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RESUMO
A fertilização in vitro (FIV) é um tratamento dispendioso, invasivo e de acessibilidade limitada. O efeito psicofisiológico da acupunctura, técnica com origem na 
Medicina Tradicional Chinesa (MTC), na abordagem da infertilidade tem sido alvo de intensa investigação científica, em particular quando administrada durante 
a FIV. Descreve-se o caso de uma mulher de 34 anos de idade, com infertilidade grave (volume/reserva ováricos diminuídos, mau desenvolvimento embrionário e 
falhas repetidas de implantação), que havia sido submetida a vários tratamentos de FIV sem sucesso. O protocolo convencional foi optimizado tendo-se realizado 
adicionalmente uma sessão de acupunctura (Ac) manual, durante 25 minutos, imediatamente antes e após a transferência embrionária (TE), seguindo protocolos de 
Ac previamente publicados. Esta estratégia terapêutica combinada, durante o 4º ciclo de FIV, resultou numa gravidez bem-sucedida, apesar de não se poder concluir 
sobre o efeito particular da Ac. Partindo deste caso clínico foi realizada uma revisão não sistemática da literatura sobre a Ac na infertilidade feminina. Os principais 
mecanismos de acção da Ac parecem relacionar-se com: (a) regulação de factores neuro-humorais, (b) aumento do fluxo sanguíneo para o aparelho reprodutivo, (c) 
para além da redução da ansiedade e depressão. A investigação atual sugere que Ac poderá ter um efeito benéfico na infertilidade feminina, como adjunto da FIV. 
Contudo, a taxa de sucesso é variável e os resultados são conflituosos. 
Assim, a Ac revelou-se significativamente eficaz em relação às taxas de gravidez clínica (GC) quer com electroacupunctura (EAc) aplicada durante a aspiração folicular 
usando como controle a analgesia (46-59% vs 28-34%) ou Ac aplicada imediatamente antes e após a TE usando como controle não efectuar Ac (39-43% vs 24-26%). 
Pelo contrário, a Ac revelou-se significativamente ineficaz em relação às taxas de GC quer com EAc (31.1% vs 34.4%) ou Ac aplicada na TE usando como controles não 
efectuar Ac, aplicando as agulhas de Ac em locais diferentes (sham) ou nos mesmos locais de estimulação com agulhas não penetrantes (placebo) (31-45% vs 23-53%).
À luz da medicina baseada na evidência não é possível recomendar até à data a incorporação rotineira da Ac nos guidelines de tratamento convencionais. Mais estudos 
são necessários de forma a esclarecer a eficácia clínica da Ac e seu mecanismo biológico na infertilidade.
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IMpact Of acUpUnctURE On fEMalE InfERtIlIty: cOnSIdERatIOnS apROpOS Of a caSE and REvIEw Of thE StatE Of thE aRt

aBStRact
In vitro fertilization (IVF) is an expensive treatment, invasive and of limited accessibility. 
The psychological effect of acupuncture (Ac), a technique with origin in Traditional Chinese Medicine (TCM) in infertility has been the object of intensive research 
in particular as applied during IVF treatments. We describe the case of a woman aged 34 years old, with severe infertility (decreased ovarian/reserve diminished, 
poor embryo development and repeated implantation failures), which was submitted to several unsuccessful IVF treatments. The conventional stimulation pro-
tocol was then optimized and an additional manual Ac session was performed, 25 min before and after embryo transfer (ET), according to published protocols. 
From this combined therapeutic approach during the 4th treatment cycle, a successful pregnancy was established with birth of a healthy child, although we can 
not conclude about the particular effect of Ac in this success. From this clinical case-report we performed a non-systematic revision of the literature about Ac in 
female infertility. The main mechanisms of Ac action seem to be related to: (a) modelling of neuro-humoral factors, (b) increase in blood flow to the reproduc-
tive tract, (c) and decrease in anxiety and depression. The actual research suggests that Ac may have a beneficial effect in female infertility only as an adjuvant 
therapy. However, there are conflicting results on the success of the clinical pregnancy rates (CP). In several studies, Ac significantly increased CP rates, either 
using electro-acupuncture (EAc) during oocyte retrieval and using conventional analgesia as controls (46-59% vs 28-34%), or during ET (39-43% vs 24-26%). On 
the contrary, other studies revealed non-significant increased CP rates either with EAc (31.1% vs 34.4%), or during ET, using as controls non-Ac, sham-Ac (Ac in 
different acupoints) or in the same acupoints with a non-penetrating needle (Ac-placebo) (31-45% vs 23-53%). At present, under evidence-based –medicine it is 
not possible to recommend to routinely incorporate Ac in the guidelines of IVF conventional treatments. Evidently, more studies are needed to clarify the clinical 
efficacy of Ac and its biological mechanism in female infertility.
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IntROdUçãO

