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RESUMO 
 

As dores e perturbações funcionais de locomoção, antes genericamente designadas como 

reumáticas, acabam progressivamente no campo de trabalho da ciência da saúde. A supressão 

de uma síndrome de dor aguda na coluna cervical, através de um tratamento medicamentoso 

maciço, a curto prazo, com um anti-reumático ou anagélsico é legítima e acompanha uma 

série de efeitos Colaterais. Torna-se problemático o tratamento medicamentoso de doenças 

crônicas. Cada medicamento perde o seu efeito com o tempo e os efeitos Colaterais tornam-se 

cada vez mais freqüentes e forçam a suspensão do tratamento.  A Acupuntura quando bem 

dirigida e empregada com prudência e apesar disso, resta uma grande parte, principalmente de 

síndromes de dor vertebral, não influenciadas por este tratamento. Nesses casos a Acupuntura 

continua, tanto na teoria, quanto na prática, a passos largos Assim trata-se na essência, da 

supressão de um espasmo da musculatura intersegmentar profunda, tanto no bloqueio 

condicionado anatomicamente bem como a extensão de ligamentos encurtados e partes 

capsulares, em casos de longa duração desempenham um papel diferente de caso para caso. 

Os resultados da Acupuntura devem forçosamente despertar o interesse das ciências da saúde 

uma vez que um terço de todos os pacientes sofrem de síndromes de dor do aparelho 

locomotor e que são tratados com sucesso, faz com que esperem-se interessantes 

possibilidades terapêuticas suplementares, para este trabalho, através de pesquisas 

bibliográficas. 

Palavras-chave: Acupuntura. Dor. Lombalgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Functional pains and disturbances of locomotion, formerly generically designated as 

rheumatic, progressively end in the field of health science. The suppression of an acute pain 

syndrome in the cervical spine through a short-term massive drug treatment with an 

antirheumatic or in short time  is legitimate and accompanies a series of side effects. The drug 

treatment of chronic diseases becomes problematic. Each drug loses its effect over time and 

side effects become more frequent and force the suspension of treatment. Acupuncture, when 

well directed and prudently employed, nevertheless remains a large part, mainly of vertebral 

pain syndromes, not influenced by this treatment. In these cases acupuncture continues, both 

in theory and in practice, in strides. This is essentially the suppression of a deep 

intersegmentar muscle spasm, both anatomically conditioned blockage as well as the 

extension of shortened ligaments and capsular parts, In long-term cases play a different role 

from case to case. The results of Acupuncture must inevitably arouse the interest of the health 

sciences since a third of all patients suffer from locomotor pain syndromes and are 

successfully treated makes it possible to expect additional therapeutic possibilities for this 

through bibliographic research. 

 

Keywords: Acupuncture. Ache. Low back pain 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Acupuntura chinesa, desenvolvida há milhares de anos, teve um impacto 

duradouro sobre a área da saúde e tem sido uma causa significativa da ampla apreciação 

internacional da civilização chinesa, portanto, o desenvolvimento de meio de 

observações empíricas pelos chineses ao longo dos anos gerou um sistema médico que é 

utilizado para tratar ampla variedade de doenças, sendo de uso especial no tratamento de 

vários tipos de dor. No século XXI, com a ciência moderna predominado em todos os 

campos, a Acupuntura continua a ter valor pela sua contribuição à saúde e à 

longevidade do ser humano. 

Atualmente muitas pessoas, tanto ocidentais como orientais, estão retornando a 

um estilo de vida que valoriza a natureza e os métodos naturais de cura. A Acupuntura é 

um tesouro da medicina oriental cuja filosofia é baseada no potencial de autocura do 

corpo humano e isso é a sua contribuição para a área da ciências da saúde. 

Os profissionais de saúde têm profunda compreensão das questões clínicas em 

consequência de seus anos de formação acadêmica e de prática clínica. A terapia com 

Acupuntura chegou ao século XXI arrastando ainda consigo uma coleção de fatos 

empíricos, os quais, embora valiosos, se encontram associados combinados com antigos 

conceitos e métodos atraídos pelas evidências da eficácia das evidências clínicas que 

mostra que a Acupuntura tem seus méritos sendo eficaz para uma variedade de 

problemas de saúde. 

 

1.1 Justificativa 

 

A integração da Acupuntura com as ciências da saúde, principalmente no 

controle da dor na região lombar em condições musculoesqueléticas é um processo 

inevitável, comprovados pela enorme quantidade de evidências clínicas que alcançaram 

uma compreensão mais profunda sobre os funcionamentos internos da Acupuntura que 

é uma rica herança da Medicina Chinesa que analisaremos nos capítulos que se seguem. 
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1.2 Objetivo Geral 

 - Analisar os protocolos de tratamento para dor lombar na prática clínica.  

 

 

1.3  Objetivos Específicos 

 - Identificar as percepções dos pacientes segundo relatos citados na literatura 

frente aos sinais de dor lombar; 

 

 - Descrever o que o acupunturista sabem em relação à prevenção da dor no 

paciente portador de lombalgia crônica. 

 

 

1.4 Metodologia 

 Pesquisa qualitativa por meio de revisão da literatura científica em privadas, 

públicas e virtuais. Foram utilizados artigos no idioma português, sendo que a busca na 

base de dados se deu por meio da plataforma Scielo. 
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Capítulo 1 – O CONCEITO DA DOR EM ACUPUNTURA 

 

 A dor, especialmente a crônica, resulta em disfunção física e psicológica. A 

expressão da dor e uma característica pessoal e influenciada não apenas pelos processos 

neurofisiológicos anormais, mas também por fatores ambientais e culturais, além dos 

aspectos psicológicos, como experiências pessoais, educação, crenças e expectativas a 

dor e seu tratamento. Todos esses fatores são combinados para formar as características 

psicológicas individuais do paciente com a dor, e têm influência significativa sobre a 

eficácia do tratamento. Além disso, as interações do acupunturista com o paciente 

podem exercer poderosos efeitos, positivos e negativos, sobre o resultado do tratamento.  

