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ANALGESIA

Palavra grega anaisthesia que significa 

“ausência de sensação”.  Na anestesia 

pela acupuntura, a  única sensação 

diminuída é a dor.
                                                                                   (CHAITOW, 1984)
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DOR
O conceito da palavra dor é descrito desde 1986, pelo Comitê da 

Taxonomia da International of the Study of Pain (IASP) citado 

por Davim, Torres e Dantas (2008), como sendo uma 

experiência sensorial, emocional de forma 

degradável, associada às lesões teciduais reais ou 

potenciais. Relacionada à sensações de 

desconforto, subjetiva, partindo do pressuposto 

que cada indivíduo utiliza a palavra dor de acordo 

com suas experiências prévias, constituindo uma 

vivência emocional. 
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DOR

•  A dor é um sintoma de difícil avaliação pela sua 
subjetividade.

•  No sentido mais amplo pode ser avaliada de pessoa a 
pessoa. 

•  A partir da percepção da medida do seu limiar de dor 
a pessoa pode mensurar e avaliar esta dor, isto é de 
fundamental importância para a conclusão e o 
entendimento da experiência subjetiva. 

                   (Davim, Torres e Dantas, 2008)
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DOR 

• Ocorre ainda pela interpretação do 

comportamento verbal e não verbal do indivíduo. 

•  A dor é uma experiência vivenciada em um 

determinado contexto e influenciada por fatores 

psicológicos, biológicos, socioeconômicos e 

culturais.

(Davim, Torres e Dantas, 2008)
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                  DOR

O fato é que qualquer dor é real quando

            a pessoa diz que tem dor.

 (Smeltzer,  1998)
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DOR
                     Exógenos (traumas, clima,  exterior, superficial...)     
        

Fatores: 

                           

                    Endógenos (emoções, idade,  alimentação,  
                                                                       constituição física...)
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           Agudo (quadro patológicos de mais ou menos 3 semanas)

Caráter:

              
          
         
          Crônico (Doença de longa duração,  evolução de traumas         
               agudos, penetração fatores climáticos e desordens órgãos  
                                                                                                 internos)

DOR
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Neurotransmissores 

Substancias químicas produzidas pelos neurónios que são as células 
nervosas. Os neurotransmissores possibilitam enviar informações a outras 
células. Podem também estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a 
reação final no órgão ou musculo alvo.

DOR
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  Neurotransmissores 

Essas substâncias atuam no encéfalo, na medula espinhal, nos nervos 
periféricos e nas junções neuromusculares ou ainda nas placas motoras.

DOR
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Explicação oriental para o 
fenômeno da dor 

•  O corpo deve manter um equilíbrio entre o  yin/yang, 
entre o Qi e o Sangue/Xue.
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Explicação oriental para o 
fenômeno da dor 
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•  O Qi e o Sangue viajam 
pelo corpo ao longo dos 
canais.

(Sun Peilin, 
2008)



Explicação oriental para o 
fenômeno da dor 

•  Quando não existem Qi 
e Sangue suficientes 
(vazio ou plenitude) ou 
quando eles se encontram 
estagnados existe o 
desequilíbrio entre o Yin e 
Yang, os órgãos  internos 
não funcionam bem, a 
doença e a dor se 
instalam.

      (Sun Peilin, 2008)
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Analgesia
Controle da dor por meio da 

acupuntura e Aurículo-Acupuntura
•  Em toda a sua trajetória histórica, o 
homem sempre buscou evitar ou 
aliviar da dor.

•  Na China, se encontram relatos do 
uso da acupuntura desde o Imperador 
Amarelo que teria reinado de 2697 
a.C. a 2597 a.C.

•  No ocidente existem registros  do 
uso de analgesia por Aurículo-
Acupuntura a partir de 1958 em 
curativos, pós operatórios etc... Em 
cirurgias a partir de 1960.
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•  Para uma seleção adequada e consequentemente 
um melhor resultado, é  primordial o conhecimento da 
anatomia, fisiologia, tanto ocidental quanto oriental 
da Aurículo-Acupuntura.

