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INTRODUÇÃO 

DeQi é um termo que retrata as sensações de agulhamento experienciadas pelo paciente e 

acupunturista¹ ². As sensações mais relatadas no local de penetração da agulha são dolorido, maçante, 

pesado, entorpecido, irradiante, dispersão e formigamento³. O estudo das sensações associadas ao efeito 

DeQi é válido4, uma vez que o DeQi descreve o movimento e chegada da energia Qi¹ ² e, de acordo com a 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC), alterações no fluxo de energia (Qi) em um meridiano são a causa 

primária de patologias5.  

Fatores de caráter psicológico do paciente como crença, expectativa e experiência anterior com 

acupuntura podem interferir nas sensações de DeQi e nos tratamentos6. A experiência prévia do paciente 

pode ter papel na sensação de DeQi7. Há relativamente poucos estudos que avaliam a relação entre a 

experiência prévia em acupuntura e a sensação de DeQi. Park et al. (2005)6 encontraram similaridade de 

DeQi entre os grupos com e sem experiência prévia. Entretanto, nesse estudo de Park et al. (2005)6 não foram 

utilizadas agulhas sham para comparação. 

O objetivo deste estudo foi avaliar se a experiência prévia em tratamento de acupuntura interfere 

na percepção de DeQi pelo voluntário.  

 

METODOLOGIA 

Foram selecionados cento e seis (106) participantes com idades acima de 18 anos, homens e 

mulheres. Pessoas em tratamento com drogas analgésicas e anti-inflamatórias, mulheres grávidas e pessoas 

com fobia de agulha foram excluídas da pesquisa. Os voluntários foram divididos em dois grupos de acordo 

com sua experiência prévia: grupo com experiência de agulhamento (GE) (n=53) e grupo sem experiência de 

agulhamento (GSE) (n=53).  

O grupo com experiência (GE) (n=53) recebeu inserção bilateral no acuponto IG4 de uma agulha real 

(agulha de acupuntura 0,3x30mm; Asiamed, Suhl, Alemanha) em uma das mãos e simulação de uma inserção 

por uma agulha sham não penetrante (agulha sham de acupuntura 0,3x30mm; Asiamed, Suhl, Alemanha) na 

outra mão. Igualmente, o grupo de voluntários sem experiência (GSE) (n=53) recebeu inserção bilateral no 
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acuponto IG4 de agulha real (agulha de acupuntura 0,3x30mm; Asiamed, Suhl, Alemanha) em uma das mãos 

e simulação de uma inserção por uma agulha sham (agulha sham de acupuntura 0,3x30mm; Asiamed) na 

outra mão. Após a inserção de cada tipo de agulha os voluntários, de ambos os grupos, responderam ao 

Southampton Needle Sensation Questionnaire (SNSQ)8.  

Com o fim de cegar e aleatorizar a avaliação proposta, foi aderido à pele do paciente um anel de 

resina de 1cm de diâmetro (Plastic Ring for Placebo Needles; Asiamed, Alemanha) com fita adesiva 

hipoalergênica reforçada de 0,12cm de largura (Steri-Strip 12mm x 50mm; 3M Health Care, USA). Esse 

procedimento foi realizado para impedir que os voluntários visualizassem quaisquer aspectos do 

funcionamento das agulhas tradicional e sham e as identificasse. A primeira agulha inserida na mão direita, 

agulha tradicional ou agulha sham não penetrante, foi sorteada previamente sem ciência do voluntário. Por 

conseguinte, na mão esquerda foi inserido o segundo tipo de agulha. Esse padrão foi adotado para todos os 

voluntários da pesquisa (Figura 1).  

 

Figura 1: Sessão de avaliação de DeQi representado em esquema sequencial.  

Para comparação dos resultados do DeQi, foi feita uma análise estatística intergrupos e intragrupos 

e foi aplicado o método de análise de variância (ANOVA) para Medidas Repetidas, seguido do teste post hoc 

de Bonferroni. O nível de significância adotado para os testes foi de 5%. Foi utilizado o SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 21 como pacote estatístico. 

 

RESULTADOS 

GE sentiu mais que GSE a sensação de pressão da agulha real (p=0,018) e dispersão da agulha sham 

(p=0,008) (Tabela 1).  

Tabela 1. Comparação entre os grupos GE e GSE para agulhamento real e sham. 
Piracicaba/SP, 2021.  