Aproximadamente 10-15% dos casais apresentam 
infertilidade primária ou secundária de acordo com 
os dados da European Society for Human Reproduc-
tion and Embryology, 2010.1 Esta elevada incidência 
associa-se a um importante impacto biopsicossocial 
nos doentes bem como a um elevado custo econó-
mico para as sociedades. Os custos económicos só 
são sentidos, na nossa realidade, ao nível do sector 
público, com gastos estritamente controlados, o que 
condiciona o acesso público. 
 As taxas de sucesso relativamente aos tratamentos 
por reprodução medicamente assistida (rMA) são 
muito variáveis entre países e entre centros públicos 

e privados. A experiência do nosso grupo aponta 
para taxas de gravidez dos ciclos de inseminação 
intra uterina homóloga de cerca de 17-20% e de fe-
cundação in vitro e de microinjecção de 40-60%, 
conforme a transferência de embriões seja realizada 
ao 3º ou 5º dia do desenvolvimento, respectivamen-
te. Existem diferentes taxas de sucesso para outras 
técnicas tais como: doação de gâmetas e embriões, 
uso de sémen criopreservado, espermatozóides 
testiculares, ejaculado de pacientes com ejaculação 
retrógrada ou paraplégicos, sémen de seropositivos, 
e diagnóstico genético pré-implantação. 
 Há a percepção de um crescente recurso a tera-
pêuticas não convencionais por parte dos casais 
afectados, apesar de não existirem estudos nacio-
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nais, em parte devido ao sucesso ainda que limitado 
da rMA. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) 
oferece uma abordagem específica ao tratamento, 
incluindo tratamentos de fitoterapia e acupunctura. 
Esta última modalidade terapêutica tem sido mais 
estudada relativamente à infertilidade.
 A acupunctura tem uma história milenar, sendo 
mesmo anterior à escrita.2-5 Consiste na inserção 
de agulhas finas (de aço inoxidável e descartáveis) 
em pontos da pele com uma topografia anatómi-
ca definida. A versão tradicional da acupunctura 
sustenta que o Qi (“chi”), energia vital do corpo, 
circula através de canais (ou meridianos), que se 
ramificam até aos diversos sistemas de órgãos. A 
doença surge quando ocorre um desequilíbrio ou 
interrupção de tais fluxos energéticos. Para decor-
rer um efeito clínico eficaz, a inserção das agulhas 
deve gerar um padrão complexo de sensações na 
área do ponto de acupunctura que se traduz em 
dor, desconforto, parestesia, pressão, distensão, ou 
alterações de temperatura (designada por DeQi) e 
que se correlaciona com conceitos modernos de 
neurofisiologia.6-9 De um modo geral, para perpe-
tuar a sensação DeQi, a estimulação local (técnicas 
de rotação ou de inserção da agulha), é realiza-
da com uma determinada frequência conforme 
a condição clínica (5/5 ou de 10/10 minutos, por 
exemplo). A profundidade da inserção é de 10-20 
mm, dependendo da região corporal, e de 0,2-13 
mm nas aplicações sobre o pavilhão auricular.6-9 
nos últimos 30 anos, os mecanismos biológicos 
e efeitos clínicos da acupunctura têm sido mais 
esclarecidos, permanecendo ainda ausência de 
evidência clínica. Em Portugal, a acupunctura foi 
aprovada como uma Competência Médica em 
2002. O Conselho Jurisdicional da Ordem dos 
Enfermeiros emitiu um parecer declarando que 
a prática da acupunctura pode ser exercida como 
Competência por enfermeiros. Vários profissio-
nais, incluindo sem formação prévia na área da 
saúde, praticam acupunctura e Medicina Tradi-
cional Chinesa, sustentada em cursos não acre-
ditados pelas entidades nacionais oficiais. Acresce 
a este problema, a ausência de regulamentação 
sobre as terapêuticas não convencionais, preconi-
zada pela lei de enquadramento base destas áreas 
[lei nº 45/2003 de 22 de Agosto 136 de 2003 (Diá-
rio da república-I Série-A)].
 no presente trabalho apresenta-se um caso clínico 
de aplicação da acupunctura como coadjuvante do 
tratamento convencional de reprodução medica-
mente assistida. Partindo do caso clínico, expõe-se 
uma revisão crítica da literatura mais recente sobre 
a acupunctura na infertilidade feminina.

