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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo, descrever o quadro subjetivo de dor na visão da medicina ocidental e da medicina
oriental. Consiste em uma revisão bibliográfica sistemática, com base na leitura de artigos científicos, monografias e
teses. A coleta de dados foi efetuada através da pesquisa em bases de dados, como: Bireme, Liliacs, Scielo. Foram
inclusos estudos publicados no ano de 1990 a 2017 que englobam a dor, predominando sua fisiopatologia na visão
medicina oriental  e  a  medicina  ocidental.  Alguns  parâmetros  de exclusão  foram considerados,  como pesquisas  de
histórias da medicina. Por meio da análise dos resultados parciais, foi possível definir que a compreensão do quadro
doloroso é extremamente diferente entre as duas medicinas e o quão importante é ter o conhecimento da subjetividade
da  dor  para  obtenção  de  novas  formas  de  analgesia.  Espera-se,  com  os  resultados  definitivos,  esclarecer  a
disseminação dolorosa entre a medicina oriental e ocidental, visando expandir a medicina e melhorar a compreensão
entre profissionais da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: sensação dolorosa; analgesia; Nocicepção.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de dor compreende situações em que há lesões potenciais ou reais capazes de
gerarem estímulos sensoriais e emocionais desagradáveis. O sistema nervoso recebe, reconhece e
formula as informações dolorosas, no processo chamado nocicepção. A dor é muito específica para
cada indivíduo, sendo compreendida como um aviso de que algo não esta bem e cada indivíduo
estabelece a importância que a sensação dolorosa tem pra si,  seja por dor física ou emocional.
(LUNA, 2006; HELLEBREKERS, 2002; WINK E CARTANA, 2007).

O  diagnóstico  da  dor  é  imprescindível  para  o  prognóstico  de  qualquer  doença.  Em
atendimentos emergenciais os índices de pessoas que sentem dor variam entre 52,2% a 61,2%.
Tanto a cultura, como elementos circunstanciais são fatores decisivos no processo nociceptivo da
dor.  Dados  epidemiológicos  apontam  desigualdade  sexual  quanto  ás  respostas  nociceptivas  e
compreensão  de  dor,  onde  há  o  predomínio  de  dores  agudas  e  crônicas  no  gênero  feminino
(MIASKOWSKI; GEAR; LEVINE, 2000; CRAYCHETE; WANDERLEY, 2011).

É possível desencadear a dor fisiológica ou dor patológica quando a pele ou qualquer outro
órgão é submetido a impulsos potenciais nocivos desagradáveis. A dor fisiológica é entendida como
uma reação de fuga, a fim de cessar a exposição da dor aguda do impulso nocivo na face exterior da
pele. Resumidamente, este tipo de dor consiste em um conjunto de três neurônios: primeiramente,
origina o estímulo nocivo na superfície e reflete até a medula espinhal, o segundo neurônio transita
pela medula espinhal, e projeta-se para o córtex cerebral através do último neurônio. Baseia-se em
um sistema de transdução, propagação e modulação de informações neurais originados por um
estímulo  nocivo  superficial.  (FANTONI;  MASTROCINQUE,  2002;  HELLEBREKERS,  2002;
MESSLINGER, 1997;  TRANQUILLI,  2004;  FANTONI;  MASTROCINQUE,  2002;  ALMEIDA  et  al.,
2006).

A dor patológica se manifesta a partir  da persistente indução nociceptiva aferente, dada
através de estímulos que geraram dor prolongada. Esta dor persistente pode conduzir há um estado
de  exaustão,  similar  aos  estímulos  produzidos  a  favor  do  estresse  implacável,  recusando  ser
conceituado como uma resposta adaptativa. Este tipo de dor gera percepção e incômodo incomuns
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quanto aos sintomas clínicos do paciente, podendo originar-se em tecidos diferentes, distinguindo
então  a  dor  inflamatória  (envolvendo  estruturas  somáticas  e  viscerais)  da  dor  neuropática
(envolvendo  lesões  do  sistema  nervoso).  (LAMONT;  TRANQUILLI,  2000;  JI;  WOOLF,  2001;
SCHAIBLE, 2006; FANTONI; MASTROCINQUE, 2002; HELLEBREKERS, 2002).

A  dor  somática  acontece  quando  envolve  os  receptores  de  tecidos  derivados  da
somatopleura, que origina os músculos, ossos, pele, articulações e tendões. Já a dor visceral é
deflagrada após abranger receptores de tecidos provindos da visceropleura, estrutura embrionária
que  resulta  na  origem  das  vísceras,  meninges,  vasos  sanguíneos,  serosas  e  etc.  Esta  dor  é
caracterizada por ser altamente dolorosa e dificilmente localizada, refletindo em uma região cutânea.
O sistema da dor exposta não esta completamente esclarecida,  pois pode ter harmonização do
impulso sensorial cutâneo com o visceral nas células da medula espinhal. (GOMES  et al., 2002;
BERLINCK, 1999).

