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“ Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum – 

para si mesmo ou para os outros – abandoná-lo quando assim ordena o seu 

coração. (...) Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o tantas 

vezes quantas julgar necessárias... Então, faça a si mesmo e apenas a si 

mesmo uma pergunta: possui esse caminho um coração? Em caso 

afirmativo, o caminho é bom. Caso contrário, esse caminho não possui 

importância alguma.” 

 

Carlos Castañeda, The Teachings of Don Juan 
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EFEITO DA ELETROACUPUNTURA NOS PONTOS E-36 ( ZUSANLI) E BP-6 

(SANYINJIAO) NO DESENVOLVIMENTO DO EDEMA INFLAMATÓRIO AGUDO, 

INDUZIDO POR CARRAGENINA, EM RATOS 

 

O processo inflamatório tem sido alvo de grande investigação pelo seu 

envolvimento na fisiopatologia de diversas doenças. E, a acupuntura, muito 

divulgada por sua ação analgésica, tem sido, nos últimos anos, bastante utilizada na 

clínica, no tratamento de várias doenças inflamatórias. Alguns estudos experimentais 

têm tentado decifrar o mecanismo de ação antiinflamatório da acupuntura. Neste 

sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito da eletroacupuntura no 

desenvolvimento do edema agudo, em pata de rato, induzido por carragenina. Ratos 

Wistar (200-250 g) foram divididos em 4 grupos: Controle (C), Imobilizado (I), Não 

Ponto (NP) e Ponto (P). O volume da pata, até a articulação tíbio-tarsal, foi 

inicialmente determinado em pletismômetro; em seguida, os animais dos grupos I, 

NP e P foram imobilizados e submetidos a eletroacupuntura. Inicialmente, 

verificamos que a imobilização nos animais previamente anestesiados com 

pentobarbital sódico, não alterou o desenvolvimento do edema, nem os níveis 

plasmáticos de corticosterona ou fibrinogênio, o que determinou a escolha do grupo I 

para controle dos grupos P e NP. A seguir, verificamos que a eletroestimulação dos 

pontos E-36 (Zusanli) - V (Van Nghi) e BP-6 (Sanyinjiao), com 1 mV de intensidade e 

10 Hz de freqüência não provocou diferenças significativas no desenvolvimento do 

edema de pata induzido por 0,3 mg de carragenina. Os níveis plasmáticos de 

fibrinogênio e corticosterona também não foram diferentes entre os grupos P, NP e I. 

Diminuindo o estímulo de carragenina para 0,1 mg e aumentando a freqüência para 

50 Hz, observamos efeito antiinflamatório da eletroacupuntura, quando o ponto E-36 

(Zusanli)-Y (Ysao) foi utilizado no lugar do ponto E-36 (Zusanli)-V. Nesses animais, 

os níveis de corticosterona plasmática não estavam alterados 2 h após a injeção de 

carragenina e tratamento com eletroacupuntura. Entretanto, quando os animais eram 

adrenalectomizados ou tratados com reserpina, a eletroacupuntura não apresentava 

efeito, demonstrando a importância da presença da glândula adrenal e 

particularmente das catecolaminas para o efeito antiinflamatório da acupuntura. Nos 

animais onde a eletroacupuntura diminuiu o desenvolvimento do edema, a partir das 

2a hora após a carragenina, observamos que os níveis plasmáticos de adrenalina 
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estavam diminuídos em relação ao grupo NP, demonstrando que um dos 

mecanismos de ação antiinflamatória da eletroacupuntura nos pontos E-36 (Zusanli)-

Y e BP-6 (Sanyinjiao), ocorre via eixo hipotálamo-hipófise-medula adrenal com 

redução da liberação de adrenalina.  
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A acupuntura é uma forma milenar de tratamento utilizada, inicialmente, no 

Oriente, e que, atualmente, é uma prática corrente no Ocidente entre os 

profissionais de saúde nas várias afecções clínicas, principalmente em relação à 

dor. 

A Organização Mundial de Saúde lista uma variedade de condições médicas 

que podem se beneficiar com o uso da acupuntura. Tais condições incluem 

tratamento da dor de diversas etiologias, prevenção e tratamento de náusea e 

vômito, tratamento de dependentes do álcool, fumo e outras drogas, tratamento de 

problemas pulmonares como a asma e a bronquite, e reabilitação de prejuízos 

neurológicos como os causados por acidente vascular cerebral, entre outras. 

De acordo com os padrões das pesquisas contemporâneas, há escassez na 

pesquisa de boa qualidade avaliando a eficácia da acupuntura comparada com 

placebo ou falsa-acupuntura (inserção de agulhas de acupuntura em não pontos de 

acupuntura). A maioria dos artigos que estudam a acupuntura, na literatura 

biomédica, consiste em relatos de casos, ou estudos com delineamentos 

inadequados para avaliar cientificamente a eficácia da acupuntura. 

Muitos estudos em animais e humanos têm mostrado que a acupuntura pode 

causar múltiplas respostas biológicas. Estas podem ocorrer localmente, isto é, 

próximo ou no local da aplicação, ou à distância, mediadas principalmente por 

neurônios sensitivos de várias estruturas do sistema nervoso central, que podem 

afetar diversos sistemas fisiológicos no organismo. 

A participação de opióides endógenos, na analgesia por acupuntura, tem sido 

evidenciada em pesquisas recentes. Evidências consideráveis dão suporte à idéia 

de que peptídeos opióides são liberados durante a aplicação de acupuntura e que os 

efeitos analgésicos da acupuntura são, no mínimo, parcialmente explicados pelas 

ações desses peptídeos. Antagonistas de opióides, como a naloxana, revertem os 

efeitos analgésicos da acupuntura, reforçando esta hipótese (HAN, 1986). A 

estimulação pela acupuntura pode também ativar o hipotálamo e a hipófise, 

resultando em um efeito sistêmico bastante abrangente. 

Tem sido demonstrado também, durante a aplicação de acupuntura, 

alterações na secreção de neurotransmissores e mudanças na regulação do fluxo 
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sangüíneo, tanto centralmente, como perifericamente (HAN, 1986). Alterações 

imunológicas associadas a acupuntura (FANG et al, 1998; YU, et al, 1998) têm, 

também, sido demonstradas, entretanto, ainda é obscuro qual destas mudanças 

fisiológicas poderiam mediar os efeitos clínicos da acupuntura. 

Diante do crescimento da procura da acupuntura como um método 

terapêutico complementar e importante para o tratamento de certas doenças, 

estudos com embasamento científico são necessários para o entendimento do seu 

mecanismo de ação. 

Alguns estudos clínicos (que são mencionados posteriormente) mostram que 

a acupuntura altera o processo inflamatório. Como as evidências experimentais, 

nesse campo, são raras, propusemo-nos a verificar o efeito antiinflamatório da 

eletroacupuntura nos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao), assim como a 

participação de mediadores ou moduladores inflamatórios (como fibrinogênio, 

corticosterona e catecolaminas) durante inflamação aguda induzida por carragenina, 

em ratos Wistar, tratados por eletroacupuntura. 
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2.1. Processo Inflamatório  

 

As primeiras tentativas no sentido de elucidar os mecanismos envolvidos no 

processo inflamatório são muito antigas, demonstrando que o homem vem há muito 

tempo se preocupando com esse assunto. 

Edema com calor, rubor e dor – são reconhecidos como os 4 sinais cardinais 

da inflamação desde os escritos de Cornelius Celsus no primeiro século da era cristã 

(30 a.C. a 38 d.C.) (apud LEWIS, 1986; WEISSMAN, 1992). Curiosamente, a 

conceituação de Celsus permanece válida até hoje.  

Dando seqüência à evolução ou consolidação dos conceitos sobre 

inflamação, o cirurgião John Hunter (1728 – 1793) descreveu, a inflamação não 

como uma doença em si, mas como uma resposta não específica a alguma 

agressão sofrida pelo organismo. Este autor foi um dos primeiros investigadores que 

realizou estudos científicos sobre a inflamação, relatando suas observações, tanto 

em seres humanos quanto em animais de experimentação, com exatidão e detalhes 

em seu livro “A Treatise on the Blood, Inflammation and Gun-shot Wounds”, 

publicado em 1794 (apud LEWIS, 1986). Baseado em seus trabalhos experimentais, 

Hunter sugeriu que o calor local e o rubor, produzidos durante a inflamação, eram 

devidos, provavelmente, à dilatação dos vasos sangüíneos locais e que o sangue 

era a fonte do calor. Observou ainda que: “As partes inflamadas...tornam-se 

aparentemente mais vascularizadas que no estado natural...novos vasos 

sangüíneos aparecem acima das partes inflamadas...atrás destas partes, os vasos 

estão dilatados”. A respeito do edema, escreveu: “O aumento do volume é devido ao 

extravasamento da linfa coagulável (plasma) e soro, proporcionalmente à 

inflamação...”. O autor não somente observou os dois sinais precoces da inflamação, 

a vasodilatação e a exsudação do plasma, mas também relatou que “ambos 

dependiam de um mesmo princípio...” (LEWIS, 1986). 

Cohnheim, na Segunda metade do século XIX, publicou a primeira descrição 

microscópica da inflamação em olhos de rã, observando que, após o toque de um 

bastão cáustico no olho, as margens da área necrótica ficavam infiltradas com 

células sangüíneas brancas (apud LEWIS, 1986). Ele focalizou sua atenção sobre 
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as mudanças vasculares na inflamação e suas conseqüências – a exsudação de 

fluidos e migração de células brancas do sangue para os locais inflamados. 

Enquanto Cohnhein acreditava no fator humoral como resposta inicial da inflamação, 

a partir do sangue e fluidos teciduais, o interesse primário de METCHNIKOFF (1845 

– 1916), ao final do século passado, era a fagocitose e a destruição intracelular de 

organismos nas infecções microbianas. METCHNIKOFF insistia que a fagocitose 

efetuada por leucócitos circulantes era o processo inicial do estímulo inflamatório. 

Hoje, torna-se difícil imaginar qual ponto de vista é o mais importante, pois os dois 

fenômenos estão inter-relacionados (LEWIS, 1986). 

Numa retrospectiva histórica, definiu-se que a resposta de fase aguda da 

inflamação representa reação precoce e inespecífica, porém altamente complexa do 

organismo animal a uma variedade de estímulos como bactérias e parasitas, 

traumas mecânicos e térmicos, isquemia, irritantes químicos e crescimento tumoral 

(ROBBINS, KUMAR, COTRAN, 1989). A reação local à lesão inclui, além da 

vasodilatação e extravasamento de fluidos dos vasos sangüíneos, agregação de 

plaquetas e formação de trombos, acúmulo de neutrófilos e macrófagos, liberação 

de proteases e outras enzimas lisossômicas, estimulação de fibroblastos e, 

formação de mediadores como interleucinas, prostaglandinas, histamina, serotonina 

e cininas (GALLIN, GOLDSTEIN, SNYDERMAN, 1992). Esse sistema de 

mediadores induz a produção de fatores moderadores ou mediadores que fazem 

com que a resposta inflamatória resulte na reparação ou na morte celular. Estas 

alterações levam às sistêmicas, que envolvem os sistemas nervoso e endócrino, 

alteram o metabolismo, acarretando febre e dor, leucocitose, aumento de secreção 

de certos hormônios, ativação do complemento e da cascata da coagulação, 

diminuição do ferro e zinco séricos, transferência de aminoácidos do tecido muscular 

para o fígado e, aumento da síntese de proteínas de fase aguda (KOJ & GORDON, 

1985; RICHARDS & GAULDIE, 1995). 

Vários autores investigaram o desenvolvimento de fatores antiinflamatórios 

sistêmicos em resposta à irritação tecidual, mostrando a presença de substâncias 

antiinflamatórias não só no local da inflamação, mas também na circulação sistêmica 

de animais lesados (BILLINGHAM, ROBINSON, ROBSON, 1969; BILLINGHAM & 

ROBINSON, 1970; BILLINGHAM, GORDON, ROBINSON, 1971; Van GOOL, 

SHREUDER, LADGES, 1974). 



 

 

21

  

Têm sido bem estabelecidos os mecanismos e a cascata de eventos que 

iniciam, mantêm e terminam a inflamação periférica, assim como o aumento da 

atividade da glândula adrenal após exposição a uma variedade de estímulos nocivos 

e durante o processo inflamatório (SELYE, 1936; BONTA, 1978). 

Durante a resposta de fase aguda da inflamação, ocorre, inicialmente, 

ativação de macrófagos e monócitos que detectam o agente infeccioso ou o dano 

celular e respondem liberando citocinas, principalmente, a IL-1β, o TNFα e alguma 

IL-6 (DINARELLO, 1992). Estas citocinas ativam outros tipos celulares 

circunvizinhos, como os queratinócitos da pele, fibroblastos e células endoteliais dos 

vasos sangüíneos, que respondem amplificando a síntese e a liberação de outras 

citocinas, dentre elas, grande quantidade de IL-6. As citocinas geram, então, 

respostas em múltiplos locais, sendo chamadas de respostas de fase aguda 

sistêmicas. Granulocitose, aumento dos níveis plasmáticos do hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH) e dos glicocorticóides (RICHARDS & GAULDIE, 1995), 

e síntese hepática de algumas proteínas, conhecidas como proteínas de fase aguda, 

(PFA) (FEY et al., 1994) fazem parte desta resposta. 

Três mecanismos conhecidos têm sido propostos para o controle da duração 

da resposta dessas PFA. O primeiro envolvendo o processo de retroalimentação 

entre as PFA e a síntese de citocinas, ocorrendo inicialmente um aumento de PFA, 

estimulado por citocinas e a seguir inibição da produção dessas citocinas pelas PFA. 

O segundo mecanismo envolvendo o eixo adrenocortical, onde as citocinas IL-1β e 

IL-6 estimulam a produção de glicocorticóides, via ativação das células 

adrenocorticotróficas na hipófise, e uma vez elevados, os glicocorticóides regulariam 

a produção destas citocinas. O terceiro mecanismo proposto envolve a regulação de 

receptores de citocinas pelas citocinas e glicocorticóides. Em cultura de hepatócitos 

observou-se que o aumento de IL-6 provocava diminuição dos próprios receptores 

desta citocina, enquanto a presença de glicocorticóides, na cultura, aumentava o 

número desses receptores. Estes três mecanismos operando juntos, provavelmente 

contribuem, em parte, para a limitação temporal da resposta de fase aguda da 

inflamação (FEY et al., 1994). 

Assim, a síntese de PFA é inicialmente estimulada por citocinas que agem 

como primeiros estimuladores da expressão gênica dessas proteínas enquanto os 
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glicocorticóides e fatores de crescimento funcionam mais como moduladores da 

ação das citocinas (BAUMANN & GAULDIE, 1994). Entretanto, os glicocorticóides 

também são capazes de estimular a expressão de algumas PFA diretamente 

(BAUMANN & GAULDIE, 1994; FEY et al., 1994), participando na regulação da 

transcrição gênica de várias proteínas secretadas ou utilizadas no próprio fígado. 

