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Acupunctura EDITORIAL 

 

A Acupunctura  é um 

ramo da Medicina     

Tradicional Chinesa e, 

segundo a Organização 

Mundial de Saúde 

(OMS), um método de 

tratamento  complemen-

tar . Este tratamento  

consiste no diagnóstico e 

na aplicação de agulhas 

em pontos definidos do 

corpo.  

Esta edição vai ser      

dedicada a esclarecer 

algumas dúvidas sobre 

Acupunctura. 

Nº 37 – novembro 2014 

 

Porto com      Saúde + 

A Acupunctura é uma técnica milenar chinesa, que procura mobilizar os mecanismos 

do nosso corpo, com o objetivo de contribuir para a melhoria do seu funcionamento.  

Os efeitos terapêuticos são obtidos pela inserção de agulhas na pele e nos músculos.  

O efeito de estimulação local das agulhas vai induzir diversos efeitos no Sistema Nervoso, 

mudando assim o seu funcionamento e também de outros sistemas a que ele se         

associam.  

Em Portugal, os profissionais habilitados a exercer Acupunctura  devem ter o grau de 

Licenciatura e devem ter as competências e ser capazes de realizar as técnicas         

definidas na Portaria 207-F/2014, publicada no passado mês de Outubro.  

 

Em que situações pode ser utilizada? 

A Acupunctura tem sido utilizada no tratamento de diversas situações clínicas: 

 

   Patologias Dolorosas 

Dor pós-operatória, Cefaleias de Tensão e Enxaquecas 

Nevralgias faciais, Dores menstruais 

 

   Patologias Osteoarticulares 

Dores articulares por osteoartrose 

Dores Miofasciais, Cervicalgias e Lombalgias 

Tendinopatias, Sindrome do Túnel Cárpico 

 

   Outras Patologias 

Vómitos (da gravidez e da quimioterapia) 

Cólon Irritável, bexiga Hiperativa 

Doenças de adição (tabagismo por exemplo) 

Depressão e Ansiedade 

Problemas Alérgicos 
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Email:  
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contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Efeitos secundários da Acupunctura 

 

A Acupunctura é uma técnica na sua generalidade     

segura, contudo a evidencia demonstrou que existe um 

risco de cerca de 6 a 8% de ocorrência de efeitos         

secundários.  

 

Para mais informações: 

 

http://www.spma.pt 

 

Saiba mais em: 

www.ebola.dgs.pt 

 

Em caso de suspeita, 

ligue: 

 

Infeção por vírus Ébola 

 

Se esteve nos últimos 21 dias num país afetado pela epidemia por vírus Ébola 

ou 

Se esteve nos últimos 21 dias em contacto com um doente com infeção por vírus 

Ébola 

e 

Tiver febre superior a 38ºC de início súbito 

 

Ligue 808 24 24 24!  

Não saia de casa e siga as orientações dos profissionais de saúde. 

Os estudos demonstraram que quando a Acupunctura é praticada por profissionais    

treinados, a maioria dos efeitos secundários são menores, desaparecendo ao fim de 24 a 

48h. Exemplos destes efeitos são sangramento na punctura, hematoma ou dor local. 

Contudo podem surgir efeitos mais graves, nomeadamente traumáticos e infeciosos. 

Caso suspeite de algum destes efeitos deverá consultar o profissional que lhe fez         

Acupunctura.  

 

Contra-Indicações da Acupunctura 

 

A Acupunctura é uma técnica que pode ser utilizada na maior parte das pessoas       

estando apenas contra-indicada em doentes hipocoagulados, imunodeprimidos e com 

doença valvular cardíaca.  

Esta técnica deve ser usada com precaução nas grávidas. 

(custo chamada local) 