MÉtOdOS

Foi realizado um estudo de caso clínico com base nos 
dados clínicos e laboratoriais do processo clínico res-
pectivo. A paciente foi avaliada e o diagnóstico clíni-
co estabelecido num Hospital Público do Porto, onde 
iniciou os primeiros tratamentos de rMA: indução 
da ovulação (6 meses), inseminação intra-uterina ho-
móloga (duas) e as duas primeiras ICSI (2005-2006). 
A 3ª e a 4ª tentativa por ICSI foram efectuadas na nos-
sa clínica (2006). Os protocolos de hiperestimulação 
controlada do ovário, a preparação dos gâmetas, a 
microinjecção intracitoplasmática de espermatozói-
de (ICSI), a cultura dos embriões, o desenvolvimen-
to embrionário, a eclosão assistida, a transferência 
embrionária (TE), a preparação do endométrio e o 
seguimento da paciente seguiram protocolos publi-
cados.10-14 Em todos os tratamentos, um médico do 
centro foi responsável pela paciente, exceptuando a 
punção dos ovários e a TE. 
 Complementando o estudo do caso foi realizada 
uma pesquisa, não sistemática, sobre acupunctura 
na infertilidade feminina, nos últimos 20 anos, re-
correndo-se principalmente à consulta da PubMed, 
livros científicos e consulta de revisões Cochrane. 
Foram selecionados os artigos considerados pelos 
autores como metodologicamente mais válidos.
 O presente trabalho não envolveu experiências 
com humanos ou animais. Apenas se usaram os 
dados das bases de dados clínica e laboratorial, para 
descrição do caso clínico em causa, e que serviu de 
base a esta revisão da literatura sobre a aplicação da 
Acupunctura na infertilidade feminina. Os dados 
foram utilizados após consentimento informado e 
escrito pelo casal do tratamento em causa, de acor-
do com a lei nacional de Procriação Medicamente 
Assistida de 2006 (PMA, lei 32/2006) e os requisi-
tos do Conselho nacional de Procriação Medica-
mente Assistida de 2008 (CnPMA, 2008). 
 A acupunctura foi realizada (na presença de Mé-
dico do centro) por Enfermeiro com formação em 
Acupunctura (5 anos) pela Associação Portuguesa 
de Acupunctura e com cerca de 15 anos de expe-
riência.
 Foi realizada acupunctura, imediatamente antes 
e depois da TE, 3 dias após a punção ovárica. Os 
pontos de acupunctura e o protocolo foram selec-
cionados segundo protocolos publicados2, 15 e não 
de acordo com um diagnóstico individualizado de 
MTC. na perspectiva tradicional da MTC, os pon-
tos de acupunctura usados visaram “relaxar o útero, 
aumentar o fluxo de sangue ao endométrio, optimi-
zando a sua receptividade, regular o QI (energia) e 
acalmar a paciente “ (Tabela 1).
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As agulhas (Shenzhou Acupuncture Needles, cabo 
revestido de prata, Tianjin, China; CMC Tasly 
Group B.V. Amesterdão, Holanda), estéreis, descar-
táveis com 0,25 x 25 mm (calibre, comprimento), 
foram inseridas (com profundidade da inserção 
de 10-20 mm, dependendo da região corporal) nos 
pontos acima referidos até obter a sensação Deqi.8 
Após 10 minutos de retenção, as agulhas foram de 
novo manipuladas. Vinte e cinco minutos depois, 
as agulhas foram removidas.15 De notar que se op-
tou por não realizar adicionais sessões de acupunc-
tura com base nos dados de um estudo prévio15 que 
mostrou resultados inferiores com uma sessão ex-
tra dois dias após a TE.