A dor neuropática ou neurogênica é aquela que se origina após trauma no sistema nervoso
central ou em nervos periféricos, deflagra sintomas de extrema dor (hiperalgesia), sensação anormal
(parestesia),  dor  por  estímulos  incapazes  de  provocarem  dor  em  situações  normais  (alodinia
mecânica e frio). (PISERA, 2005; SCHAIBLE, 2006; FANTONI; MASTROCINQUE, 2002; ALMEIDA
et al., 2006).

Deve-se destacar a diferença entre as dores temporais: dor crônica e aguda. Na dor aguda,
comumente surge há partir  de inflamações ou lesões de tecidos moles.  Ocorre simplicidade de
cicatrização na área lesada sem intervenções, após colaboração da adaptação biológica através do
quadro de dor extrema na região do dano e em tecidos vizinhos,  em resumo a dor aguda é o
sintoma  de  alguma  doença.  A  dor  crônica  é  proveniente  de  estímulos  constantes  externos  ou
acontece de forma espontânea. Definida quando persiste uma doença ou lesão por um período
superior de 3 a 6 meses, essa dor dificulta a qualidade de vida do indivíduo por apresentar amplitude
e duração exagerada, e ainda ter baixas respostas positivas há analgésicos convencionais. Essa dor
é maléfica e não depende de estímulos, podendo ser considerada como uma doença propriamente
dita. (LAMONT; TRANQUILLI, 2000; JI; WOOLF, 2001; MUIR III et al., 2001).

     É de suma importância manter o controle da dor, tanto para a qualidade de vida e bem
estar pessoal, como também para auxiliar na melhoria, evitando tempo e custo com internações.
Desta  maneira,  a  medicina  disponibiliza  diversos métodos  de  tratamento  para  dor,  dentre  eles,
métodos  farmacológicos  e  não-farmacológicos. Dentre  as  terapias  cognitivas  comportamentais,
pode-se destacar a medicina tradicional chinesa incluindo acupuntura. (NATIONAL CENTER FOR
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, 2002; ANDRADE, 2010; SECOLI et al., 2009;
PIMENTA et al., 2001; RIGOTTI E FERREIRA, 2005).

Tratamentos  através  da  medicina  tradicional  chinesa  (MTC)  podem  ser  considerados
peculiares por ser nativa da cosmologia Taoísta, sendo esta cosmologia discordante das oferecidas
no  SUS,  mostrando-se  de  grande  importância  à  investigação  dos  seus  princípios,  a  fim  de
apresentar sobre seus critérios filosóficos perante sua compreensão de corpo. O taoísmo assimila o
universo como único, constituído pelo Qi ou chi, que se entende por uma energia ou força vital que
manifesta a ação e vivacidade de um organismo, seja ele vegetal ou animal. Expressa-se á partir do
Yin e Yang, dois elementos contrários porém complementares, onde o Yin retrata a energia que
fornece  o  frio,  a  reserva,  a  solidão,  a  obscuridade,  e  a  subtração  das  atividades.  Já  o  Yang,
representa a energia que fornece calor, o crescimento, a evolução, e a ampliação das atividades.
(YAMAMURA, 2006).

Dentre as técnicas da MTC destaca-se a acupuntura. Compõe uma técnica em que promove
analgesia ou a cura de doenças através da moxabustão, agulhamento, ventosas, auriculoterapia, e
outras técnicas aplicado sobre o acuponto (ponto sensível da pele, espontâneo a resistência elétrica
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reduzida  e  ao estímulo),  a  acupuntura  tem indicação nos tratamentos  de quadros dolorosos,  e
obteve resultados significativos na dor crônica, quando comparado com outros métodos analgésicos
(VAN DEN BERG et al,. 2010; VERNE et al,. 2003; BALLONE E MOURA, 2008; FERRAREZE et al;.
2006; SCHWARTZ, 2008; ZHANG et al,. 2009).