 Cho (2006, p. 124) pontua que: “Os impulsos dolorosos provenientes dos 

receptores sensoriais periféricos alcançam as redes neurais do cérebro, o que acontece 

não é mais um mecanismo puramente sensorial neurofisiológico.”, ou seja, a percepção 

se torna uma cognição complexa de informações sensoriais do tecido lesado, e o 

processamento não pode ser independente do contexto psicológico único e individual do 

paciente.  

 A percepção de dor entra em um nível mais elevado de hierarquia da 

organização biológica: a psicológica. Se a dor for aguda ainda é um elemento de nível 

neurofisiológico, a dor crônica já foi incorporada na organização psicológica. Portanto, 

os pacientes com dor crônica mostram características psicológicas especiais em seus 

sintomas dolorosos, áreas de percepção da dor, emoção, cognição, expectativa, 

significado da escolha e tomada de decisões (CHO, 2006). 

 Moore (1994, p. 15) pontua que as interações entre os fatores de neurofisiologia 

e da psicologia cognitiva põem produzir efeitos positivos e negativos. Se a interação 

favorece a autocura, o paciente com o tempo e as mudanças na dor refletem interações 

complexas entre os processos fisiológicos e as sínteses psicológicas e os fatores 

ambientas. 

 O paciente enxerga a sua dor como uma experiência pessoal. A qualidade e a 

intensidade dessa experiência são influenciadas pela história única dos indivíduos, pelo 

significado que ele dá à situação produtora de dor e pelo seu estado mental no momento. 

Todos esses fatores modificam os padrões atuais dos impulsos dolorosos que ascendem 

do corpo para o cérebro e viajam dentro do próprio cérebro. Dessa forma, a dor se torna 
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uma função de toda a pessoa, incluindo seus pensamentos correntes e medos e 

esperanças para o futuro. 

 Para Xuemei (2012, p. 18): “A mesma lesão pode ter diferentes efeitos sobre 

diferentes pessoas ou até na mesma pessoa em diferentes momentos. As variáveis 

psicológicas podem intervir entre o estímulo e a percepção da dor.”, entretanto, produz 

diferente expressões de dor e uma resposta diferente ao mesmo tratamento, pois durante 

décadas os profissionais ficaram desorientados pelo fenômeno placebo e nocebo. De 

fato, esses efeitos são expressões de autocura que resultam das interações entre a 

neurofisiologia e a psicologia cognitiva. 

 Nesse sentido Moore (1984, p. 18 afirma que alguns pacientes, tanto os efeitos 

placebo quanto os efeitos Nocebo afetam a aplicação de especialidade médica – 

Acupuntura, drogas, cirurgia, psicoterapia, fisioterapia, manipulação e massagem em 

todo tratamento. Portanto, esses efeitos são processos inevitáveis que devem ser 

considerados em todos os campos da prática de ciências da saúde. Se a condição 

psicológica do paciente e o mecanismo dos efeitos placebo e Nocebo forem 

adequadamente compreendidos, o acupunturista e o paciente podem trabalhar juntos e 

tirar proveito disso a fim de se obter o melhor alívio da dor. 

 Segundo Grubaum (1985, p. 12): “Os sistemas modulares são ativados pela dor, 

pela ansiedade, pelo tratamento ou pelas sugestões do tratamento placebo. Uma 

sugestão de tratamento placebo destinada a proporcionar um ingrediente inerte variante 

ou acessório.”, portanto na modalidade de tratamento não é possível para a Acupuntura, 

já que toda inserção de agulha necessariamente oferece um estímulo aferente que 

provoca uma resposta neural. Para a Acupuntura a reposta neural é o ingrediente 

característico do tratamento. Quando inserções de agulhas musculares profundas foram 

comparadas com inserções intradérmicas, viu-se uma resposta melhor para a inserção 

profunda de agulhas. Não quer dizer que uma agulha intradérmica é variante placebo na 

inserção muscular, ou seja, pela mesma razão, o uso de pontos da Acupuntura 

simulados em oposição a pontos verdadeiros não pode ser considerado um placebo 

válido. 

 É necessário considerar informações que propiciem informações sobre o 

componente placebo na Acupuntura. Os projetos de estudos que envolvem exposição 

aleatória a vários modos de Acupuntura em sessões experimentais, permitindo que a 

experiência dos pacientes em ensaios determine sua escolha de modo de tratamento 

contínuo dando respostas aos estudos.  
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 Richardson (1994, p. 54) afirma que: “Tal procedimento considera tanto o 

aspecto aleatório quanto o protocolo naturalista, que pode ser uma solução para os 

problemas de controles de estudos de Acupuntura.” A escolha do paciente, um 

protocolo, salienta a expectativa do benefício, um importante fator do placebo e pode-se 

supor que o modo menos eficaz aproxima-se mais do placebo dentro do contexto do 

estudo. Pode-se obter mais confiança nos resultados, comparando-os com um grupo de 

controle separado que não recebeu tratamento ou um grupo tratado com uma 

modalidade diferente, assim como o projeto mais plausível de placebo do grupo. 

 Cassidy (1995, p. 89) considera que: “as investigações científicas dos sistemas 

diferentes, abrangem procedimentos manuais como a Acupuntura, o paradigma dos 

estudos antropológicos pode ser seguido de forma adaptada. Os estudos de tais sistemas 

compreendem grande número de variáveis entre pacientes e terapeutas, então a tentativa 

de repetir as normas de intervenção nas quais um placebo inerte plausível pode ser 

administrado em duplo cego é irreal e invalida o objetivo de se obter informação 

pertinente. 