Analgesia por Aurículo-Acupuntura
Técnicas e seleção de pontos
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Analgesia por Aurículo-Acupuntura
Técnicas e seleção de pontos

•   Um conhecimento básico da distribuição e trajetos 
dos dermátomos, metâmeros, da orelha, trajetos e 
funções dos meridianos de acupuntura é essencial.

 Na Aurículo-Acupuntura, iniciar 
com os pontos Shemem, SNV, 
Rim e  Subcórtex, acrescentar 
pontos de acordo com a área 
afetada e a teoria dos cinco 
elementos. 

Ex. Fígado para região dos 
olhos, Pulmão para pele...
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Analgesia por Aurículo-Acupuntura
Técnicas e seleção de pontos

• Se for usar eletro estimulação, iniciar com 
frequência baixa e aumentar de acordo com a 
tolerância do paciente.

•  Em Pontos Locais a frequência deve ser mais forte 
que distais.  

• Não podemos esquecer que alguns medicamentos 
atuantes no sistema nervoso central, diminuem os 
efeitos da acupuntura. 

Ex. Ketamina e diazepínicos, diminuem o efeito da 
acupuntura, enquanto o Plasil por exemplo 
aumenta.
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Analgesia por Acupuntura
Técnicas e seleção de pontos

•  O paciente deve estar mentalmente preparado;

•  Deve se sujeitar às sensações da acupuntura;
   Atenção: Realizar testes de tolerância.
 
• Quantidade mínima de pontos; 

•  Com ou sem agulhas;

•  Com ou sem eletro estimulação;

                                     (CHAITOW, 1984)
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Analgesia por Aurículo-Acupuntura
Técnicas e seleção de pontos

•  Para conseguir um efeito analgésico utilizando o 
eletro estimulador é necessário utilizar onda de 
pulsação com a dentada. As quadradas e senoidais 
são ineficazes e podem ser dolorosas. (as sensações 
desejáveis são de peso e parestesia. Não se deve 
sentir dor) 

(CHAITOW, 1984)
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Objetivos da Analgesia por 
Aurículo-Acupuntura

•  Aliviar a dor completamente ou 
fornecer o  máximo de alivio 
possível;

•  Reduzir os níveis da dor;

•  Melhorar a capacidade de lidar 
com a dor;

•  Regular as emoções;

                                                                        
                                         (Sun Peilin, 2008)
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• Aumentar a energia vital;

•  Melhorar a capacidade de realização das atividades 
diárias;

•  Melhorar a qualidade de vida;

•  Reduzir  ao mínimo possível o uso de medicamentos.

                                                                  (Sun Peilin, 2008) 

Objetivos da Analgesia por 
Aurículo-Acupuntura
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Vantagens da analgesia
por meio da Aurículo-Acupuntura

•  Aumenta o limiar de dor;

•  Não altera a Pa, P, FR;

•  Boa homeostasia;

•  Aumenta a defesa do sistema imunológico;

•  Facilita a cicatrização;

•  Ausência de hipersensibilidade a drogas;

•  Indicado para procedimentos simples;
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Vantagens da analgesia
por meio da Aurículo-Acupuntura

•  Menos reações adversas do que as químicas;

•  Mais colaboração por parte do paciente;

•  Falta de acometimento do cérebro e da memória;

•  O paciente permanece alerta durante o procedimento;

•  Recuperação rápida das atividades funcionais  após 
cirurgia;
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Desvantagens da analgesia
por meio da Aurículo-Acupuntura
•  Algumas vezes, é necessário anestesia local;

•  Inadequação com crianças e alguns pacientes idosos;

•  Sensação de repuxar durante a cirurgia;

•  Incapacidade de substituir todos os tipos de 
anestésicos químicos;

•  Contra indicada PA maior que 20x10, e em cirurgias
Abdominais grandes.
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Caso clínico (1)
Paciente, sexo feminino,  55 anos, casada, 3 filhos, 
aposentada/supervisora de escola, pesando 103 kg. Procurou o 
nosso ambulatório em 24/08/2010. 

