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Estudo de revisão integrativa de literatura para analisar evidências científicas nacionais e
internacionais sobre eficácia da acupuntura sistêmica no tratamento da dismenorreia, agravo
prevalente entre jovens, elegível pela OMS como tratável por Acupuntura. Para captura de
artigos publicados nos últimos cinco anos foi realizado levantamento na Biblioteca Virtual em
Saúde, que acessa portais como SCIELO, SCOPUS, PUBMED, LILACS, MEDLINE. Após
aplicação de critérios de exclusão e exclusão e leitura de resumos, doze artigos foram
elencados para

análise, um brasileiro e onze estrangeiros. As produções

avaliavam

intervenções de acupuntura em dismenorreia primária de moderada a grave. Em conjunto,
esses estudos elegeram 1659 participantes, na faixa etária média de 14-25 anos. Os tamanhos
de amostra variaram de 1 a 501.

Nove publicações referiram

drop out (perdas após

randomização). O n final de participantes para análise foi de 1585 mulheres, revelando drop
out médio < 4,5%. Houve predomínio de ensaios clínicos controlados, geradores potenciais
de evidência de nível II, porém com desenhos variáveis: cego, duplo cego, duplo simulado,
crossover, por protocolo. Um estudo observacional, nível IV e um qualitativo, nível VI,
também foram avaliados. As hipóteses para tratamento clínico com acupuntura sistêmica
testadas incluíram uso de pontos/combinação de pontos, já descritos na literatura
especializada e em protocolos clínicos internacionais como eficazes para tratamentos da
dismenorreia primária. O uso terapêutico do ponto BP6 foi avaliado em cinco publicações,
atendendo a diversos objetivos. Outros seis estudos usaram este ponto em combinações
diversas. O único estudo que não utilizou o BP6 em sua hipótese de melhor intervenção foi
um ensaio que avaliou a eficácia da técnica de injeção (agulhamento úmido) de lidocaína
em pontos de acupuntura coincidentes com pontos gatilho do abdome. O desfecho primário
mais avaliado foi a intensidade da dor menstrual. Para mensuração de desfecho primário, as
escalas visual numérica e visual analógica foram os método mais empregados. De-qi, fatores
psicológicos e diminuição de sintomas da síndrome menstrual também foram desfechos
avaliados.

Como limitação, falhas na metodologia

foram as mais citadas nos estudos. Foi possível
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evidenciar intervenções promissoras de acupuntura para gestão da dismenorreia primária, que
reduziram a dor e melhoraram a qualidade de vida das participantes.
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