2 OBJETIVO

Descrever  através  da  revisão  de  literatura  sistemática  a  visão  do  quadro  doloroso  na
medicina ocidental e oriental.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica sistemática, elaborada no período de
2017 dentre o mês de março a outubro, onde se efetuou a leitura de artigos científicos, ensaios,
teses, monografias e revistas, publicados desde 1990 até 2017, na qual submeteu-se a escolha
destes, no mês de março, abril e maio de 2017. Utilizou-se bases de dados incluindo Scielo, Bireme,
Liliacs para a pesquisa e seleção das escritas científicas,  em que se empregou palavras-chave
como: Dor; tipos de dor; acupuntura na dor; analgesia por acupuntura; medicina tradicional chinesa e
analgesia. Os parâmetros de inserção das pesquisas encontradas foram estudos que apresentam
tratamento da dor em qualquer situação maléfica, com o uso da medicina oriental e/ou medicina
ocidental e estudos que abrangem a fisiopatologia da dor. Dispensaram-se estudos que continham
comparações das diferentes terapias inclusas na medicina tradicional chinesa, estudos contendo
histórias da medicina, estudos e estudos que apresentam relatos da introdução da medicina chinesa
no Brasil.  Em seguida, procurou-se nas pesquisas encontradas, entender e examinar o princípio
utilizado na cultura da medicina oriental e ocidental para designação e surgimento da dor e suas
respectivas formas de analgesias.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  com  esta  pesquisa  esclarecer  o  sinal/sintoma  de  dor  pela  visão  ocidental  e
medicina oriental, e desta forma, difundir entre os profissionais da saúde e a população a diferença
da compreensão dolorosa, visando obter entendimento fisiopatológico da dor para uma melhor forma
de tratamento.

REFERÊNCIAS

BERLINCK, Manoel Tosta. A dor. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. 2,
n. 3, p. 46-58, 1999.

BRASIL, Virginia Visconde et al. Qualidade de vida de portadores de dores crônicas em tratamento
com acupuntura. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 10, n. 2, 2009.

BRITO,  S.  M.  S.  Acupuntura  no  tratamento  da  dor  crônica. Monografia  (pós  graduação)
Faculdade  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia–Unisaúde-São  José  dos  Campos-Curso  de
Especialização em Acupuntura, 2009.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



CINTRA, Maria Elisa Rizzi; PEREIRA, Pedro Paulo Gomes. Percepções de corpo identificadas entre
pacientes  e  profissionais  de  medicina  tradicional  chinesa  do  Centro  de  Saúde  Escola  do
Butantã. Saúde e Sociedade, v. 21, n. 1, p. 193-205, 2012.

COSTA JUNIOR, José Maria Farah; AMORIM, Paulo Roberto Alves de. A efetividade da acupuntura
no tratamento do estresse: uma revisão da literatura. Rev. para. med, v. 27, n. 4, 2013.

ARAÚJO PALMEIRA, Cláudia Carneiro; ASHMAWI, Hazem Adel; DE PAULA POSSO, Irimar.  Sex
and pain perception and analgesia. Brazilian Journal of Anesthesiology, v. 61, n. 6, p. 814-828,
2011.

SOUSA  BRAZ,  Alessandra  et  al.  Uso  da  terapia  não  farmacológica,  medicina  alternativa  e
complementar na fibromialgia. Rev Bras Reumatol, v. 51, n. 3, p. 269-82, 2011.

DIAS,  Tatiane  Lebre  et  al.  A  dor  no  cotidiano  de  cuidadores  e  crianças  com  anemia
falciforme. Psicologia USP, v. 24, n. 3, p. 391-411, 2013.

LEMOS,  Simone;  AMBIEL,  Celia  Regina.  Dor  em  pediatria:  fisiopatologia,  avaliação  e
tratamento. Saúde e Pesquisa, v. 3, n. 3, 2010.

MENEZES,  César  Rodrigo  Oliveira;  MOREIRA,  Ana  Carolina  Pessoa;  BRANDÃO,  Willian  de
Bulhões. Base neurofisiológica para compreensão da dor crônica através da acupuntura. Rev dor, v.
11, n. 2, p. 161-8, 2010.
SABINO, Cesar; LUZ, Madel Therezinha. Forma da dor e dor da forma: significado e função da dor
física entre praticantes de bodybuilding em academias de musculação do Rio de Janeiro. Physis:
revista de saúde coletiva. Rio de Janeiro. Vol. 24, n. 2 (2014), p. 467-490, 2014.

SOUSA, Fátima Aparecida Emm Faleiros. Dor: o quinto sinal vital. Revista Latino-americana de 
enfermagem, v. 10, n. 3, p. 446-447, 2002.

TAFFAREL, Marilda Onghero; FREITAS, Patricia Maria Coletto. Acupuntura e analgesia: aplicações 
clínicas e principais acupontos. Ciência Rural, v. 39, n. 9, p. 2665-2672, 2009.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