Alterações na síntese de PFA, estimuladas por citocinas, geralmente são 

benéficas ao organismo. Algumas dessas proteínas estão envolvidas na ativação de 

linfócitos e na adesão de leucócitos ao endotélio vascular, no controle da migração 

de leucócitos no local da inflamação, coagulação sangüínea, fibrinólise, remoção de 

substâncias estranhas, e do excesso de proteases, na restauração da homeostase e 

na preparação do processo de cicatrização (WEKSLER, 1992). 

Dentre as PFA, algumas já têm sua função conhecida. Os níveis elevados de 

fibrinogênio e outras proteínas de coagulação aumentam a formação de trombos e 

servem para confinar o local da injúria e reduzir os efeitos sistêmicos do dano 

tecidual (WEKSLER, 1992). Os inibidores de proteinases (como a α2-

macroglobulina) reduzem o dano tecidual provocado pela liberação de proteinases 

ou pela morte celular no local da lesão (KLEBANOFF, 1992). Hemopexina e 

haptoglobina ligam-se ao heme e à hemoglobina, respectivamente, liberados devido 

à lise dos eritrócitos (KLEBANOFF, 1992). A proteína reativa C e a fração C3 do 

complemento opsonizam ou removem proteínas que se fixam à superfície de 

partículas estranhas e fragmentos de tecidos, facilitando sua remoção pelas células 

fagocíticas (BAGGIOLINI; DEWALD; WALZ, 1992; GOLDSTEIN, 1992). Outras 

funções propostas para a proteína reativa C são a citotoxicidade mediada por 

plaquetas, ligação ao monócito, enzimas proteolíticas também modulam reações da 

resposta imune por ativação de fagócitos e células apresentadoras de antígeno 

(FEY et al., 1994). 

O fibrinogênio, um dos principais componentes do plasma, cuja concentração 

varia de 2,0-4,5 mg/mL, participa do processo de coagulação sangüínea para a 

formação da rede de fibrina. É o precursor do principal produto, a fibrina, na cascata 

da coagulação. Possui massa molecular de 340 KD, sendo um dímero composto de 

duas metades idênticas, cada uma contendo três diferentes cadeias polipeptídicas, 

α, β e γ, ligadas por pontes dissulfeto (BOWMAN, 1993). 
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O fibrinogênio é sintetizado pelos hepatócitos. Por meio de reações 

imunoquímicas de frações celulares, o fibrinogênio foi encontrado nos microssomos 

e nas frações solúveis de células do parênquima hepático. De acordo com este 

ponto de vista, o fibrinogênio é sintetizado nos microssomos e liberado para a parte 

solúvel das células do parênquima hepático, permanecendo estocado até o 

requerimento adicional de fibrinogênio no sangue (BARNHART & ANDERSON, 

1962). 

A razão da produção de fibrinogênio pelo fígado é significantemente 

aumentada durante a inflamação devido à indução pelas citocinas. Durante esta 

reação, a concentração de fibrinogênio é aumentada 2-10 vezes, associada com 

aumento nos níveis de RNAm que codificam as respectivas cadeias. Níveis 

aumentados de RNAm de fibrinogênio estão relacionados com uma acelerada razão 

desta transcrição gênica (BOWMAN, 1993). 

A indução da síntese de fibrinogênio pelo hepatócito parece ser devida à ação 

de citocinas sozinhas ou combinadas com outras substâncias. Os genes de 

fibrinogênio foram induzidos por IL-6 sozinha ou pela combinação com 

glicocorticóides (FEY et al., 1994). 

Os experimentos conduzidos por SILVEIRA & LIMÃOS (1990a), somaram-se 

às evidências que sustentam a hipótese de que ocorre ação mediadora ou 

permissiva dos hormônios da córtex adrenal sobre a síntese das PFA da inflamação. 

Estes pesquisadores não observaram aumento no nível da haptoglobina e 

fibrinogênio, após estímulo por lipossacarídeo de E. coli (LPS), em ratos tratados 

com metopirona – um inibidor específico da 11-β-hidroxilase. O bloqueio 

farmacológico na síntese do hormônio corticosteróide e na síntese destas duas 

proteínas, na fase aguda da inflamação, em ratos estimulados por LPS, demonstrou 

que o nível adequado deste hormônio é importante para a reação de fase aguda. 

Porém, no caso da α-1-major-acute phase glicoproteína SILVEIRA & LIMÃOS 

(1990b) observaram outro tipo de resposta nos ratos, após estímulo com terebintina. 

Os autores observaram que os níveis plasmáticos da α-1-major-acute phase 

glicoproteína era maior nas fêmeas do que nos machos. Após o estímulo injuriante, 

ambos apresentavam aumento desta proteína entre 24 e 48 horas. Este aumento 

ocorreu tanto em ratos adrenalectomizados quanto em ratos falso 
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adrenalectomizados, sugerindo que essa proteína de fase aguda da inflamação não 

é dependente de corticosteróides. Estes mesmos autores (1992), estudando um 

modelo experimental de contra-irritação, onde foi injetado carragenina na pata de 

ratos, observaram que a gênese do edema de pata, induzido por carragenina, está 

na dependência da presença de corticosteróides. Verificaram ainda, que as 

alterações nos níveis de um dos principais indicadores de fase aguda da inflamação, 

a alfa-2-macroglobulina, cuja síntese é mediada pelos glicocorticóides (GORDON & 

LIMÃOS, 1979), afetam também o desenvolvimento da resposta edematosa no 

fenômeno da contra-irritação. 

Os glicocorticóides são hormônios esteróides produzidos pelas glândulas 

adrenais. Não são armazenados pré–formados, mas sintetizados e liberados de 

acordo com a necessidade do organismo. O principal estímulo fisiológico para que 

isto aconteça é a secreção da corticotropina ou hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) pela hipófise anterior. A secreção do ACTH é regulada parcialmente pelo 

hormônio de liberação da corticotropina (CRH) derivado do hipotálamo, e 

parcialmente pelo nível sangüíneo dos glicocorticóides. Adicionalmente, ocorre 

liberação basal de glicocorticóides. As alterações emocionais podem afetar a 

liberação de CRH e também os estímulos como calor ou frio excessivos, lesão ou 

infecções provocam ativação do sistema hipofisário-adrenal (RANG & DALE, 1991). 

A ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal resulta em aumentada 

produção de glicocorticóides com atividade antiinflamatória. Os glicocorticóides 

estão entre as mais efetivas drogas usadas na terapia de vários processos 

inflamatórios. Os mecanismos pelos quais eles alcançam seus efeitos 

antiinflamatórios envolvem numerosas vias (FALUS, BIRO, RAKASZ, 1995). 

Os glicocorticóides, potentes supressores da reação inflamatória (FAUCI, 

DALE, BALOW, 1976; FLOWER et al., 1972; BOUMPAS et al., 1993) exercem seus 

efeitos antiinflamatórios inibindo a migração, fagocitose e exudação dos leucócitos 

nos locais de inflamação e diminuindo a permeabilidade vascular (FLOWER et al., 

1972; BOUMPAS et al., 1993). 

Tem sido demonstrado o envolvimento de numerosos processos moleculares 

associados a reação imune/inflamatória que são inibidos pelos glicocorticóides, 
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incluindo a síntese de prostaglandinas e leucotrienos (BAILEY, 1991), a estimulação 

da síntese de fosfolipase A2 pelas citocinas (COYNE et al., 1992), a expressão das 

moléculas de adesão (como ICAM-1 e ELAM-1) (CRONSTEIN et al., 1975), e a 

síntese e a liberação de citocinas como fator de necrose tumoral-α (TNFα) e 

inteleucina-1β (ZUCHERMAN, SCHELLHAAS, BUTLER, 1989; BESECLOVSKY et 

al., 1986). 

Um dos mecanismos de ação antiinflamatória dos glicocorticóides baseia-se 

na habilidade desses hormônios em inibir, de modo marcante, a produção de 

citocinas como IL-1β, TNFα, IL-6 e outras (RICHARDS & GAULDIE, 1995). Além 

disto, os glicocorticóides inibem a formação de eicosanóides de maneira indireta, por 

meio da produção da macrocortina. Esta substância inibe a ação da fosfolipase A2, 

enzima que promove a liberação de substratos, como o ácido araquidônico, 

importantes para a formação dos eicosanóides, conhecidos mediadores da 

inflamação (GUYTON & HALL, 1997). 

Os glicocorticóides são capazes de estimular a expressão de algumas PFA 

diretamente (BAUMANN & GAULDIE, 1994; FEY et al., 1994), participando na 

regulação da transcrição gênica de várias proteínas secretadas ou utilizadas no 

próprio fígado. Em ratos, os glicocorticóides são importantes cofatores para a 

completa indução da síntese de várias PFA (FEY et al., 1994). 

O aumento dos níveis plasmáticos de corticosteróides, após um estímulo 

inflamatório, também contribui para o aumento dos níveis de PFA. A resposta de 

fase aguda de algumas PFA, como a α2-macroglobulina, não ocorre em ratos 

hipofisectomizados ou adrenalectomizados. Entretanto, uma injeção de 

glicocorticóide, antes da indução da inflamação experimental, restaura a resposta 

completamente (FEY et al., 1994). 

Todavia, a essencialidade dos glicocorticóides não é absoluta, porque em 

certos ratos exercitados, foi observada uma resposta de fase aguda parcial de α2-

macroglobulina, mesmo sem a presença de glicocorticóides endógenos (FEY et al., 

1994). Da mesma forma, a resposta de fase aguda da “α1-major acute phase” 

mostrou ser independente dos glicocorticóides. (SILVEIRA & LIMÃOS, 1990b). 
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Além dos glicocorticóides, a participação de catecolaminas e do sistema 

nervoso simpático tem sido demonstrada, durante a inflamação aguda. Assim, 

CODERRE et al. (1984) descreveram a participação de um mecanismo adrenérgico 

periférico na nocicepção inflamatória induzida por formalina, um teste, porém, com 

baixa sensibilidade para drogas antiinflamatórias não-esteroidais (MOURA & 

FERREIRA, 1984). MOLLER (1962) verificou que quando a inflamação aguda era 

induzida em pele de coelho com clorofórmio, a concentração basal de catecolaminas 

diminuiu mais que 50 %, indicando possível superestimulação do sistema simpático. 

FERREIRA & NAKAMURA, em 1979, sugeriram que a hiperalgesia, induzida 

por prostaglandina, resultava do aumento na concentração de cAMP/Ca²+ nos 

nociceptores. Esta sugestão foi parcialmente suportada pelo dos estimuladores da 

adenilato ciclase, incluindo aminas simpatomiméticas, serem capazes de causar 

hiperalgesia, em modelos de inflamação aguda em pata de rato. Extensivas 

evidências fisiológicas, farmacológicas e clínicas sugerem a existência de influência 

moduladora simpática no estímulo somatosensitivo (WIESENFELD-HALLIN & 

HALLIN, 1984). Embora FERREIRA & NAKAMURA (1979) tenham mostrado a 

possibilidade da participação de um componente do sistema autônomo simpático na 

nocicepção inflamatória, este estudo foi rejeitado porque a noradrenalina imitava 

hiperalgesia inflamatória somente em concentrações acima daquelas que poderiam 

ser liberadas in vivo. 

Por outro lado, GREEN (1972) verificou que o edema induzido por 5-

hidroxitriptamina ou por carragenina, em pata de camundongo, foi antagonizado pela 

ação de catecolaminas em ambos adrenoceptores α e β e que o efeito 

antiinflamatório das catecolaminas não foi devido à hiperglicemia ou à liberação dos 

hormônios corticais da adrenal. 

BHATTACHARYA & NEETA DAS (1986), também, verificaram efeito 

antiinflamatório da noradrenalina, administrada intra-cerebroventricularmente, sobre 

o edema de pata induzido por carragenina, em ratos. 

NAKAMURA & FERREIRA (1987), entretanto, estudando a participação do 

sistema nervoso simpático periférico na hiperalgesia inflamatória, induzida por 

carragenina, em pata de rato, verificaram que algumas substâncias simpatolíticas, 
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como a guanetidina – depletor periférico de aminas simpatomiméticas ou tratamento 

com antagonistas adrenoceptores (β bloqueador) e um antagonista específico de 

dopamina (DA) (SCH 23390) diminuiram significantemente a hiperalgesia por 

carragenina. Estes antagonistas também aboliram a hiperalgesia de pata de rato, 

induzida por várias aminas simpatomiméticas, assim como aquele induzido por um 

agonista seletivo do receptor tipo 1 de DA (DA-1), o SKF 38393. Entre as aminas 

simpatomiméticas, a dopamina juntamente com um DA-1 agonista específico, o SKF 

38393, foi o estímulo indutor de hiperalgesia, mais efetivo. Já foi sugerido que a 

hiperalgesia inflamatória resulta de um aumento na concentração de cAMP nos 

nociceptores (FERREIRA & NAKAMURA, 1979). Neste contexto, é interessante 

notar que DA, via receptor DA-1, é considerada o estimulador mais potente da 

adenilato ciclase dos tecidos neuronais (KEBABIAN & COTE, 1981). Foi mostrado 

também que β-bloqueadores e um DA-1 antagonista específico, SCH 23390 não 

alteraram o efeito da PGE2, mas aboliram os efeitos hiperálgicos das aminas 

testadas e diminuíram significantemente a hiperalgesia induzida por carragenina. O 

antagonismo foi periférico e o DA-1 antagonista específico, o SCH 23390, foi cerca 

de 100 vezes mais potente que o atenolol. O efeito local do β-bloqueador pode 

resultar de interação entre receptores não específicos na estabilização de 

membrana (ROBERTSON et al., 1983). Estes resultados, juntamente com o potente 

efeito hiperálgico atribuído ao SKF 38393, sugere que um receptor DA-1 está 

envolvido na hiperalgesia induzida por carragenina.  

A possível liberação desta amina poderia resultar de uma moderada injúria 

dos terminais simpáticos ou ser subsequente ao reflexo reativo dos neurônios 

simpáticos, iniciado pela vasodilatação arteriolar local induzida por mediadores 

inflamatórios (NAKAMURA & FERREIRA, 1987). 

O desenvolvimento de uma nova classe de drogas analgésicas pode ser 

investigada se o envolvimento do receptor DA-1 for confirmado nas desordens 

dolorosas periféricas simpáticas em humanos. 

Em humanos, algumas desordens neurológicas acompanhadas por dor, 

podem ser aliviadas por simpatolíticos (incluindo β-bloqueadores), como é o caso da 

distrofia pós-traumática, estados periféricos de dor e dor devido a lesões do sistema 

nervoso central (VERRIL, 1984). Nestes estados dolorosos, há notável relação entre 
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a presença de hiperalgesia e o alívio obtido pelo bloqueio do sistema nervoso 

simpático local (HANNINGTON-KIFF, 1974; LOH & NATHAN, 1978; LOH et al., 

1980). 

