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A medicina tradicional chinesa originou-se há milhões de anos, é baseada na filosofia oriental 

e sua prática é dada por um conjunto de técnicas. Um dos recursos terapêuticos utilizados é a 

acupuntura, realizada por meio de agulhas, buscando a cura, redução de dores, melhora na 

qualidade de vida e quadro clínico de pacientes, propõe prevenir e tratar desequilíbrios que 

acometem o organismo devido ao efeito terapêutico e analgésico proveniente do equilíbrio 

das energias presentes no corpo. Fundamentada principalmente na relação yin e yang, e 

através de meridianos, que são canais que transportam energias. Vem se destacando como 

forma de tratamento complementar para diversas doenças, agudas e crônicas, sendo 

considerado um método seguro, de fácil aplicação, e com contraindicações quase inexistentes, 

inclusive sem causar dependência ao paciente. Eficaz no tratamento em todas as faixas etárias 

e diferentes patologias como respiratória, digestiva, nervoso, psicológicos e emocionais.Este 

estudo terá como objetivo geral descrever o perfil epidemiológico e clínico dos pacientes 

atendidos em um centro de acupuntura de um município do Recôncavo da Bahia. E terá como 

objetivos específicos: conhecer quais são as doenças e os sintomas de maior prevalência no 

ambulatório de acupuntura, observar qual o sexo e idade das pessoas que buscam o 

atendimento e verificar se os pacientes continuam fazendo uso de medicações após 

acupuntura. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, que será realizada 

no Centro Integrado de Pesquisa e Extensão Maria Milza(CIPEM). A amostra será composta 

por pacientes que foram atendidos no período de 2014 a 2019 eo levantamento de dados e 

informações será realizadonos prontuários. Os dados serão analisados pelo programa 

Microsof Excel 2010 e apresentados em forma de tabelas e gráficos.Espera-se encontrar 

resultados positivos sobre benefícios e utilização da técnica para as doenças atendidas, perfil e 

características dos pacientes que buscam atendimento einformações sobre a possível redução 

do uso de medicações após os procedimentos. Assim, este trabalho contribuirá para o 

conhecimento sobre a terapia e o serviçoprestado pelo centro de acupuntura.   
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