais, 
passando de 41,02 (média) antes da acupuntura 
para 66,66 (média) depois do tratamento, e 
melhora do estado geral de saúde de 38,38 (média) 
antes do tratamento para 59 (média) após o 
tratamento. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Através da pesquisa realizada é possível 

compreender que a acupuntura foi regulamentada 
no Brasil desde 2006, por meio da implantação da 
Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares, tal técnica corresponde na 
inserção de agulhas em pontos específicos do 
corpo, com a finalidade de restaurar e manter a 
saúde. 

Em virtude do que foi apresentado, é 
perceptível a relevância do tratamento com 
acupuntura para as pessoas que possuem crises de 
cefaleia, visto que a terapia proporciona outras 
melhoras além do alívio da dor, proporcionando 
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aos profissionais enfermeiros oportunidades de 
buscarem especializações em tal área, podendo 
executar o trabalho de forma autônoma, em prol 
da prevenção e promoção da saúde. 

Este estudo ofereceu o conhecimento 
satisfatório a respeito do tratamento com 
acupuntura, sua inserção no SUS e os benefícios 
proporcionados por tal técnica para o alívio das 
crises de cefaleia, podendo abranger outras 
patologias. 

Com tantas vantagens oferecidas pela 
prática da acupuntura, cabe ressaltar que o acesso 
da população ainda é reduzido, por ser pouca a 
divulgação e disponibilização no âmbito do SUS, 
pois a população de Araguaína, por exemplo, não 
conta com a disponibilidade de tal técnica através 
do Sistema Único de Saúde. 

Assim sendo, constata-se que existe muito 
ainda a ser feito pelos gestores da saúde nas 
esferas municipal, estadual e federal para 
assegurar que a acupuntura seja ofertada na rede 
pública de saúde, obedecendo aos princípios 
pressupostos na legislação de criação da PNPIC e 
do SUS, sendo eles: universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; equidade, isto é, igualdade da 
assistência à saúde, sem privilégios ou 
preconceitos; e integralidade de assistência. 

Enfim, a presente pesquisa contribuiu de 
forma significativa, ampliando os conhecimentos 
sobre o assunto abordado, destacando a 
importância do enfermeiro frente à aplicação da 
acupuntura, podendo esta ser incluída ao 
conjunto de condutas da enfermagem, intervindo 
sobre os diagnósticos de enfermagem, ou seja, 
sobre as respostas humanas abaladas, no qual os 
enfermeiros têm a responsabilidade de identificar 
e assistir. 
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