 Isso sugere que quanto melhor a técnica de estudo, menos probabilidade de que 

o tratamento de Acupuntura exceda o efeito placebo.  O uso de uma técnica de 

Acupuntura dentro do sistema de saúde é possivelmente um meio mais fácil de 

sistematizar os estudos sobre Acupuntura. Algumas área da Medicina Chinesa devem 

necessariamente ser cogitadas, mas de modo geral, o sistema holístico do pensamento 

chinês, não.  O que é pertinente neste tema é o fato de que os métodos da ciência natural 

chinesa terem resultado na conceitualização e categorização dos efeitos observados da 

Acupuntura (PEREIRA, 2006). 

 A sugestão da Organização Mundial da Saúde de que os pontos da Acupuntura 

sejam numerados, perde de vista, portanto, a razão fundamental da nomenclatura da 

Medicina Chinesa. Até agora, os nomes sugeriam a víscera em que os efeitos da agulha 

iriam se localizar predominantemente.  

 A procura pela realidade física dos Canais seria tão improdutiva quanto a 

demarcação descrita nos manuais de anatomia. Os dois conceitos são no sentido de que 

derivam de descobertas, embora os padrões figurados mais recentemente tenham uma 

substância experimental (HOPWOOD, 2001). 

 As idéias que fundamentam os dermátomos (área cutânea) diferem das que 

fundamentam os Canais na Medicina Chinesa, na qual, sem o conceito de um sistema 

nervoso, a observação da sensação propagada, levou ao mapeamento dos Canais 
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enquanto Canais para a transferência de energia. Uma vez distinguidas as áreas contidas 

pelos Canais, há uma correspondência notável entre os dermátomos e Canais 

(THOMAS, 1995). 

 As idéias que provêm da Medicina Chinesa, tais como o controle manual de 

intensidades de estimulação, se provadas, suscitam uma possibilidade interessante de se 

saber se os receptores sensoriais periféricos relacionados à dor respondem a estímulos 

específicos ou se eles respondem diferencialmente a gradações de intensidade de 

estímulo ou qualidades de sensação que variam de tensão local, desconforto semelhante 

a cãibra ou concentrações musculares até a dor verdadeira. Há então, receptores 

periféricos que não estão fortemente conectados, sob o aspecto das idéias de dor a 

Medicina Chinesa sustenta que combinações extraordinariamente variáveis para os 

pontos de Acupuntura e técnicas para os pontos de Acupuntura com um potencial que 

pode estar relacionado aos efeitos nos sistemas imunoneuroumorais (PANZINI, 2007). 

 Deve-se ressaltar que a menos que se fundamente com pesquisa, o alcance 

terapêutico da Acupuntura não pode ser estendido ao futuro com confiança, e também o 

rigor metodológico da ciência deve prever a inclusão de idéias derivadas da ciências 

naturais e outras culturas (LUNDEBERG, 1995) 

 Seus conceitos talvez precisem ser reexaminados com relação aos 

conhecimentos atuais, pois sem tais pesquisas nenhuma das extensões de possibilidades 

deveria ser atingida porque o tratamento de doenças estiveram tradicionalmente em seu 

campo de costume. Deve-se ter em mente que o uso da Acupuntura foi promovido na 

ausência de tratamentos e métodos de controles mais confiáveis atualmente, pois antes 

que se possa fazer comparações da eficácia da Acupuntura como é usada 

respectivamente dentro dos diferentes sistemas de prática na saúde, precisa-se buscar a 

ajuda de pessoas cuja preocupação e competência clínica a capacitam para trabalhar 

dentro dos modernos métodos de investigação. Isso diz respeito especialmente ao 

tratamento da doença (PANZINI, 2007).  

 Outro aspecto levantado por Panzini (2007, p. 34) são os métodos de estudo 

podem precisar de adaptação para acomodar os dois diferentes sistemas de pensamento. 

Mas uma postura inclusiva e não exclusiva dos sistemas e métodos de Acupuntura 

ajudaria a recuperar a informação pertinente a Medicina Chinesa, e arriscamos dizer, 

proporcionar uma medicina de primeira linha. Do contrário, continuarão existindo 

posturas enraizadas: o pensamento científico de que Acupuntura é meramente uma 

técnica a ser usada com estímulo sensorial periférico, a insistência do clínico em que a 
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Acupuntura é apenas a estimulação do ponto gatilho e argumentação da Medicina 

Chinesa pelo uso da Acupuntura de acordo com os fluxos de energia Yin e Yang. 

 O estudo da dor pelas ciências da saúde é um campo que vem crescendo 

rapidamente e que se desenvolveu a partir da psicologia cognitivo-comportamental. 

Suas suposições fundamentais, embora ainda baseadas na neurociências, diferem 

acentuadamente daquelas que são fundamentadas pela neurologia, psiquiatria e 

anestesiologia. A neurosifiologia lida com a organização biológica e com as leis 

químicas e físicas do sistema nervoso, enquanto a psicologia é um complexo de fatores 

fisiológicos, cognitivos, emocionais e sociais. 

 A cognição é processo de auto-organização que dá coerência à vida de um 

indivíduo e os seus sentidos, se estendendo por vários cenários externos e longos 

períodos. A cognição para propósitos imediatos consiste na percepção dos eventos nos 

ambientes interno corporal e externo, juntamente com os processos racionais de ordem 

elevada do raciocínio e tomada de decisões (CHO, 2006). 

 É necessário um diálogo intensivo entre neurofisiologia e psicologia cognitiva 

para se obter o nível de integração que o estudo do controle da dor requer, e essa 

integração que o estudo do controle da dor requer e será um caminho em direção ao 

melhor controle da dor. 