caSO clínIcO

Trata-se de uma doente do sexo feminino, de 30 
anos de idade e com história de infertilidade primá-
ria desde 2003, sem outras co-morbilidades. Tinha 

história de interlúnios regulares, de 28-30 dias, com 
cataménios de cerca de 5 dias. Teve menarca aos 
13 anos, tendo vindo a desenvolver dismenorreia 
moderada a grave. Fez contracepção oral durante 
11 anos; não tinha passado de gravidezes ou abor-
tamentos prévios. Os restantes antecedentes pesso-
ais e familiares eram irrelevantes, bem como a sua 
história medicamentosa, de hábitos de vida, ou de 
alergias. 
 no exame objectivo, apresentava um peso de 50 
Kg, altura de 1,62 m (IMC= 19,05). O exame gine-
cológico era normal, com útero em retroversão, de 
dimensões 42 x 44 x 49 mm, colo de 36 mm e endo-
métrio linear. O ovário direito tinha dimensões de 
2,3 x 1,5 cm (volume: 2,74 cc), e o ovário esquerdo 
2,4 x 1,4 mm (2,42 cc). na ecografia endovaginal 
apresentava menos de 3 folículos antrais. A citolo-
gia cérvico vaginal foi normal. A histerosalpingo-
grafia mostrou uma cavidade uterina normal com 
permeabilidade bilateral. Apresentava um cariótipo 
46,XX e grupo sanguíneo A negativo (A-). Todo 
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-Cun ou “tsun” pode traduzir-se por poleGada ou distânCia. de aCordo Com as diferentes desCrições Chinesas é a “distânCia” transversal do 
dedo poleGar ao nível da artiCulação inter falânGiCa distal. é uma medida “pessoal”, variável e apenas indiCativa para faCilitar a loCalização/
referenCiação do ponto. 
no Caso do meridiano do estômaGo, no seu trajeCto abdominal, é vertiCal, desCendente, loCalizado a 2 Cun da linha média, Centro da linha 
peCtínea, onde se loCaliza o meridiano médio anterior ou ren mai e Consequentemente os pontos deste meridiano, pontos a partir dos quais se 
Contam os 2 Cun na horizontal. 
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o estudo serológico foi negativo (VDrl; HIV1,2; 
AgHBs; Anti-HCV, Toxoplasma, rubéoloa, CMV). 
no estudo hormonal não se detectaram anomalias, 
quer do terceiro dia quer ao 21º dia (Tabela 2).
 O marido, de 34 anos de idade, não apresentava 
uma história médica significativa. Os seus exames 
analíticos gerais eram irrelevantes. O estudo sero-
lógico foi igualmente negativo (VDrl, HIV1,2, 
AgHBs, Anti-HCV). O seu cariótipo era normal e 
o seu grupo sanguíneo A+. O espermograma era 
normal, com uma concentração de 29,5 x106/ml (n 
≥ 20), 5% de morfologia normal (n ≥ 15; ≥ 5 desde 
2010), motilidade progressiva rápida de 37,9% (n ≥ 
25), pH 7,8, volume 4,5 ml, sem aglutinação, leucó-
citos negativo (< 1M/ml), Vitalidade 75% (n ≥ 60) 
e um teste de hipo-osmolaridade de 70% (n ≥ 60).
 O estudo realizado sustentou o diagnóstico final 
de infertilidade de etiológia ovárica. A estratégia 
terapêutica incluiu inicialmente indução da ovu-
lação durante 6 meses, com relações sexuais pro-
gramadas, sem sucesso. Mais tarde, realizaram-se 
dois ciclos de inseminação artificial homóloga, com 
doses crescentes de gonadotrofinas, tendo desen-
volvido em cada ciclo um folículo ovárico, mas não 
engravidou. Posteriormente, completou-se 4 ciclos 
consecutivos de ICSI (2005-2006), usando o proto-
colo antagonista (1º-3º ciclos: ganirelix: Orgalutran; 
Organon, Oss, Holanda; 4º ciclo: cetrorelix: Cetro-
tide; Serono, Halle, Alemanha), hormona folículo-
estimulante recombinante (rFSH: Puregon; Orga-
non) + gonadotrofina menopáusica humana (2º-4º 
ciclos; HMG: mistura de FSH com lH; Menogon; 
Ferring, Kiel, Alemanha) e letrozole (a partir do 
3º ciclo: inibidor da aromatase; Femara; nOVAr-
TIS FArMA, Stein, Suiça), com doses crescentes 
de gonadotrofinas. não se observaram diferenças 
substanciais nos valores de estradiol sérico, HCG 
administrada (Pregnyl, Organon) ou na espessura 

