Medicina Integrativa
A medicina integrativa é a combinação de tratamentos pela medicina convencional e pelas terapias complementares para as
quais haja evidências científicas sobre sua segurança e eficácia. Terapias complementares são as práticas que não são
consideradas atualmente parte da medicina convencional. Embora muitas modalidades terapêuticas não convencionais já tenham
passado pela análise científica, ainda há muito desconhecimento e preconceito por parte dos profissionais de saúde. Esta seção
visa informar e atualizar o leitor nessas práticas.
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Náusea e vômito são condições clínicas potencialmente incapacitantes e de difícil controle. Seu tratamento
deveria incorporar também medidas não-farmacológicas de ação antiemética adjunta. Entre elas, a acupressão é uma forma de terapia corporal baseada nos
princípios da acupuntura, estimulando os pontos pela
pressão em vez de usar agulhas. Algumas técnicas,
como o do-in, valem-se desse princípio.
O ponto de acupuntura P6 é o mais eficiente
para prevenção e tratamento de náusea e vômito
de diversas etiologias. Localiza-se sobre o nervo
mediano, na região situada entre os tendões dos
músculos flexor radial do carpo e palmar longo, a
um sexto da distância entre a prega distal transversa
do punho e a prega cubital(1). Na prática, o paciente
coloca os dedos indicador, médio e anular de uma
das mãos sobre o lado interno do pulso, com a borda
do dedo anular sobre a dobra do pulso. O ponto P6
fica exatamente sob a borda do seu dedo indicador,
entre os dois tendões centrais (Figura 1).
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Figura 1. Localização do ponto de acupuntura P6.

A pressão sobre o ponto P6 tem se mostrado uma terapia simples e eficaz, que não apresenta efeitos colaterais
dos medicamentos convencionais, podendo levar a redução da dosagem desses(1,2). Há evidências científicas apoiando o uso da acupressão do ponto P6 para prevenção e tratamento de náusea e vômito de diversas etiologias, incluindo:
• pós-operatório(3-6);
• quimioterapia(7-9);
• gestação(10-11);
• cinetose(12);
• fase aguda do infarto do miocárdio(13);
• pós-tonsilectomia em crianças(14).
As formas de estimulação do ponto P6 incluem a
auto-aplicação pelo paciente ou a pressão aplicada por
um terapeuta. Pressiona-se continuamente o ponto por
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dois a dez minutos de cada lado, em cada sessão (em
crianças, um minuto pode ser suficiente). A freqüência
diária do procedimento é regulada pela gravidade do
sintoma, podendo ser até a cada duas horas.
Uma forma de potencializar o procedimento é
pelo uso de uma banda de pressão. Trata-se de uma
faixa elástica que tem uma esfera na face ventral,
colocada no antebraço coincidindo sobre o ponto P6.
É recomendável pressionar a esfera periodicamente
(como por dois minutos a cada duas horas). Podem-se
usar as bandas de tensão bilateralmente por vários dias
seguidos, removendo-as somente para o banho.
A melhor estratégia é a prevenção. Nos casos
de náusea e vômito por anestesia ou quimioterapia,
por exemplo, aplica-se antes destes procedimentos e
mantém-se o tratamento nas primeiras 24 horas.
As vantagens da pressão do ponto de acupuntura
P6 incluem não-invasibilidade, auto-administração,
ausência de efeitos colaterais e baixo custo. Os efeitos
foram observados em adultos e crianças. O procedimento
também é seguro na gravidez, segundo publicação da
British Medical Acupuncture Society(15.
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