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INTRODUÇÃO
 A lesão medular adquirida é uma condição grave

decorrente de um trauma na medula espinal com

consequências motoras, de sensibilidade, psicológicas,

sociais, financeiras. Neste estudo, se destacou a

sexualidade, devido a sua complexidade e

importância na vida das pessoas. Assim, ao abordar

um assunto tão complexo, optou-se pelas técnicas de

acupuntura e moxabustão da terapêutica chinesa,

devido seu conceito holístico e seu compromisso em

harmonizar o organismo de maneira integradora.



INTRODUÇÃO

 Em mandarim a acupuntura é chamada de “zhenjiu”, no qual

zhen se refere à agulha e “jiu” vem de “ai jiu”, um produto

com folhas de Artemísia que chamamos de “moxa” que

apresenta vários modelos, podendo ser utilizada como um

charuto cuja brasa é aproximada da região desejada (neste

caso, sem tocar a pele da pessoa). Uma tradução possível

para zhenjiu é “agulhar e aquecer demoradamente”, por isso,

alguns autores utilizam o termo acumoxaterapia em seus

trabalhos, visto que o termo perfuração com agulhas não

traduz o significado original da expressão (LUZ, 2012).



INTRODUÇÃO

 Quanto à técnica de moxabustão, (“jiu” em mandarim se

traduz “queimar”) é uma terapia que une a fitoterapia com a

termoterapia. Infere-se por isso pelo aquecimento de áreas ou

cavidades de acupuntura pela queima da erva Artemísia. O

efeito da queima desta planta ocasiona o fortalecimento do

yang, expulsa o frio e seca a umidade nos meridianos, na

superfície e nos órgãos. Além disso, ela estimula, pela

ativação do calor, o movimento do Qi e do sangue, e por isso,

é utilizada nos casos de estagnação sanguínea e do Qi

(FOCKS, MÄRZ, 2008).



INTRODUÇÃO

 Na prática, a acupuntura consiste na aplicação das

agulhas em pontos específicos ao longo do corpo, por onde

passa a força vital conhecida como QI.

 O termo Qi não tem uma tradução exata, mas ele é

classificado como um “sopro” ou uma força que possue

vários aspectos e está presente em todas as estruturas

(ROSS, 1994).

 Ao manipular as agulhas, tem-se o objetivo de promover a

harmonia do corpo, através no movimento adequado do QI

para que ele possa exercer suas funções em cada órgão.



INTRODUÇÃO

 Quanto ao meridiano mais usado nesta pesquisa, se

destacou o Meridiano Chong Mai que foi utilizado em

todos os participantes e foi relatado na literatura

como útil para a disfunção sexual. A complexidade do

Meridiano Chong Mai está na sua variedade de

funções em níveis distintos com a capacidade de

influenciar várias partes do corpo, por exemplo,

artelho maior, pés, coração, face, cabeça, região

medial da perna, garganta, tórax.



INTRODUÇÃO

 No Brasil, tem a Política Nacional de Práticas Integrativas e

Complementares (PNPIC) objetiva incorporar e implementar

elementos das práticas integrativas e complementares, na

qual a acupuntura está inserida, no Sistema Único de Saúde

(SUS), na perspectiva da prevenção de agravos e recuperação

da saúde; visa também contribuir a resolubilidade do Sistema

e ampliação do acesso à PNPIC garantindo qualidade,

eficiência, segurança no uso; promover a racionalização das

ações de saúde estimulando práticas inovadoras e socialmente

contributivas ao desenvolvimento sustentável e o estímulo à

participação e controle social.



INTRODUÇÃO

 Uma de suas diretrizes consta do caráter

multidisciplinar, assim, todos os profissionais atuantes

do SUS e em consonância com o nível de atenção

(BRASIL, 2006).

 Especificamente aos enfermeiros, a acupuntura pode

ser realizada de forma autônoma por este profissional

especializado de acordo com a Resolução 326/2008 do

CONFEN (CONSELHO FEDERAL DE

ENFERMAGEM, 2008).



OBJETIVO

 O objetivo desta pesquisa foi compreender como a

terapêutica chinesa pode contribuir para a

sexualidade do homem com lesão medular

adquirida.



