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QUAL A PRINCIPAL DESCOBERTA? 

 

● A eletroacupuntura de baixa intensidade conduzida em agulhas profundamente inseridas nos pontos ST36 e 

LI10 estimula o eixo vago-adrenal, com um efeito anti-inflamatório sistêmico; 

● Esse efeito da eletroacupuntura depende da ativação de feixes nervosos profundos contendo fibras que 

expressam o receptor de procineticina tipo 2 (PROKR2); 

● A ausência desses efeitos nos pontos ST25 e BL56 foi devida à inexistência dessas fibras nesses locais; 

● A eletroacupuntura de alta intensidade nos pontos ST36 e ST25 ativou reflexos simpáticos espinhais de 

forma independente dos neurônios que expressam PROKR2, portanto através de um circuito neuronal 

diferente. 

 

QUAL É O SIGNIFICADO PARA A PRÁTICA DA ACUPUNTURA? 

 

Este estudo fornece evidências neuroanatômicas que reforçam a especificidade funcional de diferentes pontos 

de acupuntura, juntamente com diferentes efeitos que podem ser obtidos a partir da profundidade da inserção da 

agulha e do tipo de estimulação fornecida. Além disso, os pontos ST25 e ST36 podem ser considerados para 

condições de base inflamatória e ST36 e LI10 para a regulação do eixo vago-adrenal.  
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INTRODUÇÃO 

Há muito se estuda os mecanismos de ação da acupuntura, uma abordagem médica milenar capaz de tratar 

inúmeras doenças. Na linguagem da Medicina Tradicional Chinesa, a acupuntura regula o fluxo de Qi em 

canais que comunicam os órgãos internos à superfície do corpo. Mais recentemente, entretanto, essa linguagem 

tem sido paulatinamente substituída pelas explicações da medicina moderna. Vários experimentos já 

demonstraram há décadas que a acupuntura age através do estímulo no sistema nervoso, regulando a função de 

diferentes órgãos. Entretanto, pesquisas realizadas nos últimos anos sobre os mecanismos da acupuntura têm 

alcançado um nível de aprofundamento e detalhamento sem precedentes. Hoje é possível identificar não apenas 

os tipos de neurônios ativados pela acupuntura, mas também suas características eletrofisiológicas, padrões de 

disparo, neurotransmissores liberados e padrão de expressão gênica. 

Em uma série de experimentos, um grupo de pesquisadores de Harvard buscou determinar a base 

neuroanatômica para a seletividade e especificidade dos pontos de acupuntura1, usando vários modelos de 

camundongos, no que diz respeito aos efeitos do eixo anti-inflamatório vagal-adrenal. 

COMO FOI REALIZADO O ESTUDO 

Os pontos de acupuntura investigados incluíram ST36, LI10, ST25 e BL56. A eletroacupuntura (EA) foi 

utilizada em níveis de intensidade de 0,5 ou 3,0 mA. 

Os cientistas conduziram uma série de investigações, que demonstraram que um gene, o PROKR2, envolvido 

na via neuronal do gânglio da raiz dorsal (DRG), mostrou ser expresso na fáscia profunda perto de ST36, mas 

não em ST25. A EA de baixa intensidade nesse ponto foi capaz de produzir ativação neuronal vagal, efeito esse 

bloqueado quando se abolia a expressão desse gene PROKR2. Interessante também que os pesquisadores 

notaram que a EA de baixa intensidade (0,5 mA) em ST36 reduziu pela metade os níveis de fator de necrose  
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tumoral (TNF) alfa e interleucina-6 (IL-6) e aumentou as taxas de sobrevida dos camundongos (40%) em 

comparação com a EA sham, algo que já tinha sido demonstrado em outro estudo2. 

Por outro lado, a EA de maior intensidade (3,0 mA) em ST 36 mostrou ativar os reflexos simpáticos espinhais e 

produzir efeitos anti-inflamatórios que eram independentes dos neurônios PROKR2 e eferentes vagais. 

Em outro modelo de PROKR2 (CatCh), a estimulação óptica (luminosa) em ST36 resultou em um aumento de 

15 vezes nas taxas de descarga do nervo vagal cervical junto com liberação de noradrenalina, adrenalina e 

dopamina pela glândula adrenal. Esses efeitos foram eliminados após vagotomia. Essa mesma estimulação 

também resultou em redução de 50% nos níveis de TNF alfa e IL-6 e aumento de 50% de sobrevida nos 

animais, efeitos estes igualmente bloqueados pela vagotomia. 

Os efeitos anti-inflamatórios decorrentes da EA de baixa intensidade em ST36 foram suprimidos pela ressecção 

do nervo fibular profundo, quando comparados aos controles submetidos à cirurgia simulada. EA superficial de 

baixa intensidade em ST36 e BL56 não produziu efeitos anti-inflamatórios. 

Finalmente, os pesquisadores mostraram que como os neurônios PROKR2 são abundantes em regiões cervicais 

envolvidas na inervação dos membros, a EA de baixa intensidade em LI10, perto do nervo radial, também 

reduziu a produção de TNF alfa, IL-6 e apresentou efeitos vagais. 

COMENTÁRIOS FINAIS 

Para entender melhor esse estudo, é preciso antes ler o trabalho de Liu et al.3, que demonstrou a importância da 

somatotopia, intensidade de estímulo e estágio da doença nos efeitos da EA nos pontos ST36 e ST25. 

Neste artigo mais recente, os autores quiseram demonstrar que a ativação da rede vagal-adrenal é mediada por 

neurônios que expressam PROKR2 no ponto de acupuntura, e que destruir seletivamente esses neurônios 

impediu a EA de baixa intensidade no ponto ST36 de reduzir a inflamação, mas não alterou a capacidade da  
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EA de alta intensidade (no mesmo ponto) de ativar o sistema nervoso simpático. Por outro lado, a ativação 

artificial de neurônios que expressam PROKR2 mimetiza os efeitos da EA de baixa intensidade em ST36 – 

também ativando a rede vagal-adrenal e controlando a inflamação – como no caso do ponto LI10. 

Em outras palavras, foi sugerido que um marcador molecular de neurônios pode ser direcionado ao 

desenvolvimento de métodos específicos de estimulação para controlar funções locais em órgãos. 

Segundo Ulloa (2021)4, os corpos celulares desses neurônios sensoriais que expressam PROKR2 estão 

localizados nos gânglios da raiz dorsal, podendo induzir a produção de noradrenalina no baço para ativar 

linfócitos e liberar acetilcolina, que por sua vez inibirá o macrófago esplênico. O maior benefício vislumbrado 

seria poder evocar mecanismos anti-inflamatórios locais em certas partes do corpo sem suprimir todo o sistema 

imunológico. 

Uma nova era se descortina para o mundo da Acupuntura. As pesquisas em neurociências e o interesse gerado 

por essas recentes descobertas, lançam luz em mecanismos de ação nunca imaginados para essa técnica 

milenar. Mas é sempre importante cautela ao interpretar esses estudos. Antes de trazer os resultados para a 

prática clínica é necessário validar em seres humanos e avaliar a capacidade de reproduzir os mesmos achados 

em diferentes cenários. 

De toda forma, muitas frentes se abrem, uma vez que não somente os pontos ligados ao gene PROKR2 geram 

efeitos vagais e anti-inflamatórios. Tem sido exaustivamente demonstrado nos últimos anos o potencial da 

estimulação do pavilhão auricular para produzir modulação vagal e reduzir inflamação5–7. 

Resta muito trabalho a ser feito... mãos à obra! 
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