 A dor logicamente é tanto um mecanismo importante de proteção biológica 

quanto uma experiência psicológica aversiva em relação ao traumatismo do tecido, à 

inflamação ou à doença. Um paciente com dor não consegue concentrar sua atenção no 

trabalho normal e nas rotinas ordinárias da vida porque a dor costuma se impor à 

consciência.  A dor diminui quando a atenção se volta intencionalmente para outros 

fatos, como jogos, livros ou filmes. A distração da atenção, entretanto, é eficaz apenas 

se a dor estiver estável ou aumentando lentamente de intensidade (Pereira, 2006). 

 Pereira (2006, p. 48) menciona que as nossas informações sensoriais sempre 

criam algum tipo de imagem, por exemplo, pensar sobre um membro da família pode 

atrair a imagem visual dessa pessoa, ouvir uma música pode trazer de volta imagens ao 

passado. A percepção da dor é um dos muitos tipos de imagem psicológica que nos faz 

lembrar um tipo de experiência aversiva associada com lesão, traumatismo ou 

inflamação do corpo. A dor, como imagem pessoal, pode ser descrita como a 

representação mental da atividade sensorial atual associada  um evento externo 

traumático. 
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 Um paciente com cor aguda pode esperar que a dor simplesmente acabe. Um 

paciente com dor crônica gradualmente se torna vigilante para a dor e vai tentar 

determinar se a dor vai piorar, que ela esteja associada a doenças, quer seja o resultado 

inevitável de uma disposição genética hereditária. A expectativa positiva ajuda o 

paciente a responder ao tratamento médico, e a expectativa negativa pode induzir à 

desorganização psicológica e à autodestruição fisiológica (KITZINGER, 2010). 

 A maioria dos pacientes tenta atribuir suas dores a alguma causa física, como 

artrite reumatóide ou especular sobre a origem do traumatismo do tecido e seu efeito 

sobre seu bem estar imediato e em longo prazo. Em alguns casos, a busca para uma 

causa física se torna difícil ou impossível porque a investigação médica e incapaz de 

indentificá-la. 

 Alguns pacientes desenvolvem uma atitude negativa quanto às relações pessoais 

durante esse processo de busca do significado das sua dores, pois acreditam ser vítimas. 

Essa postura negativa impede a capacidade deles responderem ao tratamento e à 

reabilitação. 

 Outro aspecto levantado por Pereira (2006, p. 52) é que se a causa da dor puder 

ser determinada, isso influencia a percepção da dor e a eficácia do tratamento. A dor é 

desagradável, causa fadiga, prejudica o sono, interfere na memória, quebra a 

concentração e interrompe a ação e o pensamento organizado. A dor crônica se torna o 

tema ao redor do qual o paciente organiza o pensamento e a ação. Indivíduos com dor 

crônica podem recordar preferencialmente de idéias e sentidos negativos. 

 A dor pode interferir na capacidade do paciente ver com clareza e avaliar sua 

situação e os fatores que causam estresse. Os resultados são ansiedade, depressão, 

irritabilidade, afastamento social e tendência em esperar o pior. Todos esses 

comportamentos psicológicos aumentam a intensidade da dor percebida. 

 Ao pensar sobre dor o paciente ativa um esquema complexo que envolve as 

experiências passadas de dor e história médica, medo presente, possível significado da 

dor, as conseqüências sociais da dor, as conseqüências sociais da dor e as expectativas 

sobre o futuro. Esse esquema de dor promove definitivamente uma interação entre a 

cognição e os sinais dolorosos sensoriais. 

 A idéia do esquema explica como o cérebro humano pode gerar seus próprios 

padrões de percepção e imaginação de experiências. O esquema pode ser recordado 

seletivamente pela memória, modificado pela nova experiência e armazenando de volta. 

Esse processo de formação do esquema constrói constantemente e remodela a visão que 
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uma pessoa tem do mundo. Portanto, a dor não é mais uma experiência passiva de 

traumatismo do tecido, em vez disso, se torna uma organização complexa que envolve 

múltiplas dimensões da psicologia cognitiva (PANZINI, 2007). 

 Faz-se necessário a orientação antes do tratamento, isso é importante na terapia 

com Acupuntura. Ajuda os pacientes a cooperarem e assim obterem um tratamento mais 

eficaz. Fornecer simplesmente informações sobre a dor só tende a fazer com que os 

pacientes se concentrem sobre os aspectos desconfortáveis da experiência, e a dor se 

acentua em vez de reduzir.  

 

Quando os pacientes recebem orientações para que possam 

suportar melhor a dor, como relaxamento, autotratamento ou 

estratégias de distração, eles percebem que têm certo controle 

sobre a dor e, deste modo, esta é percebida como menos intensa.  

Grande parte dos pacientes espera passivamente que o 

acupunturista resolva completa ou parcialmente seus problemas 

e que se recupere a saúde por meio do tratamento fornecido, mas 

a participação ativa do paciente é muito melhor do que somente o 

tratamento passivo. (TAO, 1984). 

 

 Ao referir-se a tal assunto Tao (1984, p. 128) menciona que é  importante 

salientar que não existe solução rápida para a dor crônica. O processo de combate à dor 

não é uma linha reta: existem altos e baixos. Durante o tratamento, a dor pode se tornar 

mais intensa por período curto, se o paciente apresentar uma resposta forte. Esse é um 

bom sinal, pois mostra que o paciente pode ser curado mais rapidamente, mas a reação 

pode assustá-lo a ponto de fazê-lo parar com o tratamento. Às vezes, no caso de 

pacientes mais fracos ou mais idosos, o tratamento pode ser seguido por mais dor e 

fadiga ou um ou dois dias. O acupunturista tem que explicar a possibilidade de 

ocorrência de uma exacerbação dos sintomas, como reação à inserção de agulhas. 