METODO
 Pesquisa qualitativa, do tipo Pesquisa Convergente

Assistencial (PCA). O estudo constou de momentos de

realização de entrevista (no primeiro e último encontros) e

encontros para a realização de técnicas da medicina

tradicional chinesa.

 Iniciou com oito participantes, sendo que cinco concluíram

a pesquisa realizando a primeira e a segunda entrevistas

propostas. Destes, dois totalizaram 11 encontros, dois

realizaram 15 encontros e um participante fez quatro

encontros, devido à transferência para outra cidade.



METODO

 Uma entrevista com roteiro semi estruturado foi

aplicada um encontro antes da realização das

práticas da acupuntura e moxabustão e, uma

segunda entrevista no último encontro. Os dados

foram codificados e organizados por meio do software

Ethnograph 6.0. Foi utilizada a análise de conteúdo

de Bardin (2011).



MÉTODO

 Nesta etapa da pesquisa, os encontros com acupuntura e

moxabustão. Cada encontro teve uma duração média de 60

minutos distribuídos da seguinte forma: primeiramente

conversava-se com o participante a respeito de sua saúde de

modo geral e destacando a sexualidade. Depois eram

inseridas as agulhas estéreis, únicas, com mandril e

descartáveis da marca DONGBANG com calibre 0.25X40

antecedidas com assepsia com álcool 70%. Os acupontos

realizados em todos os participantes foram os pontos de

abertura do Meridiano Chong Mai SP4, PC6. Outro

acuponto muito utilizado foi ST30 e demais pontos foram

utilizados conforme a necessidade de cada participante.



MÉTODO
 Já com as agulhas inseridas nos 15 primeiros minutos 

foi realizada a técnica da moxabustão, com a utilização 
no formato de lã e como bastão. 

Moxabustão Lã.

Moxabustão Bastão



MÉTODO

 Sobre o uso da moxabustão em lã foi começado após a

inserção das agulhas a queima de aproximadamente

sete gramas de Artemísia lã na região abdominal com

o objetivo de potencializar o Qi nos pontos. A caixa de

moxabustão para a queima da Artemísia tipo lã foi

colocada cerca de seis centímetros acima da pele, foi

constantemente avaliada a temperatura pela

palpação no local pela pesquisadora e de acordo com a

sensibilidade ao calor relatado pelo participante. Em

dias muito quentes não foi utilizada a moxabustão.



MÉTODO

 Para realizar a moxabustão na região plantar dos pés,

no acuponto KI 1 se teve o cuidado de realizar a prática

nos primeiros 15 minutos para quando o participante

fosse embora o local estaria em temperatura ambiente

e ao colocar o calçado não provocariam lesões. Nesta

pesquisa se constatou a necessidade do uso exclusivo

de moxabustão da Artemísia em pessoas com LM

evitando peles muito delicadas e finas



MÉTODO

 Nesta pesquisa se constatou a necessidade do uso

exclusivo de moxabustão da Artemísia em pessoas com

LM evitando peles muito delicadas e finas. A utilização

da moxabustão de carvão é contraindicada, devido o

alto risco de lesão, principalmente em locais onde a

sensibilidade for diminuída.



RESULTADOS

 Sugere-se que a acupuntura e a moxabustão contribuiram

de modo benéfico para alguns participantes nos seguintes

elementos: na melhora da ereção, em alguns aspectos

psicológicos que envolvem a sexualidade como a diminuição

da insegurança, houve também a percepção de novas áreas

erógenas que beneficiou o aumento do prazer. Outros

ganhos foram relatados após o uso da acupuntura e

moxabustão, tais como, diminuição da ansiedade, aumento

da contração do esfíncter anal, melhora no padrão do sono,

resultados que sugeriram harmonia em todo o organismo,

como propõe a terapêutica chinesa.



CONCLUSÃO

 A conclusão deste estudo apontou a contribuição

benéfica da acupuntura e moxabustão na sexualidade

de alguns homens com lesão medular adquirida. Por

isso, se faz necessário estimular o uso da acupuntura e

moxabustão pelos enfermeiros e profissionais

especializados em terapêutica chinesa e mais estudos

na área da sexualidade para ampliar o conhecimento

nestas temáticas.