Alguns autores salientam que a dipirona, um analgésico que age via inibição 

da liberação de prostaglandinas, é também efetivo na hiperalgesia simpática 

(LORENZETTI & FERREIRA, 1985). Também pode ser o caso para opióides de 

ação periférica (FERREIRA et al., 1984).  

O mecanismo de ação de drogas antiinflamatórias não esteroidais envolve a 

prevenção da sensibilização nociceptora, pelo bloqueio da geração dos produtos da 

ciclooxigenase (FERREIRA, 1972). Na ausência da hipersensibilidade nociceptora 

inflamatória, a estimulação algogênica química ou mecânica não causa dor.  

Assim, além da participação das prostaglandinas, evidências experimentais 

têm indicado o envolvimento do sistema nervoso simpático na hipersensibilidade 

nociceptora inflamatória (NAKAMURA & LICO, 1983; NAKAMURA & FERREIRA, 

1987; DUARTE et al., 1988). A maioria das drogas antiinflamatórias não-esteroidais 

são incapazes de bloquear o desenvolvimento da hipersensibilidade nociceptora, 

entretanto, algumas drogas podem interferir diretamente nos nociceptores como é o 

caso da dipirona (LORENZETTI & FERREIRA, 1985). Um modo similar de ação tem 

sido descrito para os opióides que agem perifericamente (LORENZETTI & 

FERREIRA, 1982, 1987; RIOS & JACOB, 1982, 1983; SMITH et al., 1982; 

FOLLENFANT et al., 1988). 

 

2.2. Acupuntura 

 

A acupuntura é praticada na China há mais de 2.500 anos. A teoria geral da 

acupuntura é baseada na premissa de que há formas de energia (Qi) que fluem pelo 

corpo, que são essenciais para a saúde, e, alterações neste fluxo são responsáveis 

pelas doenças. A acupuntura pode corrigir estes desequilíbrios de fluxo através de 

certos pontos específicos localizados na pele. A prática da acupuntura para tratar 

condições fisiopatológicas na medicina ocidental era rara até a visita do Presidente 
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Nixon à China, em 1972. Desde aquela época, tem havido grande interesse, nos 

Estados Unidos e na Europa, na aplicação da técnica da acupuntura na medicina 

ocidental (KIM, 1987; STUX & POMERANZ, 1987; KAPTCHUK, 1983). 

A acupuntura descreve uma série de procedimentos envolvendo estimulação 

de locais sobre a pele, por diversas técnicas. Há uma variedade de caminhos para o 

diagnóstico e tratamento, na acupuntura ocidental, que incorporam tradições 

médicas da China, Japão, Coréia, e outros países. O mecanismo mais estudado da 

estimulação dos pontos de acupuntura emprega a inserção da pele por agulhas 

metálicas, sólidas e finas, que são manipuladas manualmente ou por estimulação 

elétrica (O' CONNOR & BENSKY, 1975).  

 

2.3. Aspectos eletrofisiológicos e histológicos dos  pontos de acupuntura 

 

Com base em pesquisas realizadas no campo da eletrofisiologia, sabe-se, 

hoje, que algumas áreas da pele, comparadas com regiões adjacentes, apresentam 

um aumento de condutibilidade e diminuição da resistência elétrica, e que estas 

áreas são coincidentes com a descrição clássica dos pontos de acupuntura (WEI, 

1979; BROWN, VLETT, STERN, 1974; BECKER & SELDEN, 1985; REICHMANIS, 

MARINO, BECKER, 1976; LU, VARELA, OSWALD, 1975; IONESCU-TIRGOVISTE, 

1975). 

A diferença de potencial elétrico da pele, nesses pontos específicos, não é 

constante, variando de acordo com a influência de fatores externos e internos ao 

corpo humano (BECKER & SELDEN, 1985; IONESCU-TIRGOVISTE, 1975). 

Dentre os fatores externos, foram identificados, principalmente, a temperatura 

do ambiente, as estações do ano e a hora do dia. Entre os fatores internos, 

destacam-se as doenças, as fadigas e as emoções (BECKER & SELDEN, 1985; 

IONESCU-TIRGOVISTE, 1975). 

É interessante assinalar que esses fatores, observados pelos pesquisadores 

ocidentais, coincidem com os fatores que a Medicina Tradicional Chinesa considera 
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como etiopatogênicos, capazes de promover o processo de adoecimento 

(YAMAMURA, 1995; WENBU, 1993). 

Pesquisas histológicas demonstraram que a concentração de terminações 

nervosas livres e encapsuladas, de fibras nervosas, principalmente A-delta e C, de 

receptores articulares, órgão tendinoso de Golgi e fusos musculares, é maior nas 

áreas do corpo correspondentes aos pontos de acupuntura do que nos tecidos 

adjacentes (YAMAMURA, 1995; YAMAMURA et al., 1993; DORNETTE, 1975; 

SMITH, 1992; PAN & AIFENG, 1986; LI, 1972; PLUMMER, 1980; GUOWEI, et al., 

1981; ZONGLIAN, 1979; WENZHU, MINGAI, ZHIYU, 1986; LONGSHUN et al, 

1986). 

Os estímulos que as agulhas de acupuntura desencadeiam nos diferentes 

receptores nervosos podem explicar os múltiplos efeitos observados, pois o sistema 

nervoso é específico em relação à via de condução dos estímulos e, 

consequentemente, as respostas também são específicas. O estímulo originado pela 

agulha de acupuntura pode variar amplamente, de acordo com a manipulação 

efetuada na agulha, no que se refere à intensidade, ao movimento giratório no 

sentido horário ou anti-horário e à freqüência. Esses fatores devem determinar 

liberação de neurotransmissores específicos nas sinapses, excitando-as ou inibindo-

as (HE, 1987; SMITH, 1992; WENZHU et al., 1986; HAN et al., 1986; XIE & HAN, 

1986), desencadeando respostas diferentes.  

 

2.4. Agulha de Acupuntura e Local de Ação 

 

A agulha de acupuntura é formada por cabo, corpo e ponta. O corpo e a ponta 

são formados de um material diferente do cabo que, geralmente, é feito de cobre ou 

alumínio, e o corpo e a ponta podem ser feitos de aço inoxidável, prata, ouro, ferro, 

alumínio ou cobre. A diversidade na constituição metálica do cabo e corpo/ponta da 

agulha tem a finalidade de estabelecer uma diferença de potencial entre os dois 

extremos da agulha da ordem de 1.800 µV, elevando-se para níveis em torno de 
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140.000 µV (YAMAMURA & GUIMARÃES, 1993), quando a agulha é fixada entre os 

dedos do acupuntor. 

O potencial elétrico formado na ponta da agulha, além da diferença de 

constituição metálica do cabo e corpo/ponta, depende, também, dos efeitos de 

ondas eletromagnéticas do ambiente, que agem sobre a agulha de acupuntura, 

transformando-a em uma espécie de antena receptora (ROMODANOV et al., 1985). 

Atualmente, existem muitas fontes de ondas eletromagnéticas artificiais, como 

cabos de alta tensão, ultra-sons, ondas curtas, raios-X e raios gama provenientes 

das explosões atômicas, fontes essas que foram denominadas por Becker de “fontes 

de poluição eletromagnética”. Por outro lado, existem as radiações naturais, 

constituídas pelas ondas eletromagnéticas do cosmo e particularmente do Sol, como 

as radiações infravermelhas, ultravioletas, gama, luz visível, raios-X, ondas térmicas 

e sonoras, ultra-sons e a eletricidade (BECKER, 1990). O conjunto de todas essas 

radiações naturais e artificiais interage com o efeito antena da agulha de acupuntura, 

transmitindo-se ao homem (ROMODANOV et al., 1985; BECKER, 1990), e pode ser 

considerado como o que a medicina chinesa conceituou de energia celeste – Qi 

Celeste - que varia de acordo com as estações do ano, com o dia e a noite, calor e 

frio, umidade, latitude, longitude e campo eletromagnético terrestre (GERBER, 1988; 

BECKER & SELDEN, 1985). 

BECKER descreveu a ação de ondas eletromagnéticas sobre as proteínas, o 

ritmo cardíaco, o nível de colinesterase, a pressão arterial, a histamina, o 

metabolismo do carbono, a função sexual e crescimento embrionário, em ratos 

(BECKER, 1990). Sabe-se que estas ondas penetram o corpo dos seres vivos 

através dos pontos de acupuntura (BECKER & SELDEN, 1985; IONESCU-

TIRGOVISTE, 1975). 

As fibras A-delta ou fibras do grupo III, e as fibras C ou do grupo IV, são os 

principais tipos de fibras correlacionadas com a condução do estímulo da agulha de 

acupuntura. Estudos realizados em coelhos e gatos, anestesiados com novocaína, 

evidenciaram que as fibras A-delta são dominantes ao mediar a acupuntura, 

seguidas pelas fibras C e, em menor proporção, pelas fibras do grupo II ou A gama 

(DORNETTE, 1975; ZONGLIAN, 1979; GUOWEI et al., 1981; WENZHU et al., 1986; 
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LONGSHUN et al., 1986; XINZHONG, 1986; SMITH, 1992; YAMAMURA, et al., 

1993; YAMAMURA, 1995). 

O potencial elétrico das agulhas de acupuntura constitui um estímulo que age 

sobre as terminações nervosas livres existentes nos pontos de acupuntura 

(DORNETTE, 1975; GUOWEI et al., 1981; XINZHONG, 1986; SMITH, 1992; 

YAMAMURA et al., 1993; YAMAMURA, 1995;), alterando o potencial da membrana 

celular e desencadeando o potencial de ação e a condução do estímulo nervoso 

(KANDELL, SCHARWARTZ, JESSEL, 1991; GUYTON, 1991; SMITH, 1992). 

Os efeitos da agulha de acupuntura dependem da profundidade de sua 

inserção, pois os tipos de receptores nervosos são distribuídos de modo diferente, 

de acordo com os planos da estratigrafia (WENZHU et al., 1986; LONGSHUN et al., 

1986). A inserção superficial atingirá, predominantemente, os receptores nervosos 

associados às fibras A-delta, que fazem a mediação para as dores agudas e 

termocepção, enquanto a inserção profunda estimulará as fibras nervosas do fuso 

muscular e as fibras A-delta e C, que estão localizadas mais profundamente 

(ZONGLIAN, 1979; WENZHU et al, 1986; XINZHONG, 1986) e devem ser utilizadas 

nas doenças de instalação mais consolidada ou “doenças profundas” (O' CONNOR 

& BENSKY, 1996). 

A inserção da agulha no ponto de acupuntura pode provocar uma série de 

reações sensitivas concomitantes como dor, queimação e choque, constituindo o 

que se chama “Te Qi.” ou “sensação de acupuntura”, que, neurofisiologicamente, 

depende do estímulo dos vários tipos de receptores nervosos, correlacionados ao 

ponto de acupuntura e à profundidade da inserção. O estímulo das fibras A-delta 

superficiais pode promover sensação de dor e das fibras nervosas de localização 

mais profunda, nos músculos e tendões, provocar sensação de peso. O estímulo 

das fibras C pode provocar, predominantemente, reações autônomas, como 

formigamento e parestesia (DORNETTE, 1975; GUOWEI et al, 1981; WENZHU, 

1986; THOMAS, 1986). 

A inserção das agulhas de acupuntura determina três efeitos locais: elétrico 

(conforme descrito acima), neuroquímico por ação mecânica, e misto, este 

correspondendo a uma associação dos dois primeiros. 
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A inserção e a manipulação da agulha de acupuntura causam lesões 

celulares que provocam, localmente, o aparecimento de substâncias bioquímicas, 

como a substância P, e transformação do ácido araquidônico em leucotrienos, 

tromboxanos dos tipos A2 e B2 e prostaglandinas dos tipos E2 e D2 (LEUNG, 1975; 

XINZHONG, 1986). Essas substâncias algógenas estimulam os quimiorreceptores 

(HAN & TERENIUS, 1987; KENDALL, 1989a; KENDALL, 1989b; BONICA et al, 

1990; SMITH, 1992). A substância P liberada ativa os mastócitos a liberarem 

histamina, que estimula as fibras C e promove vasodilatação capilar. Além da 

histamina, são liberados a bradicinina, serotonina, prostaglandina, e íons potássio 

que também vão estimular os quimiorreceptores, diminuindo o limiar de excitação 

(HAN, 1987; BONICA et al, 1990; BONICA, 1990). O potencial de ação da 

membrana, desencadeado pela inserção de uma agulha de acupuntura metálica, em 

última análise, deve-se a um efeito elétrico peculiar à agulha associado à ação das 

substâncias liberadas pela lesão traumática celular local (HAN et al, 1986; FAN, 

1986; XIE & HAN, 1986; SMITH, 1992). 

Quando o estímulo chega ao corno posterior da medula espinal, espraia-se 

através do trato de Lissauer, promovendo associações segmentares acima e abaixo 

do nível medular da estimulação primária (BONICA, 1990), ocorrendo, na região das 

lâminas de Rexed da medula espinal, sinapses com interneurônios, intermediadas 

pela substância P, que foi o primeiro neurotransmissor identificado no sistema 

nervoso central, relacionado ao mecanismo de ação da acupuntura (HAN, 1986; HE, 

1987; SMITH, 1992). A substância P, em quantidade normal, é um mediador 

sináptico, no entanto, quando presente em quantidade excessiva, passa a ser 

algógena, promovendo algias de origem nervosa (BONICA et al, 1990; BONICA, 

1990). 
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2.5. Vias Ascendentes e Descendentes da Acupuntura 

 

Os estímulos da acupuntura são conduzidos, em grande parte, por meio dos 

tratos espinotalâmicos, e sua modalidade de ação depende do tipo de fibra nervosa 

estimulada (HAN & TERENIUS, 1987; HAN, 1986; SMITH, 1992; O’CONNOR & 

BENSKY, 1975). As fibras A-delta projetam seus estímulos, principalmente, pelo 

trato neoespinotalâmico, fazem a mediação da dor aguda, têm velocidade de 

condução mais rápida e estão, predominantemente, ligadas aos mecanismos de 

defesa, enquanto as fibras C projetam seus estímulos, principalmente, pelo trato 

paleoespinotalâmico, conduzem mais lentamente e estão associadas, entre outros, 

aos estímulos viscerais (SMITH, 1992; KANDELL et al., 1991; GUYTON, 1991). 

Na projeção dos estímulos da medula espinal até o encéfalo, as vias nervosas 

fazem conexões com várias partes do sistema nervoso central (HAN & TERENIUS, 

1987; HAN, 1986; HE, 1987; SMITH, 1992; O’CONNOR & BENSKY, 1975; ERNST & 

LEE, 1985), de modo que os estímulos desencadeados pela acupuntura, por meio 

destas conexões nervosas, podem atingir estruturas como a formação reticular, a 

substância cinzenta periaquedutal, o hipotálamo, o sistema límbico e áreas corticais. 