Devem-se sugerir onde essa dor pode surgir, qual o grau da intensidade e quanto tempo 

ela pode durar, além de assegurar ao paciente de que essa dor é normal após o 

tratamento com Acupuntura e das medidas que podem ser tomadas caso ocorra esses 

sintomas. 

 Entende-se que os pacientes que recebem essas instruções passam a crer que 

mantêm mais controle sobre a dor e assim apresentam menos ansiedade e mais 
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confiança para continuar o tratamento. Esse processo é um bom preparo psicológico e 

reduz a incerteza e a ansiedade associadas á dor quanto ao tratamento. É essencial 

fornecer ao paciente instruções e as habilidades para suportar a dor e ansiedade. 

 Como pontua Xuemei (2012, p. 74): “A maioria dos médicos entende a 

descrição que um paciente faz da dor como reflexo direto da experiência sensorial que 

propicia importante base para o diagnóstico.” Essa visão normalmente é precisa quando 

se lida com a dor aguda. No caso da dor crônica, é mais útil observar a situação como 

um esquema cognitivo envolvendo múltiplos determinantes e padrões complexos de 

associações. Portanto para tratar da dor crônica, o acupunturista precisa compreender 

não apenas as causas neurofisiológicas dos sintomas, mas também as associações 

psicológicas, como experiências passadas, circunstâncias presentes e expectativas para o 

futuro. 
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CAPÍTULO 2 – PRINCÍPIOS DIAGNÓSTICO PARA DOR LOMBAR 

 

 A dor lombar é um dos quadros mais comuns na prática da Acupuntura. O 

diagnóstico baseia-se principalmente na cauã e na alteração patológica. Há três causas 

principais de dor lombar: invasão de fatores patogênicos, deficiência do Rim (Shen) e 

trauma. 

 Segundo Xuemei (2012, p. 78), o fator patogênico mais comum é a Umidade, 

principalmente Umidade e Frios associados. Em alguns casos, a invasão pode resultar 

de Umidade Calor, porém é muito mais rara. Os fatores patogênicos que influenciam o 

corpos estão no ambiente, porém são diferentes daqueles que causam padrões 

exteriores. 

 Em padrões exteriores, os mais comuns, são o Vento Frio e o Vento Calor, o 

envolvimento da Umidade não é tão comum. O corpo inteiro é afetado, e os sintomas 

são de natureza generalizada, da mesma forma que o Vento, o Calor e o Frio estão 

presentes no ambiente. 

 A Umidade, por outro lado, é pesada e tende a descer. Os pacientes são, muitas 

vezes, afetados quando residem em locais frios e úmidos, em casas muito simples, ou 

trabalham em áreas subterrâneas ou em áreas úmidas e frias. A região lombar e os 

membros inferiores são comumente afetados, pois a Umidade vem de baixo, além disso, 

quando invade o corpo, os sintomas tendem a se localizar na parte inferior (XUEMEI, 

2012). 

 Na teoria clássica da Medicina Chinesa, a região lombar é descrita como morado 

do Rim (Shen), por conseguinte o Rim (Shen) mantém e nutre a região.. Os padrões de 

deficiência do Rim (Shen) quase sempre abrangem dor lombar, como sintoma principal 

ou como sintoma secundário em um distúrbio por deficiência do Rim (Shen). 

 A dor lombar crônica pode ser causada por má postura durante longo período de 

tempo, frente a um trabalho físico. Nos casos agudos. Geralmente existem histórias de 

queda ou levantar um objeto pesado ou sofrer um ferimento violento na região das 

costas. Algumas vezes, o paciente desconhece a causa, porém, os sintomas sugerem 

trauma e não invasão de fatores patogênicos. 

 Quando a Umidade invade a região lombar, ela causa obstrução do Qi nos 

Canais e Colaterais, gerando dor localizada. A deficiência do Rim (Shen) é uma causa 

interna de dor lombar, resultante da má nutrição das estruturas da região. Assim o 

paciente irá se queixar de fraqueza ou dor surda (XUEMEI, 2012). 
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 Xuemei (2012, p. 130) sustenta que o trauma influencia Canais, Colaterais, 

músculos, vasos e também ossos, prejudica, portanto os níveis do Sangue (Xue) e do Qi. 

Pode ocorrer estase do sangue (Xue) quando há invasão por Umidade, entretanto, a 

estase só se manifestará após um longo período. 

 Há duas principais considerações: as características da dor em si e os sintomas 

paralelos. A dor pode ser branda ou intensa, muitas vezes acompanhada de sensação 

local de peso. A dor está intimamente relacionada às alterações climáticas. Se for 

resultante da Umidade Frio, o paciente apresentará sensação de Frio na região lombar e 

a dor irá se agravar com a exposição do Frio. Não haverá febre e o paciente não sentirá 

sede. A urina poderá ser abundante e de cor clara e as fezes poderão ser úmidas. O 

revestimento da língua será esbranquiçado e pegajoso e o pulso poderá mostrar 

qualidades diferentes, porém jamais será rápido (XUEMEI, 2012). 

 Na prática clínica o quadro de dor lombar resultante da Umidade Frio é mais 

comum do que o de Umidade Calor.  

 Inda nesta mesma linha de considerações Xuemei (2012, p. 155)  relata que a 

dor lombar resultante de deficiência do Rim (Shen) não é muito intensa, o paciente 

queixa-se de dor do tipo surda e a história geralmente é muito longa. Não há relação 

entre dor e alterações climáticas e o paciente não apresenta história de exposição a 

fatores patogênicos. Além da dor, ele se queixa de sensibilidade e fraqueza na região 

lombar e muitas vezes, também nos joelhos, refere-se ainda em dificuldades de 

permanecer em pé por muito tempo. 

