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Introdução: Durante a gestação, cada mulher responderá de uma maneira particular às mudanças
físicas e emocionais características deste período. Essas respostas desencadearão alterações
fisiológicas e metabólicas no organismo materno que influenciarão o bem-estar fetal. O estresse, na
visão da Medicina Tradicional Chinesa - MTC, não se trata de uma doença, mas de um padrão de
desequilíbrio energético. No entanto, a constituição genética de cada indivíduo irá definir qual
sistema energético será afetado primeiro, no momento que torna-se irregular (excessos e
deficiências). Objetivo: Avaliar a redução de estresse em gestantes, após o tratamento com
acupuntura. Método. Trata-se de um estudo quase experimental, antes e depois, ocorrido no período
de junho a outubro de 2016, em Fortaleza-Ceará. Participaram do estudo as gestantes com queixas
de dor lombar, com idade gestacional entre 14 e 37 semanas. Foram realizadas seis sessões de
acupuntura, duas vezes por semana, de 30 minutos, cada uma, com a aplicação de pontos sistêmicos
e auriculares. A amostra foi composta por 56 gestantes com estresse mencionado. Para a avaliação
utilizou-se a escala global de estresse, estes itens foram formulados para quantificar três fatores
centrais na experiência do estresse, em torno dos aspectos imprevisíveis, incontroláveis e de
sobrecarga que os respondentes avaliam suas vidas, a partir do mês anterior da aplicação do
instrumento. Neste estudo, o instrumento foi adaptado para avaliar o estresse a partir de última
semana. Resultados e discussão: Constata-se na tabela os resultados encontrados neste estudo.
Tabela 1. Na última semana, com que frequência sentiu que não aguentava com as coisas todas que
tinha para fazer?
Momento

n;(%)

Total dos
Pontos

Média ±
Desvio

Redução do Total de
Pontos de uma sessão
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Padrão

para outra

Inicial

56;(100%)

137

2,44 ± 1,11

-

1º S

47;(87,9%)

80

1,71 ± 1,17

57

2º S

37;(66,1%)

62

1,67 ± 1,25

18

3º S

29;(51,8%)

37

1,27 ± 1,13

25

Fonte: elaborada pelo autor
De acordo com a tabela 1, pode-se perceber que na sessão Inicial a média dos pontos marcados da
escala de estresse foi de 2,44. Na 1º S a média de pontos foi de 1,71. Na 2º S a média de pontos foi
de 1,67 e na 3º S a média de pontos foi de 1,27. Há uma redução até a última sessão. Alguns
estudos relatam os benefícios da acupuntura no tratamento de estresse e náusea durante o período
gravídico. Um estudo de intervenção realizado com 12 adultos identificou como a acupuntura reduz
significativamente os sintomas de estresse. Considerações finais: Considera-se que o enfermeiro da
atenção primária a saúde deve considerar os desconfortos fisiológicos, mudança do humor durante o
pré-natal, utilizando a tecnologia leve e estratégias alternativas para minimizar o estresse na
gestação.
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