Portanto, uma inserção de agulha na parte somática pode interagir diretamente no 

sistema nervoso central, constituindo uma modalidade de tratamento para afecções 

deste setor (WEI, 1979; SMITH, 1992; O’CONNOR & BENSKY, 1975). 

É o caso, por exemplo, de alterações emocionais do tipo ansiedade, tensão, 

medo e pânico, que respondem bem ao tratamento pela acupuntura. HAN et al 

(1986) e XIE & HAN (1986) demonstraram que os melhores resultados da 

acupuntura sobre o sistema límbico são obtidos quando se fazem estímulos com 

freqüência abaixo de 5 Hz (HAN et al, 1986; XIE & HAN, 1986), nos pontos de 

acupuntura relacionados às fibras nervosas do tipo C. 

Por outro lado, os efeitos analgésicos e anestésicos da acupuntura são, hoje, 

concebidos a partir de pesquisas científicas, como um processo de excitação que 

libera endorfinas (HU, 1975), em resposta a estímulos intensos e vigorosos sobre a 

agulha inserida nos pontos de acupuntura, que agem nas fibras A-delta, situadas em 
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nível mais superficial (WANCURA & KÖNIG, 1974; XINZHONG, 1986; HAN, 1986; 

HAN & TERENIUS, 1987; YAMAMURA et al, 1993). Experimentalmente, foi 

determinado que estímulos numa freqüência em torno de 100 Hz promovem efeito 

de analgesia, enquanto numa freqüência em torno de 300 Hz promovem efeito de 

anestesia. Este comportamento deve-se ao fato de que estímulos nestas diferentes 

freqüências induzem à liberação de substâncias opióides específicas, tanto no nível 

da substância gelatinosa, como do núcleo magno da rafe (HU, 1975; WEI, 1979; 

HAN et al, 1986; XIE & HAN, 1986; XINZHONG, 1986;). 

As respostas corticais aos estímulos da acupuntura são projetadas, 

principalmente, por meio da via serotoninérgica e da via encefalinérgica. Esta, na 

sua porção terminal, no corno posterior da medula espinal, libera encefalinas, que 

excitam o interneurônio inibitório da substância P, na região da lâmina II de Rexed, 

bloqueando a condução do estímulo da dor e promovendo o estado de analgesia 

(WANCURA & KÖNIG, 1974; O’CONNOR & BENSKY, 1975; WEI, 1979; HAN 1986; 

HAN et al., 1986; XIE & HAN, 1986; XINZHONG, 1986; HE, 1987; KANDELL et al., 

1991). 

O efeito analgésico da acupuntura abole, também, os arcos reflexos 

patológicos que promovem contraturas musculares causadoras de alterações 

biodinâmicas intra e extra-articulares, que constituem estímulos para um ciclo vicioso 

de perpetuação da dor (LONGSHUN et al., 1986; BONICA et al., 1990; BONICA, 

1990; YAMAMURA, 1993; YAMAMURA et al., 1993). 

A descoberta dos opióides endógenos por HUGHES (1975) e TERENIUS & 

WAHLSTROM (1975) abriu caminho para um dos primeiros avanços no estudo dos 

mecanismos da analgesia por acupuntura, feitos por MAYER et al. (1977), que 

demonstraram que o efeito da analgesia pela acupuntura poderia ser 

temporariamente abolido pela administração intra-venosa de naloxona, um 

antagonista de opióides. Este estudo, indicando os opióides como possíveis 

mediadores da analgesia por acupuntura, foi posteriormente confirmado em 

humanos e em várias espécies animais de laboratório (CHENG & POMERANCE, 

1979; HAN, XIE, ZHOU, 1984; CHEN & HAN, 1992). 
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Alguns pesquisadores chineses e ocidentais, motivados pelo efeito anestésico 

e analgésico obtido por meio da acupuntura, têm procurado estabelecer conexões 

entre a ação da inserção da agulha de acupuntura com a neurofisiologia 

(YAMAMURA, 1993). 

Sendo a acupuntura um estímulo mecânico capaz de desencadear potenciais 

de ação em receptores periféricos, sua ação central pode ser mostrada por meio de 

estudos neurofisiológicos (THOMAS, 1981; SAWCHENKO & SWANSON, 1982; 

SILVERMAN & CHEN, 1989; ANDERSSON, 1993). 

Os trajetos dos canais de energia (meridianos), descritos há milênios pelos 

chineses, revelam íntima relação com os trajetos dos principais nervos periféricos 

dos membros superiores e inferiores. Estas observações foram confirmadas por 

vários autores, que verificaram a correspondência direta da maioria dos pontos de 

acupuntura com os principais nervos periféricos uni e plurissegmentares ou com os 

seus ramos (LIANG, 1982; DUNG, 1985; XIANGLONG, 1996).  

O estímulo da agulha de acupuntura é conduzido pelos nervos periféricos até 

o corno posterior da medula. A partir daí, por meio das sinapses, chega aos 

interneurônios, neurônios motores homolaterais e contralaterais e neurônios pré-

ganglionares, estabelecendo-se desta forma os arcos reflexos somato-somático e 

somato-visceral. Concomitantemente estímulos periféricos ascendem ao encéfalo e 

atuam no sistema hipotálamo-hipófise e sistema límbico (SAWCHENKO & 

SWANSON, 1982; YAMAMURA, 1993). 

A relação entre a acupuntura e alterações na microcirculação foi também 

discutida em vários estudos por OMURA (1975, 1980, 1983). 

Recentemente PINTÉR et al. (1996), mostraram que as alterações na 

microcirculação, provocadas pela estimulação elétrica de nervos periféricos, são 

ocasionadas pelas ações vasculares de neurotransmissores liberados de 

terminações nervosas aferentes e eferentes autônomas. 

A ativação de terminações periféricas de neurônios aferentes primários, por 

estimulação elétrica da raiz dorsal, provoca vasodilatação (BAYLISS, 1923; BONTA, 

1978; SZOLCSÁNYI, 1984a; MAGGI & MELI, 1988; SZOLCSÁNYI, 1988) e 



 

 

37

  

extravasamento plasmático (SZOLCSÁNYI, 1984b), mediados por substâncias 

liberadas de terminações capsaicina-sensível (SZOLCSÁNYI, 1984b; MAGGI & 

MELI, 1988). 

Os efeitos da eletroacupuntura (método da acupuntura onde as agulhas são 

estimuladas por corrente elétrica) sobre o limiar da dor, temperatura da pele e 

circunferência da articulação do tornozelo, em ratos, com artrite induzida 

experimentalmente, revelaram que este método não só aumenta o limiar da dor, mas 

também, melhora as mudanças patológicas na inflamação do tornozelo (ZHAO, 

ZHU, LI, 1990). 

ZHAO & ZHU (1992), analisando a liberação de substância P perifericamente, 

induzida por estímulo do nervo safena, em ratos, verificaram que a eletroacupuntura 

reduz a liberação de substância P, sugerindo efeitos diretos desse método na 

regulação da liberação periférica de mediadores inflamatórios e analgésicos. 

Os autores TANG et al. (1981), da mesma forma que MAYERS et al. (1977), 

sugeriram que as β-endorfinas poderiam mediar a analgesia desencadeada pela 

eletroacupuntura. 

Resultados experimentais recentes (HASHIMOTO, AKITA, AIKAWA, 1993), 

indicam que a acupuntura com estimulação manual das agulhas nos pontos E-36 

(Zusanli) e IG-4 (Hegu) induz dois diferentes tipos de efeitos analgésicos sobre 

neurônios da medula espinal: um efeito inibitório de longa duração, com estimulação 

destes dois pontos e um efeito inibitório fraco e de curta duração, quando da 

estimulação somente do E-36 (Zusanli). 

Estudos eletrofisiológicos feitos por CHANG (1973) mostraram que a 

analgesia desencadeada pela acupuntura, ocorre por meio de um mecanismo 

integrador ao nível do tálamo. 

Os achados de POMERANZ (1978) de que a acupuntura ocasiona aumento 

do limiar da dor, associados aos estudos que mostram ser esse aumento devido à 

liberação de β-endorfinas pela hipófise (TANG et al., 1987) e ainda, a observação de 

que o efeito analgésico da acupuntura é antagonizado pela administração de 
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naloxana (FAN et al., 1987), estimulou vários pesquisadores a considerarem o 

envolvimento dos opióides na analgesia induzida pela acupuntura. 

Nesse sentido, LEE et al. (1978) e TERENIUS (1978) mostraram níveis 

elevados de β-endorfinas após eletroacupuntura. Considerando essas observações 

e o fato das β-endorfinas, hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e β-lipotrofinas 

serem estocadas no mesmo tipo de célula no hipotálamo e, ainda, que a secreção 

dessas substâncias é feita simultaneamente (PELLETIER et al.,1967), alguns 

autores têm sugerido que a acupuntura pode estimular a liberação dessas 

substâncias nessas células (TANG et al., 1987). 

Neste sentido, estudos experimentais feitos por LIAO et al. (1979a) indicaram 

que a produção de corticosterona e cortisol foi acentuada pela acupuntura, realizada 

por 15 minutos no ponto E-36 (Zusanli), sugerindo que este tratamento estimula o 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Ulteriormente, porém, estes mesmos autores 

(1979b), concluíram que a eletroestimulação, no ponto E-36 (Zusanli), inibia a 

hipersecreção dos hormônios adrenocorticais em coelhos submetidos a três tipos 

diferentes de estresse (imobilização, exposição ao frio e ao calor). 

Evidências clínicas demonstram que a aplicação de acupuntura, além de 

importante efeito analgésico e antiinflamatório pode promover também efeito anti-

alérgico. Alguns estudos têm demonstrado ainda efeitos benéficos da acupuntura 

sobre asma (CARNEIRO et al., 1998) e rinite alérgica (CHAMI, YAMAMURA, 

YABUTA, 1998; WENHU, 1993; SCOTT, 1997). 

A base científica desses efeitos, entretanto, ainda não está completamente 

estabelecida, de maneira que mais evidências experimentais são necessárias.  

Considerando essas observações, YANAGUIZAWA et al. (1997) estudaram, 

em nosso laboratório, o efeito da eletroacupuntura no modelo do edema de pata, 

induzido por carragenina. 

O edema de pata, induzido por carragenina, em ratos, é um modelo 

experimental de inflamação aguda, que tem sido amplamente utilizado para o estudo 

de drogas antiinflamatórias não-esteroidais. Nesse modelo, excelente correlação 

tem sido obtida entre os efeitos antiinflamatórios dessas drogas, e sua eficácia 
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clínica em várias doenças entre elas a artrite reumatóide (LOMBARDINO, 

OTTERNESS, WEISEMAN, 1975). 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivo Geral 

 

Com o objetivo de avaliar possíveis mecanismos de ação da eletroacupuntura 

na inflamação aguda, estudaremos o desenvolvimento do edema de pata, induzido 

por carragenina, em ratos tratados por eletroacupuntura nos pontos E-36 (Zusanli) e 

BP-6 (Sanyinjiao) e, verificaremos se a eletroacupuntura, nesses pontos, pode 

alterar as concentrações plasmáticas de fibrinogênio, corticosterona e 

catecolaminas, em nosso modelo experimental.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Observar se a aplicação de estímulo elétrico de 1 mV de intensidade e 

10 ou 50 Hz de freqüência, por 20 minutos, nos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 

(Sanyinjiao), altera o desenvolvimento do edema de pata, a secreção dos hormônios 

adrenocorticais e a resposta de fase aguda de fibrinogênio. 

b) Verificar a participação dos hormônios adrenocorticais no efeito da 

eletroacupuntura, nos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao), avaliando o 

desenvolvimento do edema inflamatório em animais adrenalectomizados. 

c) Analisar a participação do sistema nervoso simpático no efeito da 

eletroacupuntura, nos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao), avaliando o 

desenvolvimento do edema inflamatório em animais tratados com inibidores de 

catecolaminas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1. Animais 

 

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar – EPM – 1, pesando entre 

200-250g, obtidos do Biotério Central da UNIFESP - EPM e mantidos no Biotério da 

Disciplina de Neurofisiologia e Fisiologia Endócrina da UNIFESP em temperatura 

constante de 24 °C ± 1 oC e período claro-escuro, com água e ração (Nuvilab) “ad 

libitum”. 

 

4.2. Produção do edema inflamatório 

 

Para a produção do edema, foram utilizadas soluções de carragenina (Sigma 

Tipo IV), inicialmente, na concentração de 3 mg/mL e, posteriormente de 1 mg/mL, 

injetando-se 0.1mL dessas soluções na área subplantar da pata direita posterior do 

animal.  

A carragenina, substância tradicionalmente empregada na indução de edema 

agudo experimental, em pata de animais de laboratório (WINTER, 1962; KIM, 1987), é 

um polissacarídeo sulfatado, derivado de uma alga, o Chondrus, encontrada nos 

mares da Irlanda. 

 

4.3. Medida do edema 

 

Para a determinação do volume da pata, foi demarcada inicialmente a 

articulação tibio-tarsal, altura até a qual a pata era inserida, e medida no 

pletismômetro (Pletismômetro H. Basile, Milan, Italy) (Foto 1) antes (tempo 0) e após a 

administração de carragenina (1, 2, 3 e 4 horas). Cada medida foi repetida três vezes 

e o valor médio calculado. Os resultados obtidos foram expressos como aumento 
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percentual do volume da pata, em relação ao volume inicial, antes da injeção de 

carragenina. 

 

4.4. Localização dos pontos de acupuntura 

 

Para localização dos pontos de acupuntura foi utilizado o aparelho localizador 

de pontos (Modelo Plexus T20 - Lautz) (Foto 2). Este aparelho tem alta sensibilidade e 

baixa impedância de entrada, de forma que, nos pontos de acupuntura, onde há 

menor resistência (IONESCU-TIRGOVIST, 1975), ocorre maior facilidade para 

passagem de corrente e o aparelho emite um sinal sonoro.  

Os pontos de acupuntura E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao) foram escolhidos e 

localizados, tomando como referência as suas relações anatômicas com o ser 

humano. 

O ponto BP-6 (Sanyinjiao) localiza-se no terço distal, na face medial da perna 

(YAMAMURA, 1995). Para o ponto E-36 (Zusanli) foram usadas duas localizações: a 

primeira localizada segundo o método descrito por VAN-NGHI NGUYEN [E-36 

(Zusanli)-V] (NGUYEN, 1984) e a segunda, de acordo com a descrição de YSAO 

YAMAMURA (YAMAMURA, 1995) [E-36 (Zusanli)-Y]. Ambas encontram-se no terço 

proximal da perna, na face ântero-lateral, mas a primeira localiza-se tendo como 

referência a cabeça da fíbula e a segunda, o ápice da patela, sendo, portanto, o E-36 

(Zusanli)-V mais distal que o ponto E-36 (Zusanli)-Y.  

Quando os pontos E-36 (Zusanli)-V e BP-6 (Sanyinjiao) eram estimulados o 

grupo experimental foi denominado de grupo Ponto V. Quando os pontos E-36 

(Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao) eram estimulados o grupo experimental foi chamado 

de grupo Ponto Y. 