 Alguns apóiam as costas nas mãos, com o objetivo de aliviar a sensação de dor e 

fraqueza. Em deficiência de Yang do Rim (Shen), têm-se também sintomas como 

sensação de Frio, extremidades frias, edema, diarréia, urina abundante e clara. 

 Em deficiência de Yin do Rim (Shen), o paciente tem febre no período da tarde, 

transpiração noturna ou Calor nas cinco palmas. A urina estará amarela e as fezes serão 

secas. 

 Contudo na dor lombar resultante de trauma, o paciente apresenta dor muito 

intensa, com história curta envolvendo um acidente. A dor pode ser o único sintoma. A 

ausência de outros sintomas evidência mais o diagnóstico. 

 Na dor lombar crônica, os pacientes têm longa história na qual a estagnação de 

Qi gerou estase no Sangue (Xue). A causa inicial da dor lombar pode variar, porém após 

um longo período, os sintomas se alteram e passam a resultar de estase de Sangue (Xue) 
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no meridiano. Na prática clínica é difícil classificar precisamente esse tipo de dor 

(CHO, 2006). 

 Outro aspecto levantado  por Cho (2006, p. 45) é a teoria dos Canais e Colaterais 

é muito importante na Medicina Chinesa. Trata-se de um conceito muito amplo 

utilizado na Acupuntura, pois vários distúrbios envolvem os Canais e Colaterais. Trata-

se de uma rede de distribuição do Qi e do Sangue (Xue) por todo o corpo, cada 

meridiano e colateral possui a própria rota. Tais rotas conectam-se aos órgãos. Na 

prática clínica, o diagnóstico baseia-se na localização do sintoma e no meridiano ou 

colateral correspondente. O diagnóstico de acordo com os Canais e Colaterais é, 

portanto de grande importância para a Acupuntura. 

 Os tecidos superficiais contêm a pele, os interstícios e poros, os Canais e 

Colaterais. Quando os fatores patogênicos invadem os Canais e Colaterais, o distúrbio é 

classificado como de natureza exterior. Na Medicina Chinesa, os requisitos para o 

diagnóstico de um padrão exterior são muito precisos. Trata-se de um mecanismo de 

invasão em toda a superfície do corpo, gerando estagnação de Qi protetor. Os sintomas 

incluem estado febril e aversão ao Frio, se tais características estiverem ausentes, o 

quadro não poderá ser chamado de padrão exterior (CHO, 2006). 

 Quando os fatores patogênicos invadirem os Canais e Colaterais, a consequência 

principal será a obstrução do Qi e Sangue (Xue). O paciente irá se queixar de dor ou 

desconforto local, porém estarão ausentes os sintomas de aversão ao Frio e estado febril. 

Em outras palavras, embora o distúrbio esteja nos tecidos superficiais, a alteração 

patológica e os sintomas de um distúrbio nos Canais e Colaterais são diferentes 

daqueles resultantes de um padrão exterior. 
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CAPÍTULO 3 – ACUNPUNTURA PARA CONTROLE DA DOR 

LOMBAR 

 

 O Acupunturista deve estar familiarizado com o quadro completo do histórico de 

saúde de cada paciente, seu estilo de vida, situação atual e os sinais e sintomas do 

problema que apresenta. 

 Deve-se compreender a natureza da queixa de cada paciente o mais 

completamente possível. Por exemplo, se um paciente se apresenta com dor lombar, o 

acupunturista vai esperar diferentes resultados no tratamento, na dependência de a dor 

estar relacionada a entorse muscular, hérnia de disco, radiculopatia, estenose espinal, 

dor referida por outros problemas ou infecção de nervos espinhais. As informações do 

médico que vêm tratando o paciente podem ser úteis (MOORE, 1994). 

 Para Moore (1994, p. 45) pode-se avaliar de forma objetiva o potencial da 

autocura de cada paciente. Essa avaliação o ajuda a entender se o paciente vai responder 

de maneira excelente, média ou se não vai responder, pois diferentes pacientes terão 

respostas diferentes ao mesmo tratamento de Acupuntura. 

 Sabe-se que a inserção de agulhas de Acupuntura estimula os nervos periféricos 

e isso acarreta síntese e liberação de endorfinas pelo sistema nervoso central. O termo 

endorfina foi cunhado pela combinação dos termos endógeno e morfina. Endorfinas são 

um grupo de peptídeos semelhantes a opiáceos, produzidos naturalmente na medula 

espinal e no cérebro, onde modulam a transmissão dos sinais de dor para reduzir a 

percepção desta por meio do aumento limiar da dor (CHO,  2006). 

 Além disso, as endorfinas agem em outros sistemas do corpo, relaxando o 

sistema cardiovascular, melhorando a atividade do sistema imune e modificando o 

sistema endócrino. Todos esses efeitos fazem com que o paciente se sinta relaxado e 

aceleram o processo de autocura. 

 O sistema muscular é o maior órgão do nosso corpo e contribui com mais de 

50% do peso corporal. É o órgão mais dinâmico do nosso corpo. Se não 

movimentarmos nossos músculos frequentemente, eles se tornam estagnados e perdem a 

capacidade de funcionamento. Se o usarmos de maneira errada ou com repetição 

excessiva, o músculo vai ficar doente e se recusar a se movimentar. Esse é o mecanismo 

de autoproteção incorporado aos músculos (CHO, 2006). 

 Um músculo doente e dolorido, espasmódico, tenso, inflamado, fatigado requer 

nutrição e melhor suprimento de oxigênio para se recuperar.   
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 Também requer aumento na circulação de Sangue (Xue) para remover toxinas 

metabólicas, mas a tensão do músculo ou a contratura formada nele reduz ou bloqueia a 

circulação normal do Sangue (Xue). Esse processo é um círculo vicioso de crise de 

energia que não responde mais aos sinais provenientes do cérebro que tentam criar o 

relaxamento necessário. Se essa condição persistir, a dor muscular aguda vai se tornar 

crônica e resultar em atrofia (HOPWOOD, 2001). 