Sensação GE Real GSE Real p Real GE Sham GSE Sham p Sham 

            
Picada 1,566 1,377 0,231 0,868 0,792 0,6 

Ardência 0,66 0,566 0,513 0,283 0,208 0,482 

Machucado 0,17 0,208 0,728 0,019 0,038 0,562 

Choque elétrico 0,491 0,321 0,256 0,038 0,038 1 

Calor 0,151 0,17 0,841 0,038 0,075 0,475 

Dispersão 0,736 0,585 0,336 0,472 0,17 0,008 

Dor maçante 0,358 0,189 0,202 0,057 0,075 0,78 

Peso 0,585 0,396 0,179 0,321 0,245 0,466 

Dormência 0,34 0,321 0,868 0,208 0,075 0,071 

Resposta do SNSQ 

Outro tipo de agulha  

Resposta do SNSQ 

Agulha sorteada 
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Formigamento 0,34 0,377 0,743 0,226 0,094 0,103 

Pontada 0,755 0,755 1 0,245 0,321 0,45 

Pungente 0,509 0,377 0,363 0,245 0,094 0,053 

Desconfortável 0,509 0,491 0,897 0,151 0,245 0,339 

Amortecimento 0,377 0,245 0,179 0,245 0,113 0,116 

Dor profunda 0,302 0,094 0,087 0 0,057 0,32 

Pressão 0,585 0,264 0,018 0,151 0,113 0,57 

Latejante 0,396 0,245 0,258 0,208 0,113 0,271 

As sensações mais relatadas entre os voluntários com experiência em acupuntura (GE) foram picada 

(𝑥
¯
=1,566), pontada (𝑥

¯
=0,755) e dispersão (𝑥

¯
=0,736) após inserção da agulha real e as sensações picada 

(𝑥
¯
=0,868), dispersão (𝑥

¯
=0,472) e peso (𝑥

¯
=0,321) após inserção da agulha sham (Gráfico 1) (Gráfico 2). As 

sensações mais relatadas entre os voluntários sem experiência em acupuntura (GSE) foram picada (𝑥
¯
=1,377), 

pontada (𝑥
¯
=0,755) e dispersão (𝑥

¯
=0,585) após inserção da agulha real e as sensações picada (𝑥

¯
=0,792) e 

pontada (𝑥
¯
=0,321) após inserção da agulha sham (Gráfico 1) (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Ocorrência de sensações de DeQi após inserção de agulha real em GE e GSE.  

 

 Gráfico 2. Ocorrência de sensações de DeQi após inserção de agulha sham em GE 

e GSE.  
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DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou que o grupo com experiência prévia com acupuntura (GE) relatou, se 

comparado ao grupo sem experiência prévia, mais DeQi em apenas 2 dentre as 17 sensações pesquisadas, 

tanto para a acupuntura real na sensação de pressão como para a acupuntura placebo na sensação de 

dispersão. Esse resultado condiz com Park et al. (2005)6 que encontraram semelhança entre os grupos com 

experiência e sem experiência após punção de agulha real no acuponto IG4. Nosso estudo aprofundou a 

investigação de Park et al. (2005)6, utilizando acupuntura placebo no acuponto IG4 e um tamanho amostral 

maior. 

Nosso estudo também demostrou que a agulha real e a agulha sham podem causar DeQi. Isso 

corrobora com os estudos de Grillo et al. (2018)9 e Xie et al. (2013)10. GE e GN experienciaram todas 17 

sensações do SNSQ para agulhas real e agulha sham ao menos na intensidade “Leve”, com exceção de GE 

que não experienciou “Dor Profunda” para agulha sham, corroborando com os estudos de Hui et al. (2007)11 

e Grillo et al. (2018)9 que apontaram que o acuponto IG4 é altamente responsivo para as sensações de DeQi. 

“Picada” foi a sensação do SNSQ mais relatada por ambos os grupos após inserção dos dois tipos de 

agulhas, mesmo que para a agulha sham, pois ela atravessa o anel e fita adesiva e toca a pele dos voluntários 

com sua ponta romba não penetrante causando o que os voluntários caracterizam no SNSQ como “Picada” 
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(9). No estudo de Grillo et al. (20189, para o ponto IG4, 95% dos participantes sentiram “Picada” para agulha 

real e 60% sentiram “Picada” para as agulhas sham, já em resultados semelhantes ao nosso estudo em que 

93,39% sentiram picada na acupuntura real e 66,03% sentiram picada na acupuntura placebo.  

Beissner (2020)12 propôs um conceito unificante nomeado de “sensação terapêutica” ao tratar das 

sensações físicas comuns experienciadas durante intervenções bioenergéticas. Esse autor cita as sensações 

físicas formigamento, calor, dor maçante e peso, as quais são atribuídas ao DeQi da acupuntura e em nosso 

estudo puderam ser observadas e mensuradas por meio do SNSQ aplicado. Nosso estudo, ao aprofundar a 

interação da experiência prévia em acupuntura e o DeQi, incentiva que próximos estudos estudem e 

busquem relações entre os efeitos terapêuticos de acupuntura e fatores psicológicos e energéticos dos 

voluntários.   

Este estudo concluiu que a experiência prévia em acupuntura influenciou pouco nas sensações de 

DeQi, no entanto o grupo com experiência prévia em acupuntura sentiu mais sensações de DeQi. 
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