 

 

 



 

 

45

  

4.5. Eletroacupuntura 

 

A eletroestimulação foi realizada com agulhas de acupuntura (com cabo de aço 

iodizado de 2,0 cm, corpo de aço inoxidável de 2,0 cm de comprimento e 0,275 cm de 

diâmetro), conectadas aos pólos do aparelho eletroestimulador (Modelo Plexus ST-

500) (Foto 2) e introduzidas na pele e camada celular subcutânea até uma 

profundidade de aproximadamente 3 mm, nos pontos de acupuntura. O estímulo foi 

aplicado durante vinte minutos, em uma freqüência de 10 Hz, inicialmente e depois, 

de 50 Hz e com intensidade de 1 mV com corrente elétrica contínua. 

 

4.6. Amostras sangüíneas 

 

Para coleta de amostras sangüíneas, alguns animais foram decapitados, após 

a última medida do volume da pata (4 horas após a carragenina), e outros sacrificados 

no dia seguinte ao experimento (24 horas após a injeção de carragenina). Essas 

amostras foram utilizadas para a dosagem de corticosterona e fibrinogênio.  

Para analisar a concentração de corticosterona na 2a hora após a injeção de 

carragenina, todo o procedimento executado durante o desenvolvimento do edema de 

carragenina, foi repetido e amostras sangüíneas eram obtidas de alguns animais 

sacrificados por decapitação na 2a hora após a injeção de carragenina. 

As amostras com 3 mL de sangue, obtidas por decapitação, foram coletadas 

em tubos de centrífuga contendo citrato trissódico (64 mg/mL), como anticoagulante. 

Esses tubos eram centrifugados a 2000 r.p.m. a 4 °C, dura nte 15 minutos, ao fim dos 

quais o plasma era separado e estocado a -70°C. 
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4.7. Determinação de fibrinogênio plasmático 

 

O fibrinogênio foi determinado no mesmo dia da coleta de sangue, pelo método 

turbidimétrico de WYCOFF (1970). Em tubo de ensaio contendo 50 µL de plasma, foi 

adicionado 3 mL de tampão citrato (solução composta de hidrogenofosfato de 

dissódio-2-hidrato 0.2 M e ácido cítrico 0.1M, ajustada a pH 5.2). Essa mistura era 

agitada e aquecida a 56 °C durante 20 minutos e em seg uida resfriada em água 

corrente. 

A leitura foi realizada em espectrofotômetro Beckman DU640 em comprimento 

de onda de 400 nm. O resultado foi expresso em miligramas de fibrinogênio por 

mililitro de plasma por comparação com curva padrão de concentrações conhecidas 

de fibrinogênio. 

 

4.8. Determinação de corticosterona plasmática 

 

A concentração plasmática de corticosterona foi determinada pelo método 

fluorimétrico de GUILLEMIN (1959) baseado na fluorescência dos glicocorticóides em 

ácido sulfúrico.  

Uma quantidade de 500 µL de plasma era misturada a 6 mL de diclorometano. 

Após agitação, formava-se um sobrenadante turvo que era aspirado, usando-se uma 

pipeta Pasteur conectada a uma bomba de vácuo (Bomba de vácuo e compressor 

rotativo Primar - Mod. 141, tipo 2 VC). Em seguida, a amostra era submetida à 

agitação e aspiração após ser acrescida de 0.5 mL de hidróxido de sódio 0.1 N. O 

mesmo foi feito após a adição de 0.5 mL de água destilada. Então, 1 mL de uma 

solução formada por etanol e ácido sulfúrico (7:3) foi adicionada, e a amostra, após 

agitação, era deixada em repouso até que a solução etanol-sulfúrica, contendo o 

material fluorescente, precipitasse completamente no fundo do tubo (20 a 30 minutos). 

Essa solução era cuidadosamente retirada e colocada em cubetas para leitura em 

espectrofotofluorímetro (Perkin-Elmer-203). 
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Juntamente com as dosagens das amostras foi feita uma curva padrão de três 

pontos em duplicata, com concentrações conhecidas de corticosterona. Foi calculada 

a reta de regressão, em função da qual, a fluorescência resultante das amostras foi 

transformada, e o resultado expresso em microgramas de corticosterona por decilitro 

de plasma . 

 

4.9. Dosagem de catecolaminas 

 

Para quantificar as catecolaminas, 1 mL de plasma foi misturado: 50 mg de 

Al2O5, 1 mL de plasma, 1.0 mL de 2 moles/L de tris-HCl pH=8.8 e 40 µl (8ng) de 

diidrobenzilamina (DHBA). Após 10 minutos de centrifugação foi vorticada. O material 

precipitado foi lavado três vezes, acrescido de 1.0 mL de água e agitado. A seguir, 

400 µL de 0.1M de ácido perclórico era misturado à solução e agitado durante 1 min 

no vortex. Depois de uma centrifugação por 3 min a 1500 g, o sobrenadante foi filtrado 

e 20 µl injetado na coluna de fase reversa. Para estudar a reparação de 

catecolaminas durante o processo de extração, valores conhecidos de noradrenalina e 

adrenalina foram adicionados ao plasma (40 nmol) antes da extração de alumina e a 

mistura foi processada como descrito. 

As concentrações de catecolaminas foram determinadas usando cromatografia 

com detecção eletroquímica (HPLC-ECD). Os parâmetros cromatográficos usados 

como fase móvel, coluna, curvas padrões, tempo de retenção foram previamente 

descritos (CAVALHEIRO et al, 1994). 

 

4.10. Grupos Experimentais 

 

1) Grupo Controle : Os animais eram anestesiados às 9:00 horas, com 

Pentobarbital Sódico (37 mg/Kg) e após a medida do volume da pata direita posterior, 

recebiam injeção subplantar (s.p.) nesta pata com 0,1 mL da solução de carragenina 
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(3 mg/mL ou 1 mg/mL). O volume da pata injetada foi determinado na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

hora subsequente, após a administração de carragenina. 

2) Grupo Imobilizado : Após anestesia e medida do volume inicial da pata, os 

animais eram imobilizados em uma prancha de madeira, em decúbito dorsal. A seguir, 

recebiam injeção s.p. com 0,1 mL de carragenina na concentração de 3 mg/ml ou 1 

mg/ml e permaneciam sob contensão por 20 minutos. O desenvolvimento do edema 

da pata era acompanhado também, na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª hora após a injeção de 

carragenina. 

3) Grupo Ponto : Após anestesia, raspagem dos pêlos dos membros 

posteriores e medida do volume inicial da pata posterior direita, os animais eram 

igualmente imobilizados e injetados com carragenina (0,3 mg ou 0,1 mg). A seguir, os 

pontos de acupuntura E-36 (Zusanli) (Pontos V ou Y) e BP-6 (Sanyinjiao) eram 

localizados com o aparelho localizador de pontos, as agulhas implantadas e os pontos 

estimulados durante vinte minutos com intensidade de 1 mV e freqüência de 10 ou 50 

Hz. Os animais eram então, liberados e o volume da pata determinado na 1ª, 2ª, 3ª e 

4ª hora após a injeção da carragenina. 

4) Grupo Não Ponto : Após anestesia, raspagem dos pêlos dos membros 

posteriores, medida do volume inicial da pata posterior direita, os animais eram 

imobilizados e injetados com 0,1 mL de carragenina (3 mg/mL ou 1 mg/mL). As 

agulhas eram então inseridas em pontos localizados a 1 cm, lateralmente, ao ponto de 

acupuntura. Estas regiões eram eletroestimuladas por 20 minutos com intensidade de 

1 mV e 10 ou 50 Hz de freqüência. Os animais eram soltos e o volume da pata 

medido na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª hora após a injeção de carragenina. 

Para medida do volume da pata, os animais eram mantidos sob leve anestesia 

com Pentobarbital sódico. 
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4.11. Adrenalectomia bilateral 

 

Para a realização da adrenalectomia os animais foram anestesiados com éter, 

tricotomizados em ambos os lados da linha mediana anterior do abdome, na região da 

última costela e colocados sobre a mesa cirúrgica em decúbito ventral. Em seguida, 

foram realizadas duas incisões bilaterais, de aproximadamente 1 cm de comprimento 

na pele e no tecido subcutâneo, no ângulo entre a última costela e a coluna vertebral, 

para a retirada das glândulas adrenais e posterior sutura e limpeza com álcool 

(ZARROW et al., 1964) 
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anestesia e
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4.12. Tratamento com Reserpina 

 

A reserpina (RBI, USA) foi previamente dissolvida em algumas gotas de ácido 

acético glacial (ECIBRA) e, posteriormente, diluída em água destilada até a 

concentração de 4 mg/ml.  

Os animais dos grupos Imobilizado, Ponto e Não Ponto receberam uma dose 

de reserpina (10 mg/Kg), por via intraperitoneal, 24 horas antes da realização do 

experimento. Como controle da administração de reserpina, um grupo Imobilizado 

recebeu, ao invés da reserpina, apenas o veículo de diluição dessa droga (solução de 

ácido acético e água destilada – 0,25 mL/100 g de peso i.p.). 
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4.13. Análise estatística 

 

Após o cálculo do coeficiente de variabilidade (CV), foi verificado que a maioria 

das amostras apresentavam um CV maior que 20%. Nesta situação a estatística não-

paramétrica é a mais adequada. Assim foi utilizado o Teste de Mann-Whitney 

(SIEGEL & CASTELLAN, 1988) para as comparações feitas entre dois grupos. 

Para as análises feitas entre três grupos, Imobilizado, Ponto e Não Ponto, foi 

utilizada Análise de Variância por postos de Kruskal-Wallis (SIEGEL & CASTELLAN, 

1988) complementada pelo teste de comparações múltiplas (HOLLANDER & WOLFE, 

1973). 

O nível mínimo de significância foi fixado em 5% (p<0.05) e os valores com 

significância foram assinalados com asterisco. 
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Como os testes não-paramétricos utilizam Mediana, os resultados foram 

apresentados como Mediana seguida pelo menor e maior valor da amostra. 
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5. RESULTADOS 
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5.1. Ratos injetados com 0,3 mg de carragenina subp lantar e tratados ou não 

com eletroacupuntura (1 mV e 10 Hz) nos pontos E-36 (Zusanli)-V e BP-6 

(Sanyinjiao). 

 

Nas tabelas 1a e 1b, tem-se os resultados do desenvolvimento do edema de 

pata em ratos dos grupos Controle, Imobilizado, Ponto V e Não Ponto, injetados com 

0,3 mg de carragenina, com eletroestimulação de 1 mV de intensidade e 10 Hz de 

freqüência. Comparando-se os grupos Controle e Imobilizado (Tabela 1a) não se 

observa diferenças significantes no aumento percentual do volume das patas, durante 

todo o desenvolvimento do edema. A comparação entre os grupos Ponto V, Não 

Ponto e Imobilizado (Tabela 1b e Figura 1), da mesma forma, demonstrou não haver 

diferença significante entre os três grupos, 1, 2, 3 e 4 horas após a injeção de 

carragenina. 

A concentração plasmática de corticosterona desses animais na 4ª e 24ª hora 

após injeção de carragenina não foi diferente entre os grupos Imobilizado e Controle 

ou entre os grupos Ponto V, Não Ponto e Imobilizado (Tabela 1c e Tabela 1d). 

Nas tabelas 1e e 1f, observa-se que a concentração de fibrinogênio 24 horas 

após a carragenina foi significantemente diferente e maior do que aquela observada 4 

horas após a injeção do irritante em todos os grupos analisados. Porém, não se 

observa diferenças significantes na concentração plasmática de fibrinogênio entre os 

grupos Imobilizado e Controle ou entre os grupos Ponto V, Não Ponto e Imobilizado.  
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Tabelas 1a e 1b. Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Controle, 

Imobilizado, Ponto V e Não Ponto, injetados com 0,3 mg de 

carragenina, com eletroestimulação de 1 mV e 10Hz. 

 

Tabela 1a 
Grupos  Desenvolvimento do Edema  

 1h 2h 3h 4h 
 
 
Controle 

 
73,49 

(40,16-112,92) 
(10) 

 
98,61 

(53,42-144,44) 
(10) 

 
117,07 

(67,15-152,38) 
(10) 

 
112,88 

(72,90-147,71) 
(10) 

 
 
 
Imobilizado 

 
55,24 

(42,86-70,37) 
(8) 

 
79,26 

(56,10-103,73) 
(8) 

 
75,39 

(65,67-127,85) 
(8) 

 
84,56 

(67,48-105,92) 
(7) 

 

 
 
 
Tabela 1b 
Grupos  Desenvolvimento do Edema  

 1h 2h 3h 4h 
 
 
Ponto V 

 
56,20 

(38,46-98,72) 
(10) 

 
86,23 

(74,02-112,80) 
(10) 

 
103,41 

(56,92-134,61) 
(10) 

 
98, 99 

(62,31-139,85) 
(10) 

 
 
 
Não Ponto 

 
43,44 

(30,50-69,56) 
(10) 

 
71,71 

(59,57-109,68) 
(9) 

 
100,47 

(54,78-117,74) 
(8) 

 
113,25 

(66,88-132,26) 
(8) 

 
 
 
Imobilizado 

 
55,24 

(42,86-70,37) 
(8) 

 
79,26 

(56,10-103,73) 
(8) 

 
75,39 

(65,67-127,85) 
(8) 

 
84,56 

(67,48-105,92) 
(7) 

 
 
Os valores estão expressos como mediana das porcentagens individuais obtidas em relação ao volume 
inicial da pata. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da amostra, e o número de animais. 
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Figura 1. Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Ponto V, Não 

Ponto e Imobilizado, injetados com 0,3 mg de carragenina, com 

eletroestimulação de 1 mV e 10Hz. 
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Tabelas 1c e 1d.  Concentração plasmática de corticosterona (µg/dL), 4 e 24 horas 

após injeção de 0,3 mg de carragenina, em ratos dos grupos 

Controle, Imobilizado, Ponto V e Não Ponto, com eletroestimulação 

de 1 mV e 10 Hz. 

 

Tabela 1c 

Grupos  Após carragenina  

 
 

4 horas  24 horas  

 
 
Controle 

 
31,39 

(22,20-36,79) 
(11) 

 

 
25,64 

(14,50-46,99) 
(8) 

 
 
Imobilizado 
 
 

 
30,59 

(19,80-38,73) 
(8) 

 

 
19,14 

(16,63-30,75) 
(7) 

 

 

 

 

Tabela 1d 

Grupos  Após carragenina  

 
 

4 horas  24 horas  

 
 
Ponto V 

 
27,00 

(11,45-37,76) 
(11) 

 
24,95 

(21,46-33,07) 
(8) 

 
 
 
Não ponto 

 
29,40 

(19,64-34,84) 
(9) 

 

 
24,36 

(12,48-28,42) 
(8) 

 
 
 
Imobilizado 
 
 

 
30,59 

(19,80-38,73) 
(8) 

 

 
19,14 

(16,63-30,75) 
(7) 

 

 
Os valores estão expressos como mediana. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da 
amostra, e o número de animais. 
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Tabela 1e e 1f.  Concentração plasmática de fibrinogênio (mg/mL), 4 e 24 horas após 

injeção de 0,3 mg de carragenina, em ratos dos grupos Controle, 

Imobilizado, Ponto V e Não Ponto, com eletroestimulação de 1 mV 

e 10 Hz. 