 Quando um músculo fica doente, se torna tenso e resiste a qualquer estiramento 

para se proteger de mais dano. Se a tensão do músculo continuar, alguma parte da fibra 

muscular é chamada de contratura. Quando uma agulha de Acupuntura é inserida no 

músculo tenso ou na contratura do músculo tenso, o movimento mecânico da agulha 

rompe as fibras musculares contraídas e afasta o tecido tenso. 

 Outras fibras do tecido, incluindo as fibras de colágeno da fáscia e de outros 

tecidos também são rompidas pela agulha. As fibras rompidas dos tecidos conectivos 

ficam emaranhadas na superfície da agulha que tem um diâmetro fino. Há uma 

afinidade física entre a superfície da agulha de Acupuntura e as fibras rompidas do 

tecido (HICKS, 2007). 

 O movimento mecânico da agulha empurra, move e estira todas as fibras 

rompidas e proporciona o relaxamento mecânico dos tecidos ao redor da agulha. Assim 

a inserção de agulhas em terminações nervosas sensoriais também estimula os 

neurônios motores correspondentes e envia sinais para relaxar os músculos tensos. 

Portanto a agulha inserida produz imediatamente o efeito de relaxamento, mecânica e 

fisiologicamente. Assim que a agulha é removida a lesão induzida por ela impede que as 

fibras rompidas se contraiam novamente. Os tecidos rompidos, em um processo 

deflagrado pela lesão, começam a reconstrução ou a substituição das fibras. 

 Como resultado, os efeitos mecânicos e fisiológicos da inserção das agulhas, 

incluindo a lesão que produzem, relaxam o músculo tenso e dissolvem a contratura. A 

lesão induzida por agulha mantém a função de relaxamento por no mínimo dois dias 

após o tratamento e ate á lesão ser curada (CHO, 2006). 

 Tensão ou contração aguda branda ou moderada pode ser relaxada em uma ou 

duas sessões de Acupuntura. Se uma grande área de tensão e contração estiver 

envolvida, como no caso de dor muscular crônica, são necessários tratamentos 

repetidos. 

 Assim que o músculo relaxa, os vasos sanguíneos restauram a circulação normal 

que envia nutrição e o oxigênio e remove as toxinas metabólicas. O suprimento de 
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energia restaurado resolve a crise de energia e dessensibiliza às terminações nervosas 

irritadas. Assim a inserção de agulhas e suas lesões ativam o processo de cura do 

músculo lesado. 

 Cho (2006, p. 170) enfatiza que atualmente tudo o que temos é uma 

compreensão geral indicando que a maioria das síndromes dolorosas no pescoço e nas 

áreas superior e inferior do dorso possam ser atribuídas aos seguintes fatores: 

. 

 . Mau funcionamento e defeitos estruturais da coluna; 

 . Problemas associados com tecidos moles da coluna, incluindo músculos e seus 

revestimentos fasciais, nervos e tecido conectivo, como tendões, ligamentos e 

cápsulas articulares; 

 .Várias interações bioquímicas entre tecidos moles, incluindo músculos., nervos 

e tecido conectivo. 

  

 É importante salientar que as dores no pescoço e na região lombar e na parte 

superior do dorso estão intimamente relacionadas e costumam ser inseparáveis todas as 

três partes da coluna – pescoço, região superior do dorso e região inferior do dorso, que 

são funcional e anatomicamente uma entidade única indivisível e devem ser tratadas 

dessa forma se a dor ocorrer em qualquer parte do pescoço ou das costas. 

 Nossa coluna vertebral realiza duas funções fisiológicas muito importantes. 

Primeiro alojar e proteger a delicada medula espinhal, que processa e transmite 

mensagens do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. Segundo o de suportar o peso 

do corpo e fornecer força e flexibilidade necessárias para as funções difíceis e 

possivelmente opressivas. As diferentes 

Funções exigidas da coluna também entram em conflito entre si e causam dor, e o 

projeto (desenho) da coluna vertebral é uma solução conciliatória entre essas 

funções.Esse compromisso de conciliação nos torna propensos a apresentar problemas 

mecânicos em todas as três partes da coluna, desde o pescoço até a região lombar 

(CHO, 2006). 

 Embora as dores no pescoço e na região lombar estejam intimamente 

relacionadas, a manifestação dolorida pode ser muito diferente, pois as variações 

funcionais e mecânicas na estrutura anatômica podem servir para explicar isso.  

Independentemente das diferenças todas as partes da coluna são tão interdependentes 

que um problema em uma estrutura afeta as outras e pode acarretar um círculo vicioso 
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de dor. Por exemplo, a entorse muscular crônica causa redução do apoio e da proteção 

das articulações na coluna, que resulta em dor articular. Esta provoca dor no tecido 

muscular. Portanto, a dor de pescoço que, por sua vez, causará dor lombar e assim por 

diante. 

 Nota-se que a experiência clínica mostra que além de lesão aguda branda, não há 

solução rápida para a maioria dos problemas das costas, mesmo com um tratamento 

eficiente. Os casos clínicos mostram que o alívio rápido não vem a ser uma cura, e que a 

dor se torna pior em seguida. A dor propriamente dita pode ser cessada de imediato por 

meio tratamentos eficazes de Acupuntura e medicamentos, mas isso não significa que os 

problemas das costas estão solucionados (CHO, 2006). 

 A recuperação dos tecidos lesados em decorrência de traumatismos e a 

restauração da função da coluna necessitam de tempo substancial para a cura e a 

participação ativa no paciente no processo de cura. 