do endométrio. no 4º ciclo de tratamento a paciente 
obteve um aumento do número de ovócitos madu-
ros, tendo sido possível transferir dois embriões de 
elevada qualidade ao 3º dia, após eclosão assistida 
e acupunctura (Tabela 3). Foi nesta altura realizada 
a sessão de acupunctura, imediatamente antes e 
depois da transferência embrionária, 3 dias após a 
punção ovárica. Deste ciclo de tratamento obteve-se 
uma gravidez bioquímica que evoluiu para gravidez 
clínica tópica, única, com um saco e um embrião 
com batimentos cardíacos, e de seguida para uma 
gravidez evolutiva, que evoluiu sem problemas ma-
ternos nem fetais, e que culminou num parto por 
cesariana em 2007, de termo, com 9 meses de ges-
tação. Tratou-se de um recém-nascido do sexo mas-
culino, pesando 3080 g e medindo 49 cm, saudável.

dIScUSSãO E REvISãO dO EStadO da aRtE 

Entre os 30-39 anos, o volume esperado do ovário é 
de 6,1 ± 0,06 cm3.16 A contagem de folículos antrais 
(2-5 mm) é geralmente de 4-10, sendo que o valor 
inferior a 3 está associado a uma baixa resposta 
ovárica.17 Apesar de esta paciente apresentar valores 
normais de FSH basal (6,7 mIu/ml), o volume ová-
rico (2,74 cm3 e 2,42 cm3) e a reserva ovárica (≤ 3) es-
tavam reduzidos. O desenvolvimento de apenas um 
ovócito maduro no primeiro, segundo e terceiro ci-
clos de tratamento, confirmou uma fraca resposta 
à estimulação. Juntamente com um aumento nas 
doses de FSH (3375 uI) e o uso de um inibidor da 
aromatase, visando aumentar o número de receto-
res de FSH nas células foliculares (aumenta os níveis 
dos androgénios e diminui o estradiol), cuja expres-
são se encontra diminuída nas más respondedoras, 
e em que o seu uso permite aumentar os níveis de 
FSH e, portanto, a resposta ovárica,18 na quarta 
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tentativa foi possível induzir uma quantidade supe-
rior de ovócitos maduros (cinco). neste tratamen-
to também se efetuou eclosão assistida (o desgaste 
mecânico torna a ZP mais fina e frágil, ajudando 
à eclosão natural dos blastocistos) e foi realizado o 
tratamento com acupunctura, antes e depois da TE. 
neste ciclo de tratamento, obteve-se uma gravidez 
de termo sem complicações.
 resumidamente, na perspectiva da MTC, a in-
fertilidade poder ser resultante de mais do que um 
mecanismo fisiopatológico: “insuficiência de rim”, 
“insuficiência de fígado”, “insuficiência de baço / 
estômago”, e insuficiência do “Qi” ou “Xue” (“san-
gue”). De notar que persistem problemas relevan-
tes na tradução da terminologia chinesa da MTC 
para as línguas ocidentais, o que tem contribuído 
para inúmeros erros científicos e uso de linguagem 
confusa e esotérica. Com efeito, a versão da MTC 
atualmente predominante, consiste de uma versão 
redutora que foi exportada pelos Chineses a partir 
da década de 40, o que levou a um distanciamento 
significativo da Medicina Chinesa “clássica”. 
 É possível hoje estabelecer analogias entre os con-
ceitos tradicionais e conceitos da fisiologia médica 
contemporânea. Por exemplo, os referidos “órgãos” 
(“rim”; “fígado”, etc), para os médicos Chineses tra-
dicionais, não seriam equivalentes aos órgãos ana-