 

Tabela 1e 

Grupos  Após carragenina  

 
 

4 horas  24 horas  

 
 
Controle 

 
1,77 

(1,00-2,31) 
(9) 

 

 
3,61* 

(2,48-5,39) 
(9) 

 
 
Imobilizado 
 
 

 
1,72 

(1,45-2,03) 
(6) 

 

 
3,70* 

(2,66-5,71) 
(8) 

 

 

 

 

 

Tabela 1f 

Grupos  Após carragenina  

 
 

4 horas  24 horas  

 
 
Ponto V 

 
1,61 

(1,34-2,03) 
(9) 

 
3,82* 

(2,54-5,23) 
(8) 

 
 
 
Não ponto 

 
1,41 

(0,81-2,13) 
(8) 

 
3,19* 

(2,36-6,09) 
(8) 

 
 
 
Imobilizado 
 
 

 
1,72 

(1,45-2,03) 
(6) 

 
3,70* 

(2,66-5,71) 
(8) 

 
Os valores estão expressos como mediana. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da 
amostra, e o número de animais. 
* p<0.05 em relação a 4 horas. 
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5.2. Ratos injetados com 0,1 mg de carragenina subp lantar e tratados ou não 

com eletroacupuntura (1 mV e 50 Hz) nos pontos E-36 (Zusanli)-V e BP-6 

(Sanyinjiao). 

 

Utilizando os mesmos pontos de acupuntura (Ponto V e BP-6) do experimento 

anterior, porém, diminuindo-se o estímulo inflamatório para 0,1 mg de carragenina, e 

aumentando-se a freqüência de estimulação da eletroacupuntura para 50 Hz, 

verificamos inicialmente que os volumes das patas observados nos animais do grupo 

Controle não foram diferentes daqueles verificados nos ratos do grupo Imobilizado 

(Tabela 2a). A análise dos resultados, obtidos nos grupos Ponto V, Não Ponto e 

Imobilizado, demonstrou também não haver diferenças estatisticamente significantes 

no desenvolvimento do edema inflamatório entre esses três grupos (Tabela 2b e 

Figura 2).  
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Tabelas 2a e 2b.  Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos 

grupos Controle, Imobilizado, Ponto V e Não Ponto,  

injetados com 0,1 mg de carragenina, com 

eletroestimulação de 1 mV e 50 Hz. 

 

Tabela 2a 

Grupos  Desenvolvimento do Edema  

 
 

1h 2h 3h 4h 

 
 
Controle 

 
91,55 

(52,47-138,59) 
(10) 

 
124,04 

(62,35-164,05) 
(10) 

 
130,10 

(65,43-192,81) 
(10) 

 
138,05 

(63,59-183,66) 
(10) 

 
 
 
Imobilizado 

 
70,73 

(49,07-117,10) 
(10) 

 
88,29 

(59,63-142,49) 
(10) 

 
101,65 

(76,13-149,74) 
(10) 

 
110,87 

(67,70-152,33) 
(10) 

 
 

 

 

 

Tabela 2b 

Grupos  Desenvolvimento do edema  
 
 

1h 2h 3h 4h 

 
 
Ponto V 

 
68,99 

(38,36-98,86) 
(10) 

 
95,80 

(75,51-150,28) 
(10) 

 
104,53 

(76,87-131,51) 
(10) 

 
111,67 

(78,57-150,00) 
(10) 

 
 
 
Não Ponto 

 
60,00 

(39,57-84,85) 
(9) 

 
78,12 

(70,59-91,67) 
(8) 

 
93,49 

(73,53-100,71) 
(8) 

 
98,49 

(71,18-112,42) 
(8) 

 
 
 
Imobilizado 

 
70,73 

(49,07-117,10) 
(10) 

 
88,29 

(59,63-142,49) 
(10) 

 
101,65 

(76,13-149,74) 
(10) 

 
110,87 

(67,70-152,33) 
(10) 

 
 
Os valores estão expressos como mediana das porcentagens de aumento individuais, obtidas em 
relação ao volume inicial da pata. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da amostra, e o 
número de animais. 
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Figura 2. Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Ponto V, Não 

Ponto e Imobilizado injetados com 0,1 mg de carragenina, com 

eletroestimulação de 1 mV e 50 Hz. 
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5.3. Ratos injetados com 0,1 mg de carragenina subp lantar e tratados ou não 

com eletroacupuntura (1 mV e 50 Hz) nos pontos E-36 (Zusanli)-Y e BP-6 

(Sanyinjiao). 

 

Nas tabelas 3a e 3b estão os resultados relativos ao desenvolvimento do 

edema em ratos tratados com eletroacupuntura nos pontos E-36 (Zusanli)-Y e BP-6 

(Sanyinjiao), injetados com 0,1 mg de carragenina, e eletroestimulados com 1 mV de 

intensidade e freqüência de 50 Hz. Não se observa diferença significante na evolução 

do edema de carragenina entre os grupos Controle e Imobilizado (Tabela 3a). 

Comparando os grupos Ponto Y, Não Ponto e Imobilizado observa-se, porém, que o 

grupo Ponto Y apresentou respostas edematosas significantemente menores do que o 

grupo Imobilizado, na 2ª, 3ª e 4ª hora após a injeção de carragenina (Tabela 3b e 

Figura3). 

A concentração plasmática de corticosterona desses animais na 2a hora após a 

injeção de carragenina não foi diferente entre os grupos Imobilizado e Controle ou 

entre os grupos Ponto Y, Não Ponto e Imobilizado (Tabelas 3c e 3d). 
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Tabelas 3a e 3b.  Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Controle,  

Imobilizado, Ponto Y e Não Ponto, injetados com 0,1 mg de 

carragenina, com eletroestimulação de 1 mV e 50 Hz. 

 

Tabela 3a 

Grupos  Desenvolvimento do edema  

 
 

1h 2h 3h 4h 

 
 
Controle 

 
75,42 

(45,95-157,05) 
(18) 

 
96,56 

(66,44-162,24) 
(16) 

 
119,91 

(84,66-165,73) 
(16) 

 
124,56 

(79,59-190,21) 
(16) 

 
 
 
Imobilizado  

 
59,72 

(25,87-117,24) 
(20) 

 
94,91 

(43,51-165,16) 
(20) 

 
105,44 

(58,78-178,06) 
(20) 

 
118,57 

(70,23-159,31) 
(20) 

 
 

 

 

 

Tabela 3b 

Grupos  Desenvolvimento do edema  

 
 

1h 2h 3h 4h 

 
 
Ponto Y 

 
49,43 

(20,57-71,84) 
(19) 

 

72,50* 
(35,46-113,60) 

(19) 

 

88,67* 
(48,25-116,33) 

(19) 

 

97,45* 
(51,33-143,54) 

(19) 
 

 
 
Não Ponto 

 
53,05 

(23,29-85,62) 
(17) 

 
77,78 

(34,11-118,75) 
(17) 

 
98,62 

(44,19-124,48) 
(17) 

 
104,65 

(56,43-133,75) 
(17) 

 
 
 
Imobilizado  

 
59,72 

(25,87-117,24) 
(20) 

 
94,91 

(43,51-165,16) 
(20) 

 
105,44 

(58,78-178,06) 
(20) 

 
118,57 

(70,23-159,31) 
(20) 

 
 
Os valores estão expressos como mediana das porcentagens individuais obtidas em relação ao volume 
inicial da pata. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da amostra, e o número de animais 
* p<0.05 em relação ao grupo Imobilizado.  
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Figura 3 . Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Ponto Y, Não 

Ponto e Imobilizado, injetados com 0,1 mg de carragenina, com 

eletroestimulação de 1 mV e 50 Hz. 
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Tabelas 3c e 3d.  Concentração plasmática de corticosterona (µg/dL) 2 horas após 

injeção com 0,1mg de carragenina, em ratos dos grupos Controle, 

Imobilizado, Ponto Y e Não Ponto, com eletroestimulação de 1 mV e 

50 Hz. 

 
Tabela 3c 
Grupos  Após carragenina  

 
 

2 horas  

 
 
Controle 

 
20,15 

(17,29-34,48) 
(10) 

 
 
 
Imobilizado 

 
26,29 

(16,00-39,68) 
(8) 

 

 
 
 
 
Tabela 3d 
Grupos  Após carragenina  

 
 

2 horas  

 
 
Ponto 

 
21,00 

(10,70-33,90) 
(9) 

 
 
 
Não Ponto 

 
27,00 

(13,60-35,55) 
(10) 

 
 
 
Imobilizado 

 
26,29 

(16,00-39,68) 
(8) 

 
 
Os valores estão expressos como mediana. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da 
amostra, e o número de animais. 
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5.4. Ratos adrenalectomizados injetados com 0,1 mg d e carragenina subplantar 

e tratados ou não com eletroacupuntura (1 mV e 50 H z) nos pontos E-36 

(Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao). 

 

Em animais adrenalectomizados tratados com eletroacupuntura nos pontos E-

36 (Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao), injetados com 0,1 mg de carragenina e 

eletroestimulados com 1 mV de intensidade e 50 Hz de freqüência não se observa 

diferença significante entre os grupos Ponto Y, Não Ponto e Imobilizado, durante todo 

o desenvolvimento do edema inflamatório (Tabela 4b e Figura 4). Também, nesses 

animais, a resposta edematosa do grupo Imobilizado não foi diferente daquela 

observada no grupo Controle durante todo o período analisado, após a injeção de 

carragenina (Tabela 4a). Comparando-se, porém, o edema desenvolvido pelos 

animais adrenalectomizados e animais não operados, do grupo anterior (Tabelas 3b e 

4b), observa-se que a adrenalectomia aumentou significantemente a resposta 

inflamatória nos grupos Ponto e Imobilizado. 
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Tabelas 4a e 4b.  Desenvolvimento do edema de pata em ratos adrenalectomizados 

dos grupos Controle, Imobilizado, Ponto Y e Não Ponto, injetados 

com 0,1 mg de carragenina, com eletroestimulação de 1 mV e 50 

Hz. 

 
Tabela 4a 
Grupos  Desenvolvimento do edema  

 
 

1h 2h 3h 4h 

 
Controle 

 
106,92 

(52,72-150,51) 
(7) 

 
133,11 

(82,61-168,70) 
(6) 

 
144,24 

(93,48-164,12) 
(6) 

 
135,31 

(96,19-164,49) 
(6) 

 
 
Imobilizado  

 
111,25 

(61,22-132,35) 
(7) 

 
129,01 

(65,54-173,72) 
(7) 

 
129,01 

(63,94-162,77) 
(7) 

 
135,31 

(51,02-180,29) 
(6) 

 
 
 
 
 
Tabela 4b 
Grupos  Desenvolvimento do edema  

 
 

1h 2h 3h 4h 

 
 
Ponto Y 

 
82,42 

(25,46-146,09) 
(8) 

 
109,70 

(24,84-167,97) 
(8) 

 
116,34 

(28,57-167,97) 
(8) 

 
114,66 

(21,87-160,16) 
(8) 

 
 
 
Não Ponto 

 
56,87 

(31,21-121,38) 
(7) 

 
80,00 

(28,02-148,96) 
(7) 

 
102,78 

(29,30-147,48) 
(7) 

 
122,74 

(42,06-153,10) 
(6) 

 
 
 
Imobilizado 

 
111,25 

(61,22-132,35) 
(7) 

 
129,01 

(65,54-173,72) 
(7) 

 
129,01 

(63,94-162,77) 
(7) 

 
135,31 

(51,02-180,29) 
(6) 

 
 
Os valores estão expressos como mediana das porcentagens individuais obtidas em relação ao volume 
inicial da pata. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da amostra, e o número de animais. 
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Figura 4.  Desenvolvimento do edema de pata em ratos adrenalectomizados dos 

grupos Ponto Y, Não Ponto e Imobilizado, injetados com 0,1 mg de 

carragenina, com eletroestimulação de 1 mV e 50 Hz. 
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5.5. Ratos tratados com reserpina antes da injeção de 0,1 mg de carragenina e 

do tratamento com eletroacupuntura (1 mV e 50 Hz) no s pontos E-36 ( Zusanli)-Y 

e BP-6 (Sanyinjiao). 

 

Na tabela 5b estão os resultados relativos ao desenvolvimento do edema, em 

ratos que receberam injeção intra-peritonial de reserpina (10 mg/mL), 24 horas antes 

de serem injetados com 0,1mg de carragenina e tratados com eletroacupuntura nos 

pontos E-36 (Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao), com intensidade de 1 mV e freqüência de 

50 Hz. Nesta Tabela não se observa diferenças significantes na evolução do edema 

de carragenina entre os grupos Imobilizado, Não Ponto e Ponto Y, tratados com 

reserpina (Tabela 5b). 

Observamos ainda na Tabela 5a que, na 1a e 2a hora após a carragenina, as 

porcentagens de aumento dos volumes das patas do grupo Imobilizado, tratado com 

reserpina, eram significativamente menores do que no grupo Imobilizado, tratado 

apenas com o veículo de diluição da reserpina. 

A concentração plasmática de corticosterona desses animais tratados com 

reserpina está apresentada nas Tabelas 5c e 5d. Na tabela 5c, observa-se que não 

houve diferenças significantes na concentração de corticosterona plasmática, entre os 

grupos Imobilizado tratado com reserpina e o grupo Imobilizado tratado com o veículo 

de diluição da reserpina. De forma semelhante não encontramos diferenças entre os 

grupos Ponto Y, Não Ponto e Imobilizado tratados com reserpina. 
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Tabelas 5a e 5b.  Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Ponto Y, 

Não Ponto e Imobilizado, tratados com reserpina (10mg/mL) e 

grupo Imobilizado tratado com o veículo de diluição da reserpina, 

24 h antes da carragenina (0,1 mg) e da eletroestimulação (1 mV 

e 50 Hz). 