QP: “vontade louca de emagrecer”.  Na primeira consulta 
relatou ser portadora de HAS; ansiedade, dislepidemia; come 
doce compulsivamente, gosta muito de derivados de leite; 
dorme bem mas acorda com preguiça, ronca e tem apnéia;  
intestino preso; fezes ressecadas; urina pouco, escura e com 
cheiro forte, não tem sede; zumbido, diagnóstico médico de 
déficit auditivo; sente muito frio, prefere calor. Relatou artrose 
nos joelhos, contudo atualmente não estava incomodando. Faz 
uso Sinvastatina e Inalapril.
Pulso: prof. Fraco, escorregadio, vazio 3ª posição.
Língua:  Violácea, edemaciada, vermelha região do fígado e 
coração, saburra branca e grossa, êxtase sublingual.

Diagnóstico:  Deficiência de geral rim, yang e Qi baço, gerando 
mucosidade e ansiedade.
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No dia 28/10/2010, paciente chegou ao 
ambulatório se queixando de forte dor lombo/sacro 
(quase insuportável) , com irradiação para as 
pernas, com dificuldade de andar e de se mover.

Diagnóstico: mucosidade obstruindo canal da   
bexiga, fragilizando mais ainda a região 

lombo/sacro.

Tratamento:  
Haihua local + Acupuntura sistêmica: ID3/B62, 
P7/R6, B13+, B15-B18+, B20+, B23+, B49+, VG3+, 
Shigizhui(extra)+, B31-, B32- (1º e 2º ramo. 
Forame sacral), B60 e R3.
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Aurículo: Shenmem, Rim, SNV, E,  BP, 
Subcórtex, Região de dor (Lombar, Sacral), 

Endócrino e Ansiedade
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Conclusão do caso clínico (1)
A paciente fez 8 sessões de acupuntura e Aurículo-
Acupuntura,  relatando  melhora progressiva.

A paciente informou melhora de 100% da dor ao 
término das sessões. Destacou que “saiu da maca com 
a sensação de ter tomado uma injeção para dor na 
veia, pisando nas nuvens”, relatou ainda um bem estar 
geral.

OBS: Deve-se considerar que a paciente necessitará de 
algumas mudanças no seu cotidiano por tratar-se de 
um caso crônico. Entretanto, o resultado momentâneo 
foi de alívio da dor e bem estar.
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Caso clínico para reflexão. (2)

Paciente chegou ao ambulatório queixando-se  de dor  
abdominal, aftas na língua. Relatou que a urina está  
escassa, escura e a micção dolorosa.

Perguntado sobre seu sono, se diz inquieto e que vem 
passando por períodos de insônia. Sua alimentação  é 
baseada em carne vermelha e diz que frequentemente 
participa de churrascos nos finais de semana, nos quais 
consome também uma razoável quantidade de álcool.

Sobre o caso acima responda:

1)Quais órgãos podem ser afetados de acordo com os 
sintomas apresentados pelo paciente?

     Estômago, Bexiga, Rim e Fígado.
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2) Qual o padrão que se desenha de acordo com  os 
      sintomas?

 Umidade-Calor nos órgãos do Aquecedor médio e inferior;

    3) Quais pontos auriculares você usaria para tratar esse 
paciente? 

Shenmen, Rim, SNV, Bexiga,  Estômago, Fígado, Baço,  Occiptal, 
Tórax, Abdome, Coração, H2;

    4) Como poderia estar a língua desse paciente?

Vermelha, edemaciada, pouca saburra.
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“Não viva no passado, não sonhe com o futuro, 
concentre a mente no momento presente.”
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Acesse:

• www.portalacupuntura.com.br

•https://www.facebook.com/PortalAcupuntura

E-mail de contato:

• siteportalacupuntura@gmail.com

Professora: Maria da Glória
Acupunturista, Massoterapeuta, Fitoterapeuta, 

Enfermeira, Professora, Orientadora e 
Coordenadora de residências ambulatoriais
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