tómicos da medicina ocidental, sendo designações 
usadas para representar síndromes com padrões 
disfuncionais específicos, resultado de análises em-
píricas ao longo de milhares de anos. 
 De acordo com o Modelo científico “de Heidel-
berg”  da MTC19 postula-se que tais “órgãos” [mais 
correctamente: orbs, de “orbis”, “órbita”, funções 
circulares20] correspondem a padrões específicos 
neurovegetativos, com comportamento funcional 
matematicamente sinusoidal (como a maioria das 
funções do organismo), e que se manifestam como 
síndromes clinicamente tipificáveis, em resultado 
da interacção de agentes patológicos endógenos ou 
exógenos com a constituição genética e fenotípica 
do indivíduo. “yang” representará um estado de 
hiperactivação simpática relativa, aumento da taxa 
metabólica (maior actividade tiroideia), libertação 
de cortisol e catecolaminas, hipertonicidade mus-
cular, diminuição da actividade entérica, etc, a que 
se associam determinadas manifestações clínicas. 
“yin” refere-se a um status fisiológico tendencial-
mente oposto. Os diversos síndromes (“orbs”) de-
finidos pela MTC são clinicamente reconhecidos 
através de uma abordagem racional, sistematizada, 
em que o método de diagnóstico médico, respeitan-
do critérios clínicos estritos (à semelhança da Medi-
cina convencional), assume um papel fundamental 
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miCroinjeCção intraCitoplasmátiCa (iCsi); protoColo antaGonista (p.antaG.); inibidor da aromatase (letrozole); hormona estimuladora foliCular 
humana reCombinante (rfsh); Gonadotrofina menopáusiCa humana (hmG: fsh e um pouCo de lh e hCG); estradiol (e2); Gonadotrofina CorióniCa 
humana (hmG); espessura do endométrio (mm); dias de estimulação (de); ovóCitos reColhidos na aspiração foliCular dos ovários (CoC); 
ovóCitos maduros (mii); ovóCitos normalmente feCundados (2pn); dia dois do desenvolvimento embrionário (d2); dia três do desenvolvimento 
embrionário (d3); eClosão assistida (ea); Gravidez ClíniCa (GC); reCém-nasCido (rn). 
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para a decisão terapêutica individualizada.
 A questão do uso de acupontos protocolados ver-
sus acupontos segundo um diagnóstico de MTC é 
controversa. De facto existem várias escolas de acu-
punctura, desde a clássica, que segue os princípios 
ancestrais da MTC, à contemporânea (“acupunc-
tura médica”; “modelo de Heidelberg”) com princí-
pios metodológicos distintos.9, 19, 21 Segundo alguns 
autores, a ausência da inclusão de tratamentos de 
acupunctura individualizados em consequência de 
um correcto diagnóstico funcional seguindo uma 
interpretação moderna da MTC, e a opção frequen-
te pela selecção de pontos de acupunctura “proto-
colados” e com base em argumentos puramente 
neurofisiológicos, recorrendo à análise de dermá-
tomos-miótomos-viscerótomos e vias neurológicas 
respectivas (negligenciando portanto o diagnóstico 
pela MTC), será uma das principais causas para o 
predomínio de resultados contraditórios nos estu-
dos publicados sobre acupunctura.19 Faltam estu-
dos que comparem estas diferentes abordagens.
 no presente trabalho foram usados os pontos de 
acupunctura apresentados em estudos prospecti-
vos, aleatórios e controlados, em que os autores ob-
tiveram uma melhor taxa de gravidez bioquímica, 
clínica, evolutiva e de termo com a realização de 
acupunctura imediatamente antes e após a TE,2, 15 
ou seja, optou-se por não se realizar um tratamen-
to individualizado segundo um diagnóstico pela 
MTC por forma a respeitar a atual medicina basea-
da na evidência. num estudo prospectivo, aleatório 
e controlado, de comparação entre os diagnósticos 
da medicina tradicional ocidental e chinesa, os 
autores verificaram uma elevada correspondência 
entre os dois métodos, descrevendo-se os pontos de 
acupunctura relacionados com as diferentes patolo-
gias e benefícios associados a cada um.22 
 Genericamente, a acupunctura na infertilidade 
feminina parece aumentar o nível de β-endorfinas 
que por sua vez estimulam a FSH e HCG, actuan-
do ainda sobre o eixo hipotálamo-hipófise-ovário e 
sobre a mucosa uterina (aumento da espessura do 
endométrio), aumentando a perfusão sanguínea no 
útero (diminuição da impedância da artéria uteri-
na, com aumento do fluxo sanguíneo no endomé-
trio) e nos ovários, bem como relaxar (regularizar as 
contracções uterinas) o útero. Estas acções uterinas 
parecem aumentar a receptividade do endométrio, 
aumentando as taxas de implantação, de gravidez e 
de nados-vivos, e diminuir o número dos aborta-
mentos espontâneos. Quanto ao ovário, os estudos 
sugeriram que a regulação hormonal facilitaria a 
indução da ovulação (aplicação na disfunção ovula-
tória), e que a acupunctura pode melhorar a função 

dos ovários na produção de um maior número de 
folículos e de ovócitos de melhor qualidade (e por-
tanto aumentar a maturidade, a fertilização e o de-
senvolvimento embrionário).6, 9, 23-31