 
Tabela 5a 
Grupos  Desenvolvimento do edema  

 
 

1 hora  2 horas  3 horas  4 horas  

 
Imobilizado 
com veículo 

 
65,36 

(43,96-82,56) 
(7) 

 

 
74,89 

(54,48-92,47) 
(6) 

 
79,84 

(61,64-98,92) 
(5) 

 
85,69 

(57,32-98,04) 
(6) 

 
 
Imobilizado  

 

35,18* 
(21,05-63,08) 

(9) 

 

41,36* 
(29,82-76,41) 

(8) 

 
63,42 

(35,37-85,84) 
(8) 

 
69,59 

(40,82-86,72) 
(8) 

 
 
 
 
 
Tabela 5b 
Grupos  Desenvolvimento do edema  

 
 

1 hora  2 horas  3 horas  4 horas  

 
 
Ponto Y 

 
31,20 

(25,64-52,84) 
(7) 

 
37,61 

(22,43-61,79) 
(7) 

 
51,22 

(30,13-78,86) 
(7) 

 
54,83 

(39,74-66,00) 
(6) 

 
 
 
Não Ponto 

 
32,70 

(21,32-41,54) 
(7) 

 
40,19 

(31,45-59,23) 
(6) 

 

 
44,72 

(36,48-85,38) 
(6) 

 
52,46 

(34,52-86,15) 
(6) 

 
 
Imobilizado  

 
35,18 

(21,05-63,08) 
(9) 

 
41,36 

(29,82-76,41) 
(8) 

 
63,42 

(35,37-85,84) 
(8) 

 
69,59 

(40,82-86,72) 
(8) 

 
 
Os valores estão expressos como mediana das porcentagens individuais obtidas em relação ao volume 
inicial da pata. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da amostra, e o número de animais 
* p<0.05 em relação ao grupo Imobilizado com veículo.  
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Figura 5 . Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Ponto Y, Não 

Ponto e Imobilizado tratados com reserpina (10 mg/mL) 24 h antes da 

carragenina (0,1 mg) e da eletroestimulação (1 mV e 50 Hz). 
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Tabelas 5c e 5d.  Concentração plasmática de corticosterona (µg/dL) em ratos dos 

grupos Ponto Y, Não Ponto e Imobilizado, tratados com reserpina 

(10 mg/mL) e grupo Imobilizado tratado com o veículo de diluição 

da reserpina, 4 h após a carragenina (0,1 mg) e eletroestimulação 

(1 mV e 50 Hz). 

 
Tabela 5c 
 

Grupos  Após carra genina  
 4 horas  

 
 
Imobilizado com veículo 

 
24,40 

(19,00-27,00) 
(8) 

 
 
 
Imobilizado com reserpina 

 
23,20 

(16,20-30,10) 
(5) 

 
 
 
 
 
Tabela 5d 
Grupos  Após carragenina  
 4 horas  

 
 
Ponto Y 

 
18,75 

(16,10-31,50) 
(6) 

 
 
 
Não Ponto 

 
26,70 

(14,50-31,20) 
(5) 

 
 
 
Imobilizado  

 
23,20 

(16,20-30,10) 
(5) 

 

 
Os valores estão expressos como mediana. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da 
amostra, e o número de animais. 
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Tabelas 6.  Concentração plasmática de catecolaminas (µg/dL) 2,5 horas após 

carragenina (0,1 mg), em ratos dos grupos Controle tratados ou não com 

reserpina. 

 
Tabela 6a 
Grupos  Noradrenalina  Adrenalina  Dopamina  
 
Controle 

 
35,38 

(15,21 – 43,50) 
(8) 

 
118,99 

(73,18 – 162,31) 
(6) 

 
6,79 

(1,83 – 15,80) 
(9) 

 
Controle com 
reserpina 

 
10,08* 

(7,92 – 18,41) 
(6) 

 
36,39* 

(25,84 – 48,05) 
(4) 

 
4,62 

(2,42 – 7,17) 
(6) 

    
 
 
 
 
 
 
Tabela 7. Concentração plasmática de catecolaminas (µg/dL) 2,5 horas após 

carragenina (0,1 mg), em ratos dos grupos Imobilizado, Ponto Y e Não 

Ponto, com eletroestimulação de 1 mV e 50 Hz. 

 
 
 
 
 

Grupos  Noradrenalina  Adrenalina  Dopamina  
    
Imobilizado  29,70 

(18,14 – 64,63) 
(9) 

120,29 
(53,21 – 190,05) 

(9) 

5,62 
(2,33 – 9,67)  

(9) 
    
Ponto Y  22,75 

(17,94 – 44,31) 
(9) 

85,51* 
(63,54 – 129,42) 

(6) 

6,59 
(3,90 – 13,54) 

(10) 
    
Não Ponto  35,55 

(17,85 – 49,57) 
(9) 

127,69 
(76,62 – 207,27) 

(9) 

5,99 
(3,44 – 14,06) 

(10) 
    
 
Os valores estão expressos como mediana. Entre parênteses estão o menor e o maior valor da 
amostra, e o número de animais 
* p<0.05 em relação ao grupo Não Ponto.  
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A acupuntura é utilizada, clinicamente, nas mais diversas afecções incluindo-se 

quadros psicossomáticos, algias agudas e crônicas, processos inflamatórios, doenças 

como asma, diabetes, hipertensão, entre outras. Na literatura encontram-se inúmeras 

publicações sobre os efeitos clínicos e experimentais da acupuntura (HAN, 1987), 

entretanto, poucos são os trabalhos que procuram estudar o mecanismo de ação 

envolvido nesses efeitos. Neste aspecto, o meio científico tem se preocupado em 

estudar mais o mecanismo de ação da acupuntura na analgesia cirúrgica, uma técnica 

que tem impressionado bastante a medicina ocidental (DONG & LANZA, 1973; HAN, 

1987). 

O processo inflamatório, entretanto, geralmente acompanha os processos 

álgicos, de forma que o conhecimento do modo de ação antiinflamatório da 

acupuntura seria de grande importância. 

Com este propósito YANAGUIZAWA et al. (1997), mostraram que a acupuntura 

realizada nos pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao) possui efeito antiinflamatório 

no modelo do edema de pata de rato, provocado pela administração de 0,1 mg de 

carragenina. 

Com o objetivo de dar continuidade às pesquisas desses autores e 

adicionalmente, verificar se a acupuntura poderia interferir na resposta de fase aguda 

de fibrinogênio, escolhemos como estímulo inflamatório, a carragenina, na dose de 

0,3 mg. Dados preliminares de nosso laboratório mostraram que essa dose provocava 

uma resposta de fase aguda de fibrinogênio, similar àquela obtida com 12 µg de 

lipopolissacarídeo de E. coli, e que a dose de 0,1 mg de carragenina, embora 

provocasse um significativo aumento no volume da pata dos animais, era um estímulo 

fraco para a resposta de fase aguda de algumas proteínas.  

Segundo VINEGAR, TRUAX, SELPH (1976), a seqüência dos eventos que se 

desenvolvem na instalação da inflamação aguda, provocada pela carragenina, 

consiste em: geração e liberação de fatores quimiotáticos neutrofílicos, localização 

perivascular e extravascular dos neutrófilos, interação carragenina-neutrófilo, 

liberação de enzimas lisossômicas neutrofílicas, produção de mediadores 

inflamatórios, particularmente prostaglandinas e aumento da permeabilidade capilar 

com a formação do edema. Mais recentemente, alguns autores têm demonstrado ser 



 

 

76

  

a bradicinina um dos principais mediadores do aumento da permeabilidade capilar na 

resposta à carragenina (BURCH & DEHAAS, 1990). 

Esses autores descreveram o efeito local da carragenina, no entanto, além do 

estresse químico, desencadeado pela carragenina, o estresse da manipulação dos 

animais, durante o procedimento experimental, pode, conforme ilustra o esquema 1, 

estimular o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o sistema nervoso periférico autônomo 

simpático, além de outras vias neurais e hormonais. Todas estas vias isoladas ou 

conjuntamente poderiam estar participando na produção do edema subplantar. 

De fato, vários autores têm enfatizado a participação do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal e do sistema simpato-medular no processo inflamatório, destacando 

o papel da corticosterona e das catecolaminas (DUNN & KRAMARCY, 1984; 

NAKAMURA & LICO, 1986; NAKAMURA & FERREIRA, 1987; GREEN et al., 1993). 

HAN et al. (1999) mostrou que a eletroacupuntura realizada no ponto IG-4 

(Hegu) provoca diminuição da liberação do ACTH e corticosterona, em ratos. 

LEE, em 1978, enfatizou a importância do aumento de beta endorfinas, 

hormônios adrenocorticais e beta lipotrofinas liberadas pela eletroacupuntura. 

Diante dessas informações, iniciamos a nossa pesquisa analisando o efeito da 

eletroestimulação dos pontos E-36 (Zusanli), descrito por Van Nghi (E-36-V), e BP-6 

(Sanyinjiao) por 20 minutos, na freqüência de 10 Hz e 1 mV de intensidade, em ratos 

submetidos à injeção subplantar de 0,3 mg de carragenina. Nesses animais, 

estudamos o efeito da acupuntura sobre o edema de carragenina, os níveis 

plasmáticos de fibrinogênio e corticosterona.  

Os pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao) foram escolhidos devido aos seus 

efeitos clínicos (WAN, et al., 1987), por ser estes pontos mais freqüentemente 

utilizados em modelos experimentais de analgesia cirúrgica por acupuntura (HAN, 

1987), e também, pelo fato de estarem relacionados com nervos plurissegmentares, 

isto é, o ponto E-36 (Zusanli) relaciona-se profundamente com o nervo fibular 

profundo e o BP-6 (Sanyinjiao), com o nervo tibial (YAMAMURA, 1993; MACHADO, 

1983; MOORE, 1990) e portanto, com a formação reticular e o eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (MACHADO, 1983; HAN, 1987). 
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Inicialmente, verificamos que a injeção de 0,3 mg de carragenina provocou 

aumento no volume das patas e no nível plasmático de fibrinogênio, em todos os 

grupos experimentais, entretanto, não observamos diferenças significativas entre os 

grupos Controle e Imobilizado ou entre os grupos Ponto V, Não Ponto e Imobilizado 

(Tabelas 1a, 1b, 1e e 1f). 

Com relação à concentração plasmática de corticosterona, 4 e 24 horas após a 

injeção de carragenina, também não observamos diferenças significativas entre os 

grupos analisados (Tabelas 1c e 1d). 

WAN et al. (1984), estudando o envolvimento do hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) e da 5-hidroxitriptamina (5-HT) na analgesia por acupuntura, no ponto E-36 

(Zusanli), em ratos, verificaram aumento dos níveis cerebrais de ACTH, 5-HT e 

aumento no limiar da dor, após a acupuntura. Entretanto, como não observaram 

alterações significantes nos níveis plasmáticos de corticosterona, descartaram a 

participação desse hormônio no efeito analgésico da acupuntura. 

BHATTACHARYA, DAS, SARKAR (1987) verificaram que o estresse da 

imobilização produziu atenuação tempo-dependente na intensidade do edema de 

pata, induzido por carragenina, em ratos, durante o período de observação de 4 

horas. Esses autores mostraram que era necessário um tempo mínimo de 

imobilização de 30 minutos para que o efeito antiinflamatório ocorresse. Estendendo a 

imobilização para 2 horas ou mais, o efeito inibitório não foi significantemente maior 

do que aquele observado com 1 hora de imobilização. 

Em nosso trabalho, os animais eram levemente anestesiados antes de serem 

imobilizados por 20 minutos, tempo necessário para a aplicação da carragenina e 

tratamento com acupuntura. Nessas condições, observamos que o procedimento 

experimental de imobilização não altera o desenvolvimento do edema de pata, nem a 

liberação de corticosterona, em relação aos animais Controles, não imobilizados 

(Tabelas 1a e 1c). 

Diante desses resultados, o grupo Imobilizado foi o escolhido para controle dos 

grupos Ponto e Não Ponto. 
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O processo de analgesia por eletroacupuntura estabeleceu-se pela variação da 

freqüência e da intensidade da eletroestimulação (HAN, 1987). A intensidade, em 

seres humanos, é determinada em relação ao limiar de dor, isto é, ela é aumentada 

na medida que o paciente suporta a dor da estimulação. Esse processo, naturalmente, 

é inexequível em animais de experimentação. 

Alterações na freqüência de eletroestimulação parecem estar relacionadas à 

diminuição de diferentes opióides (HAN, 1987). MINFENG & HAN (1987), estudando 

analgesia no modelo “Tail Flick”, onde o estímulo injuriante é o aquecimento da cauda 

de ratos, ao utilizar os pontos E-36 (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao), mostrou que 

freqüências baixas (menores que 10 Hz) provocam diminuição na liberação de meta-

encefalinas, freqüências médias (aproximadamente 30 Hz), diminuem encefalinas e 

dinorfinas e freqüências altas (maior que 100 Hz) diminuem a dinorfina A. 

Considerando essas observações e o fato do tratamento com acupuntura, em 

nosso trabalho, não ter alterado o desenvolvimento do edema de pata, pensamos em 

aumentar a intensidade ou a freqüência da eletroestimulação e diminuir o estímulo 

inflamatório de carragenina. Como a intensidade de 1 mV utilizada era a máxima 

intensidade que o animal suportava sem apresentar movimentos musculares 

involuntários, aumentamos a freqüência de eletroestimulação de 10 para 50 Hz e 

diminuímos a dose de carragenina de 0,3 para 0,1 mg. 

Assim, utilizando ainda o ponto E-36 (Zusanli)-V com eletroestimulação de 1 

mV e 50 Hz, por 20 minutos, e a dose de 0,1 mg de carragenina, não observamos 

diferenças significantes, no desenvolvimento do edema entre os grupos analisados 

(Tabelas 2a e 2b). 

Procurando na literatura, observamos que para o ponto E-36 (Zusanli) existem 

duas localizações. Aquela descrita por NGUYEN VAN NGHI (Ponto-V) (que 

estávamos utilizando) e a descrita por YSAO YAMAMURA (Ponto-Y). Diante dessa 

observação e dos resultados obtidos em nosso laboratório, por nós e por 

YANAGUIZAWA et al. (1997), resolvemos utilizar o ponto E-36 (Zusanli)-Y. Com este 

procedimento, a eletroestimulação (1 mV e 50 Hz) produziu efeito antiinflamatório no 

edema de pata, induzido por 0,1 mg de carragenina. A resposta edematosa do grupo 
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tratado com eletroacupuntura (Ponto-Y) foi significantemente menor do que a 

observada no grupo Imobilizado (Tabela 3b e Figura 3).  

Estes resultados mostram a importância da localização do ponto de 

acupuntura, já que a eletroestimulação do ponto E-36 (Zusanli)-V não produziu efeito 

no edema de pata, enquanto que a estimulação do ponto E-36 (Zusanli)-Y provocou 

significante efeito antiinflamatório.  

A especificidade do ponto de acupuntura foi também demonstrada 

recentemente, em nosso laboratório, por YANAGUIZAWA et al. (1997) ao verificarem 

que a eletroestimulação dos pontos E-40 (Fenglong) e R-7 (Fuliu) não produzia efeito 

no edema de carragenina (0,1 mg). Estes pontos localizam-se próximos aos pontos E-

36 (Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao), cuja eletroestimulação produz efeito 

antiinflamatório. 

Em nosso trabalho, as diferenças notadas entre os grupos Ponto Y e 

Imobilizado, embora relativamente pequenas, foram estatisticamente significantes. 

