Acupuntura alivia eficazmente a Epilepsia
Acupuntura alivia eficazmente a epilepsia, uma doença do sistema nervoso, caracterizada
pela atividade não regulada das células cerebrais provocando convulsões. Uma
investigação recente encontrou acupuntura combinada com medicação é mais eficaz do
que o uso da droga apenas como um tratamento para a epilepsia. O projeto de
investigação realizado no Hospital da Novena de Henan, 60 casos de epilepsia divididos
aleatoriamente em partes iguais em um grupo de controle e um grupo de acupuntura. O
grupo controle recebeu apenas as drogas farmacêuticas. Epilepsia é tratada pela MTC
com os canais DU, REN e do coração. O grupo de acupuntura recebeu acupuntura
corporal e acupuntura no couro cabeludo, bem como produtos farmacêuticos. O grupo de
acupuntura demonstrou resultados significativamente superiores de pacientes que
tomaram o medicamento apenas no grupo controle.
Drogas e Acupuntura.
O grupo controle de acupuntura recebeu administração oral de sodium valproate. Esta
medicina farmacêutica é um anticonvulsivante que é comumente usado no tratamento da
epilepsia, anorexia nervosa e transtorno bipolar. Efeitos adversos associados com
valproato de sódio incluem fadiga, tremores, sedação e distúrbios digestivos. Durante a
gravidez, este medicamento é um risco muito elevado de ser administrado por causar
defeitos de nascimento. Valproato de sódio foi administrado duas vezes por dia com uma
dose de 15-35 mg/kg por 30 dias, que inclui um curso. O tratamento durou três cursos.
O grupo de acupuntura recebeu a aplicação acupuntural, bem como a administração de
valproato de sódio. Punção de acupuntura do couro cabeludo foi aplicada para a área do
tremor, área controle de epilepsia e a área de controle de Coreia. Acupuntura física
aplicada em Fengchi (20 GB), Baihui (DU 20), Sishencong (EX - HN1), Yintang (EX - HN3),
Shuigou (DU 26), Neiguan (PC 6), Hegu (LI 4), Zusanli (ST. 36), Feng Long (ST. 40),
Sanyinjiao (SP 6) e Taichong (LR 3).
DU 26 é uma acupuntura vital na restauração do cérebro. De acordo com os princípios da
Medicina Tradicional Chinesa (MTC), este ponto de acupuntura limpa os sentidos, acalma
o espirito e beneficia a coluna lombar. DU 26 é indicado tanto para convulsões com o para
epilepsia. PC-6 é o ponto da mão canal Jueyin Luo - conexão. Na MTC, PC-6 é usado
para acalmar o coração e o espírito, regular o Qi e eliminar a dor. PC-6 é indicado para o
tratamento de palpitações, dor no peito, convulsões e epilepsia, náuseas, vômitos e
problemas de ritmo do coração.
O método de ativação foi aplicado ao DU 26, PC6, EX - HN3, DU 20, EX - HN1 e LI4. O
método de sedação foi aplicado a outros pontos de acupuntura até o paciente sentir dor e
dormência em consonância com a chegada de deQi. As agulhas foram mantidas por 30
minutos diários, em um curso de 10 dias. Houve uma pausa de dois dias para cada curso.
O período de tratamento foi um total de três meses.
Após a conclusão da terapia de acupuntura, um total de 12 pacientes no grupo de
acupuntura não apresentou nenhum sintoma de epilepsia relacionados em pelo menos um
ano. Um total de nove pacientes mostrou grandes melhorias e seis pacientes mostraram
melhorias moderadas. No grupo de acupuntura a taxa efetiva global foi 90,00% comparado
com 73,33% para o grupo de controle. Com base em resultados clínicos positivos, o
inquérito concluiu que a acupuntura combinada com valproato de sódio tem um efeito
sinérgico clínico com vista a melhorar os resultados dos pacientes. A epilepsia manifestase em convulsões, perda de consciência, a formação de espuma na boca, dores de
cabeça, tontura, uma sensação de falta de ar no peito, mandíbula pálida, apertada,
incontinência de urina e fezes, gritos e o olhar de olhos desconexos. De acordo com os
princípios da MTC, epilepsia é uma condição de excesso, embora ele possa surgir de

deficiências em casos crônicos. O início da herança de epilepsia é geralmente durante a
primeira infância. Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC) epilepsia envolve vento,
estagnação do Qi fígado e também pode ser agravada por umidade no baço e no
estômago, principalmente devido à ingestão irregular de alimentos. O medo pode provocar
a epilepsia. Distúrbios de Qi e medo descem causando vento interno devido à deficiência
de Qi relacionados ao fígado e rim.
Os canais DU e REN são frequentemente selecionados para tratamento durante um
ataque. O objetivo é reviver a consciência, dissolver o catarro e acalmar o Qi do fígado e
para dissipar o vento. Pontos dos canais de coração, baço e rins são comumente
selecionados depois de uma convulsão. O princípio do tratamento é aliviar o espírito, nutrir
o coração e os rins e para fortalecer o baço e estômago.

Acupuncture Synergizes Epilepsy Relief– New Finding
New research finds acupuncture combined with medications is more effective than using only medications
as a therapy for epilepsy.
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