 A acupunctura parece também reduzir efeitos se-
cundários dos medicamentos utilizados em rMA, 
ajudando a reduzir a suas doses, devido ao efeito so-
mado da acupunctura e tratamento convencional, e 
parece reforçar o sistema imunitário.9, 32 Os estudos 
também sugerem que diminui a ansiedade ligada 
aos procedimentos (diminui os níveis das hormo-
nas associadas ao stress), nomeadamente nas pica-
das da estimulação, na punção dos ovócitos, na TE 
e no período que medeia após a TE até se saber o 
resultado do teste de gravidez, sendo também usa-
da nos casos de depressão desencadeada quando a 
mulher não engravida, e mesmo nos enjoos da gra-
videz.23, 26-28, 33

Os dados da literatura indicam que a acupunctura 
parece diminuir custos do tratamento convencio-
nal de rMA, após observação de que as mulheres 
sujeitas a acupunctura parecem engravidar com 
menos tentativas.23, 34 Adicionalmente, a acupunc-
tura, se praticada por profissionais devidamente 
qualificados, não apresenta qualquer efeito nocivo 
(enquanto que os fármacos e procedimentos utili-
zados podem ter efeitos laterais relevantes), sendo os 
efeitos laterais praticamente desprezíveis.30, 31, 35

 Para além destes estudos que parecem indicar 
que a acupunctura poderá ter efeitos positivos nas 
taxas de gravidez de ciclos de rMA quando apli-
cada no dia da transferência embrionária, diversos 
trabalhos realizados com electro-acupunctura 
aplicada durante a aspiração folicular, sugeriram 
que esta é capaz de diminuir o desconforto, a an-
siedade e as náuseas no período pós-punção, apre-
sentando menos efeitos laterais. A acupunctura 
também parece aumentar as taxas de gravidez, de 
implantação e de recém nascidos.36, 37 De modo si-
milar, observou-se uma diminuição do tempo de 
hospitalização,34 um menor cansaço e confusão 
das pacientes.38 A aplicação da electro-acupunctu-
ra no pavilhão auricular também se revelou capaz 
de diminuir a dor durante a aspiração folicular, 
bem como a sua intensidade durante e após o tra-
tamento, de aumentar a sensação de bem-estar, di-
minuir o cansaço, as náuseas, os vómitos e o con-
sumo de analgésicos, aumentou a taxa de gravidez 
e não apresentou efeitos laterais.39, 40 
 Outras modalidades da terapia chinesa poderão 
ser benéficas no tratamento da infertilidade. na 
fitoterapia chinesa usam-se fórmulas complexas 
que combinam vários extractos de plantas, com 
propriedades que supostamente modulam o sis-
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tema nervoso vegetativo, no sentido de uma “op-
timização” da regulação funcional. O Qi-Gong, 
exercícios lentos de biofeedback neurovegetativo, 
associado a um componente de meditação impor-
tante, parece igualmente ser benéfico.3, 9 Faltam con-
tudo mais estudos sobre este tipo de tratamentos.
 Existem várias contra-indicações em acupunctura 
(absolutas ou relativas), nomeadamente, certas do-
enças cardiovasculares, neoplásicas, quimio/radio-
terapia, anticoagulação, imunosupressão, doenças 
hematológicas, alergias a metais, presença de pa-
cemakers, epilepsia, etc. Do mesmo modo existem 
efeitos secundários, denominados menores (6-8% 
dos utentes), significativos (0.01%) e graves (raros). 
Muitos destes efeitos secundários podem e devem 
ser evitados com os devidos procedimentos de se-
gurança sendo a acupunctura uma técnica segura 
quando executada por profissionais com formação 
devidamente acreditada.41