Considerando que utilizamos um modelo de inflamação aguda, em que, logo após a 

indução da inflamação, iniciamos o tratamento com uma única aplicação de 

eletroacupuntura, julgamos satisfatório este resultado, pois, na clínica, o tratamento de 

um processo inflamatório ou de situações de algias implica em várias sessões de 

acupuntura (YAMAMURA, 1995, WENBU, 1993).  

É possível que, em nosso trabalho, se a eletroacupuntura fosse aplicada por 

um período de tempo maior, isto é, várias sessões de eletroacupuntura, o efeito 

antiinflamatório fosse mais acentuado como mostra o trabalho de XU, CHEN, SHEN 

(1987), em relação à lesões da mucosa gástrica, em ratos. 

Analisando os efeitos da eletroacupuntura nos grupos Ponto Y e Não Ponto, 

não observamos diferenças significantes no desenvolvimento do edema entre esses 

grupos (Tabela 3b). O edema desenvolvido pelo grupo Não Ponto parece, entretanto, 

ter sido intermediário entre os grupos Ponto Y e Imobilizado, pois estatisticamente não 

foi diferente de ambos, porém no grupo PontoY os aumentos percentuais nos volumes 

das patas foram significativamente menores do que os observados no grupo 

Imobilizado. No grupo Não Ponto, os locais estimulados localizam-se 

aproximadamente, 1 cm lateralmente aos pontos do grupo Ponto Y e, de acordo com 
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YAMAMURA et al. (1995), caracterizam-se por apresentar um menor número de 

terminações nervosas livres e encapsuladas, de fibras A-delta e C e de mastócitos, 

em relação aos pontos de acupuntura. 

Este efeito da eletroestimulação, observado no grupo Não Ponto, também foi 

verificado em outros trabalhos experimentais, que estudaram o efeito da 

eletroacupuntura e da moxabustão nas lesões gástricas e na motilidade intestinal, em 

ratos Wistar, utilizando outros pontos de acupuntura, como o VC-12 (Zhongwan) e E-

25 (Tianshu) (MARTINS et al., 1997; FUKUYAMA et al., 1998; FREIRE et al., 1999; 

TABOSA, 1999). 

Considerando-se as prováveis vias neuro-endócrinas no processo inflamatório, 

particularmente no edema induzido por carragenina, em ratos, (Esquema 1), o efeito 

antiinflamatório da eletroacupuntura, obtido nos pontos E-36 Y(Zusanli) e BP-6 

(Sanyinjiao), poderia, conforme ilustra o Esquema 2, estar relacionado à liberação de 

corticosterona ou catecolaminas. 

Vários estudos sobre inflamação e drogas antiinflamatórias enfatizam a 

importância do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e do sistema simpato-medular, além 

do envolvimento do sistema central para o efeito antiinflamatório (DUNN & 

KRAMARCY, 1984).  

Assim, para estudar a participação da glândula adrenal no mecanismo 

antiinflamatório da eletroacupuntura, nos pontos E-36 (Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao), 

observado em nosso trabalho, inicialmente quantificamos a corticosterona dos animais 

que foram submetidos à eletroacupuntura, 2 horas após a eletroestimulação, e 

adicionalmente observamos o efeito da eletroacupuntura sobre o edema de 

carragenina, em animais adrenalectomizados.  

A concentração de corticosterona plasmática, 2 horas após a injeção de 

carragenina e tratamento com eletroacupuntura, não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos estudados (Tabelas 3c e 3d), corroborando os dados 

obtidos por YANAGUIZAWA et al., 1997.  

Esses resultados poderiam ser explicados segundo a clássica teoria de SELYE 

(1950), que propõe três estágios durante a "Síndrome de Adaptação Geral": alarme, 
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resistência e exaustão. Durante o estágio de alarme, o córtex adrenal secreta 

esteróides adrenocorticais e a medula da adrenal secreta adrenalina. Durante o 

estágio de resistência, os sinais de estresse regridem, devido a um balanço entre os 

hormônios antiinflamatórios e pró-inflamatórios. No estágio de exaustão, os sinais de 

estresse recorrem, e há uma falência do organismo, quando a energia de adaptação é 

gasta. De forma similar, ELIOT & BUELL (1985) e ELIOT (1989) propuseram uma 

dimensão cronológica do estresse, com a hipótese de que a ativação simpática 

predomina durante o estresse agudo, exemplificado pela reação de luta e fuga, e a 

ativação hipófise-adrenal predomina durante o estresse crônico, quando o indivíduo 

se mantém em estado de vigilância contínua. 

Nos animais adrenalectomizados, entretanto, o efeito antiinflamatório da 

eletroacupuntura, observado anteriormente nos animais não operados, foi suprimido 

(Tabela 4b), demonstrando um papel relevante dos hormônios adrenais no efeito 

antiinflamatório da eletroacupuntura, nos pontos utilizados. 

BHATTACHARYA et al. (1987), sugerem que o efeito antiinflamatório, induzido 

pelo estresse de imobilização, em ratos, é devido principalmente às catecolaminas 

adrenais. McCARTY & KOPIN (1979) relatam que durante o estresse, induzido pela 

imobilização, em ratos, além da adrenalina, que se origina quase que exclusivamente 

da medula adrenal, 30-45% do aumento da noradrenalina plasmática poderia ser 

abolido pela retirada da medula. 

Diante dessas observações e dos nossos resultados, pensamos na 

possibilidade do efeito da adrenalectomia, observado em nosso trabalho, ter sido 

devido primariamente à falta de catecolaminas. Resolvemos então estudar o papel 

isolado dessas aminas em nosso modelo experimental, em ratos pré tratados com 

reserpina, um potente depletor de catecolaminas adrenais e periféricas. 

Dessa forma, observamos inicialmente, que o tratamento com reserpina, por si 

só, inibiu o edema de carragenina, pois os ratos do grupo Imobilizado apresentaram 

edemas significantemente menores do que os animais Imobilizados, tratados apenas 

com o veículo de diluição da reserpina (Tabela 5a). Esses resultados mostram que as 

catecolaminas têm um papel pró-inflamatório e não antiinflamatório, diferentemente de 

observações feitas por autores como, BROWN & WEST (1965), THOENEN & 
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TRANZER (1973), DUNN & KRAMARCY (1984), GREEN et al. (1993). Outros 

autores, porém, sugerem para as catecolaminas, um efeito pró-inflamatório 

(FERREIRA & NAKAMURA, 1987), em acordo, portanto, com as nossas observações. 

Adicionalmente, o efeito antiinflamatório da eletroacupuntura desapareceu nos 

animais tratados com reserpina (Tabela 5b), sugerindo um papel relevante das 

catecolaminas nesse efeito. Por outro lado, o efeito antiinflamatório da 

eletroacupuntura pode não ter se manifestado pelo fato do edema, desses animais, já 

estar bastante inibido pelo tratamento com reserpina. 

Para verificar se o tratamento com reserpina foi, de fato, efetivo em diminuir o 

nível plasmático de catecolaminas, quantificamos essas aminas em um grupo de 

animais Controles, tratados com reserpina, que foi comparado a um grupo Controle, 

não tratado. Observamos que o tratamento com reserpina diminuiu significativamente 

os níveis plasmáticos de noradrenalina e adrenalina (Tabela 6a). 

Os animais tratados com reserpina, foram sacrificados, por decapitação, 4 

horas após a injeção de carragenina. Nesses animais observamos que não houve 

diferenças significativas na concentração plasmática de corticosterona entre os grupos 

Ponto Y, Não Ponto e Imobilizado (Tabela 5d). Verificamos ainda que os níveis 

plasmáticos desse hormônio não foram alterados pelo tratamento com reserpina 

(Tabela 5c). 

Até esta fase do trabalho havíamos constatado um efeito antiinflamatório da 

eletroacupuntura sobre o edema de carragenina, nos pontos E-36 (Zusanli)-Y e BP-6 

(Sanyinjiao); a importância da presença da glândula adrenal para esse efeito e a 

participação das catecolaminas, como fatores pró-inflamatórios, na inflamação aguda, 

induzida por carragenina. Tanto a adrenalectomia como a inibição das catecolaminas 

fez desaparecer o efeito antiinflamatório da eletroacupuntura, no entanto, os animais 

adrenalectomizados apresentaram edemas maiores enquanto os animais tratados 

com reserpina apresentaram edemas menores do que os animais normais (Figura 6). 

A eletroacupuntura não alterou o nível de corticosterona, 2 horas após a 

eletroestimulação. Restava saber se alterava o nível das catecolaminas. 
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A quantificação dessas aminas nos revelou que a eletroacupuntura, no grupo 

Ponto Y, diminui significativamente os níveis plasmáticos de adrenalina em relação ao 

grupo Não Ponto. 

Estes resultados sugerem que um dos mecanismos de ação da 

eletroacupuntura, nos pontos E-36-Y (Zusanli) e BP-6 (Sanyinjiao), que resulta em 

diminuição do processo inflamatório agudo, ocorre via eixo hipotálamo-hipófise-

medula adrenal, com redução da liberação de adrenalina.  

De acordo com os clássicos preceitos chineses, a acupuntura é uma técnica 

harmonizadora das funções viscerais (NGUYEN, 1981; AUTEROCHE & NAVAILH, 

1986; WENBU, 1993) somente quando o organismo encontra-se em desequilíbrio 

energético e funcional. Neste sentido YAO (1993) demonstrou o efeito hipotensor da 

eletroacupuntura, quando aplicada a ratos hipertensos. Este efeito, no entanto, 

desapareceu quando o experimento foi reproduzido em ratos normotensos. Na clínica 

esse efeito harmonizador da acupuntura é observado, quando os mesmos pontos são 

utilizados para diversos tratamentos de uma mesma víscera, como é o caso do ponto 

E-25 (Tianshu) em que é usado tanto na diarréia, como na constipação intestinal 

(WENBU, 1993). 

Alguns autores têm demonstrado que a eletroestimulação de alguns pontos, 

entre eles o E-36 (Zusanli), em alta freqüência, provoca a liberação de endorfinas 

(FAN et al., 1987), exercendo efeito analgésico e efeito anti-estresse, semelhante à 

morfina (TABOSA, 1999). 

Em nosso trabalho, a diminuição de adrenalina observada pela estimulação dos 

pontos de acupuntura [E-36(Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao)], pode estar contribuindo 

para este clássico efeito anti-estresse e harmonizador da acupuntura.  
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Figura 6.  Desenvolvimento do edema de pata em ratos dos grupos Ponto Y (Acp) e 

Imobilizado (Imob) (Tabela 3b), tratados com reserpina (Reserp) ou 

submetidos a adrenalectomia (Adrec), injetados com 0,1 mg de 

carragenina, com eletroestimulação de 1 mV e 50 Hz. 
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Esquema 1. Vias neuroendócrinas envolvidas no processo inflamatório. 
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Esquema 2 . Prováveis vias envolvidas no mecanismo de ação antiinflamatório da 

eletroacupuntura. 
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Esquema 3.  Participação da adrenalina no mecanismo de ação antiinflamatória da 

eletroacupuntura. 
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7. CONCLUSÕES
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1. A eletroacupuntura nos pontos E-36 (Zusanli)-Y e BP-6 (Sanyinjiao), com 

estímulo de 1 mV e 50 Hz, por 20 minutos, diminui significantemente o 

edema subplantar de pata de rato Wistar, induzido pela administração de 

0,1 mg de carragenina. 

2. Os pontos de acupuntura têm uma especif icidade de ação, pois 

a eletroacupuntura nos pontos E-36 (Zusanli)-V e BP-6 (Sanyinjiao), 

com estímulo de 1 mV e 10 Hz, por 20 minutos, não alterou o 

desenvolvimento do edema subplantar de pata de rato Wistar, induzido pela 

administração de 0,1 ou 0,3 mg de carragenina. 

3. A presença da glândula adrenal é necessária para o efeito antiinflamatório 

da eletroacupuntura. 

4. As catecolaminas agem como fatores pró-inflamatórios na inflamação aguda 

induzida por carragenina. 

5. A inibição das catecolaminas pela administração de reserpina diminui o 

desenvolvimento do edema de carragenina e faz desaparecer o efeito 

antiinflamatório da eletroacupuntura. 

6. O efeito antiinflamatório da eletroacupuntura, nos pontos E-36 (Zusanli)-Y e 

BP-6 (Sanyinjiao), sobre o edema de carragenina, provavelmente ocorre via 

eixo hipotálamo-hipófise-medula adrenal, com redução da liberação 

plasmática de adrenalina. 
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8. ABSTRACT 
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EFFECT OF ELECTRO-ACUPUNCTURE ON ST-36 (ZUSANLI) AND S-6 

(SANYINJIAO) ON ACUTE INFLAMMATORY OEDEMA DEVELOPMENT INDUCED 

BY CARRAGEENAN IN RATS 

 

 

The inflammatory process has been object of great investigation for your 

involvement in the physiopathology of several diseases. And, the acupuncture, very 

known by your analgesic action, has also been used in clinical treatment of many 

inflammation diseases. Some experimental studies have been trying to investigate the 

anti-inflammatory action mechanism of acupuncture. The objective of the present study 

was to verify the effect of the electroacupuncture in the development of the acute 

oedema in rat paw, induced by carrageenan. Wistar rats (200-250 g) were divided in 4 

groups: Control (C), Immobilized (I), Non-Point (NP) and Point (P). The articulation 

tibio-tarsal was demarcated and the paw volume was measured in the pletysmometer; 

and, the animals of the I, NP and P groups were immobilized and submitted to electro-

acupuncture. First of all, we verified that the immobilization didn’t change the oedema 

development, plasmatic corticosterone and fibrinogen, in anesthesied animals with 

sodium penthobarbital, lead us to choice the I group as control group to P and NP 

groups. After this, we verified that electro-stimulation (1 mV and 10 Hz) on St-36 

(Zusanli)-V and S-6 (Sanyinjiao) acupoints didn’t change significantly the oedema 

development induced by 0,3 mg of carrageenan. The plasmatic level of corticosterone 

and fibrinogen also were not different among P, NP and I groups. Decreasing the 

carrageenan concentration to 0,1 mg and increasing the frequency to 50 Hz, we 

observed the anti-inflammatory effect of electro-acupuncture, when the St-36 (Zusanli)-

Y was used. In these animals, the plasmatic level of corticosterone 2 h after the 

injection of carrageenan and electro-acupuncture treatment was not different among 

the groups. However, when the animals were submitted to adrenalectomy or treatment 

by reserpine, the electro-acupuncture didn’t have effect on oedema, showing the 

important role of the adrenal gland and specially the catecholamines for the anti-

inflammatory effect of the electro-acupuncture. In the animals where the electro-

acupuncture decreased the oedema development, we observed that the plasmatic 

level of adrenaline was decreased in relation to NP group, showing that one of 

mechanism of action of anti-inflammatory effect of electroacupuncture on St-36 
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(Zusanli)-Y and S-6 (Sanyinjiao) acupoints occur via hypothalamus-hypophysis-

adrenal medulla with reduction of adrenaline liberation.  
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