 Algumas das questões principais na investigação 
científica da acupunctura prendem-se com os fun-
damentos biológicos,31 experimentais42 e metodolo-
gias dos ensaios clínicos.21 Em relação aos ensaios 
clínicos, um dos problemas consiste na decisão de se 
utilizar um procedimento placebo, com ocultação, 
para se ter a certeza da realidade dos seus efeitos. Po-
rém, dos vários tipos de controlos, nenhum parece 
ser um verdadeiro placebo, pois todos estimulam a 
pele,43-46 e ocorrem efeitos inespecíficos associadas 
à picada. neste contexto, os autores de um trabalho 
de revisão defendem não ser necessário usar um 

placebo, mas tão-somente dividir casos com e sem 
tratamento adjuvante. Consideram que, mesmo 
que haja apenas efeito psicológico associado à acu-
punctura, também as pacientes que vão efectuar o 
tratamento convencional se encontram num estado 
optimista, sendo que estes estados emocionais não 
afectam significativamente o resultado final que em 
rMA é muito objectivo: a gravidez.47

 no sentido de melhorar a apresentação dos resul-
tados dos ensaios com acupunctura, o desenho do 
estudo deve ser altamente eficiente, conforme ex-
plícito nos “Standards for Reporting Interventions 
in Controlled Trials of Acupuncture”-STrICTA,21, 48 
guidelines criados com o objectivo de uniformizar os 
procedimentos dos ensaios clínicos em acupunctura. 
 Vários autores consideram não haver provas defi-
nitivas do valor da acupunctura na rMA,37, 46, 49-53 
defendendo a necessidade de mais estudos contro-
lados e cegos, com maior número de casos e com 
revelação das taxas de nados vivos. Por outro lado 
outros investigadores consideram haver estudos 
bem desenhados (prospectivos, aleatórios, contro-
lados com placebo), cujos resultados revelam que 
a integração da acupunctura como complemento 
no processo da TE se associa, significativamente, a 
uma melhoria das taxas em rMA, sendo um téc-
nica praticamente inócua e que pode melhorar a 
qualidade de vida23, 47, 54, 55 (Tabela 4). 
 uma meta-análise recente,56 à semelhança de ou-
tros estudos,50, 51-53, 56, 57 sugere que a acupunctura 
poderá não exercer qualquer efeito quando aplicada 
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nS: não siGnifiCativo; siG: 
siGnifiCativo. 

Ea: eleCtro-aCupunCtura; 

tE: aCupunCtura no dia da 
transferênCia embrionária. 

pnR: estudo prospeCtivo não-
-aleatório. 

pR: estudo prospeCtivo aleatório. 

pRMc: estudo prospeCtivo 
aleatório, multiCêntriCo. 

pRc: estudo prospeCtivo 
aleatório e Controlado. 

pRcSB: estudo prospeCtivo 
aleatório e Controlado, Com 
oCultação-úniCa. 

pRcdB: estudo prospeCtivo 
aleatório e Controlado, Com 
oCultação-dupla. 

Ip: índiCe pulsátil das artérias 
uterinas. 

RMa: reprodução mediCamente 
assistida. 

pO: punção ováriCa. 

Gc: Gravidez ClíniCa; GE: Gravidez 
evolutiva; tE: transferênCia 
embrionária; IR: taxa de 
implantação embrionária; 
Rn: taxa de nados-vivos. 
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antes e após a TE, pelo que alguns autores56 con-
cluem que, até prova em contrário, à luz da medici-
na baseada na evidência, não se deverá recomendar 
a incorporação da acupunctura de forma rotineira 
nas clínicas de rMA.

cOnclUSõES

Em virtude da dificuldade de sucesso do tratamen-
to convencional no caso clínico exposto, a equi-
pa médica optou por incluir um tratamento com 
acupunctura, decisão apoiada em evidência pre-
viamente publicada, e com o acordo do casal. O re-
sultado desta estratégia combinada foi positivo, não 
sendo possível, contudo, inferir o efeito específico 
da acupunctura.

A literatura sugere que a acupunctura poderá ter 
efeitos positivos nas taxas de gravidez dos ciclos 
de rMA principalmente quando aplicada no dia 
da transferência embrionária, através de vias fisio-
lógicas cada vez mais esclarecidas (regulação neu-
rohumoral, aumento do fluxo sanguíneo uterino, 
imunomodulação), e da melhoria de condições 
psíquicas associadas a esta doença (ansiedade; stress, 
depressão). Adicionalmente, o seu custo económico 
é reduzido e os seus efeitos adversos são desprezíveis. 
Persistindo ainda dados de eficácia clínica conflitu-
osos, necessidade de mais ensaios clínicos e de in-
vestigação básica, os autores defendem a integração 
da acupunctura no tratamento da infertilidade após 
análise de cada caso clínico, com o consentimento 
informado do casal, e preservando o respeito pelos 
princípios éticos das boas práticas médicas.
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