 

3.1  Estrutura neuromuscular e dos tecidos moles da coluna 

 

 Sabe-se que a coluna é uma longa ligação de ossos, discos, músculos e 

ligamentos que esse estendem da base do crânio até  a ponta do cóccix. É um sistema 

neuromuscular totalmente subserviente ao cérebro, à medula espinal e aos nervos. 

Protege a medula espinal, suporta o corpo mantendo a postura adequada e garante o 

movimento. 

 A coluna vertebral é composta por trinta e quatro vértebras ósseas (figura 1) e 

seis elementos adicionais: nervos, músculos, tendões, ligamentos, discos e vários 

tecidos conectivos. A coluna ereta se compõe de quatro curvaturas fisiológicas: lordoses 

cervical e lombar e cifose torácica e sacral. Todas elas se adaptam ao centro de 

gravidade. 
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Figura 01 – Coluna vertebral 

 

Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

 Essas partes contribuem para a manutenção de um equilíbrio adequado, que 

mantém o corpo ereto, apóia a cabeça e mantém os órgãos internos em uma posição 

anatomicamente correta. O sistema muscular do tronco e as suas fáscias garantem a 

estabilidade da coluna ereta e a extensão do movimento da coluna durante várias 

atividades físicas. A ativação dos músculos flexores e extensores, juntamente com a 

estrutura ligamentosa, e uma condição necessária para assegurar a atividade estável de 

toda a área espinal. Pequenos músculos, tendões e cápsulas articulares servem como 

estabilizadores segmentares locais entre cada duas vértebras.   

 Todos os músculos mencionados são vitais para estabilizar as funções estáticas e 

cinéticas da coluna. Uma coluna estabilizada garante um funcionamento regular, preciso 

e rítmico de todo corpo durante as atividades físicas (KITZINGER, 1996). 
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Figura 02. Vistas anterior e lateral de toda coluna vertebral 

 

Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

  

 A coluna (figura 02) também está íntima interação com os órgãos internos, 

podendo ser deformadas por doenças dos órgãos internos, como Pulmão (Fei), 

Estômago (Wei), Fígado (Gan) e Coração (Xin). Esses distúrbios perturbam o equilíbrio 

do sistema de apoio mecânico e acarretam dor nas costas. Da mesma forma, uma coluna 

com cifose excessiva causa mau funcionamento dos órgãos internos, especialmente do 

Pulmão (Fei). Portanto existe íntima relação fisiopatológica entre a estrutura mecânica 

da coluna e os órgãos internos. 

 

Vários tipos de dor do pescoço e lombar são deflagrados por 

anormalidades mecânicas ou traumatismos, inflamação dos 

tecidos moles ou doenças degenerativas e logicamente a dor 

pode ser de origem desconhecida. A analogia entre a coluna e 

uma grande árvore ajuda a ilustrar a razão pela qual muitos 

pacientes sente dor nessa área. O tronco de uma grande árvore 

(coluna) tem que suportar a copa (cabeça) e vários ramos 
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pesados (membros superiores, costelas e órgãos internos), que 

brotam o tronco. Essa construção sujeita o tronco a uma 

contínua tensão mecânica e com o tempo essa tensão vai afetar 

o sistema da raiz (cóccix e sacro). (JIRUI, 2008) 

 

 Nessa analogia, segundo o autor supracitado (Jirui, 2008), o sistema de raiz deve 

ser muito forte e praticamente imóvel para dar uma estabilidade adequada ao tronco e 

aos ramos pesados da árvore. Em tempos calmos, a árvore garante seu equilíbrio 

simétrico, mantendo seus ramos espalhados em todas as direções e fazendo distribuição 

uniforme da tensão gravitacional entre as raízes e também se espalham em todas as 

direções. Assim a analogia da árvore explica a razão pela qual a base da coluna é tão 

facilmente submetida à tensão e propensa a estar dolorida.  

  

3.1.1 Coluna Lombar 

 

 A parte lombar da coluna (figura 03) está situada acima do sacro. A coluna 

lombar tem cinco vértebras largas e cada vértebra tem duas facetas superiores que 

emergem da parte de cima e duas facetas inferiores que descem da parte de baixo. 

 A tensão adicional na coluna lombar é criada quando uma pessoa segura um 

peso nas mãos com os braços estendidos longe do centro de gravidade do corpo. Em 

uma postura ereta a coluna lombar agüenta as forças compressivas provenientes do peso 

da cabeça que é de cerca de 4,5 a 6,8 quilos, o peso dos membros superiores e qualquer 

carga adicional que os membros superiores estejam carregando. Quando essa força 

compressiva é maior que metade do peso do corpo,a  coluna fica instável. 
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Figura 03. Anatomia da coluna vertebral 

 

Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

 A tensão adicional na coluna lombar é criada quando uma pessoa segura um 

peso nas mãos com os braços estendidos longe do centro de gravidade do corpo. Em 

uma postura ereta a coluna lombar agüenta as forças compressivas provenientes do peso 

da cabeça que é de cerca de 4,5 a 6,8 quilos, o peso dos membros superiores e qualquer 

carga adicional que os membros superiores estejam carregando. Quando essa força 

compressiva é maior que metade do peso do corpo, a  coluna fica instável. 

 Por conta desses fatores, a coluna lombar está sujeita a uma quantidade maior de 

tensão constante do que qualquer outra parte da coluna. Isso decorre de: 

 . Funções conflitantes do sacro imobilizado e da coluna cervical flexível; 

 .Forças compressivas do peso cominado de cabeça, membros superiores 

e possíveis cargas adicionais dos membros superiores. 

 

 

3.1.2 Coluna Torácica 

 

 A coluna torácica tem doze vértebras e cada vértebra tem anexado em si, um par 

de costelas. As costelas formam uma caixa que mantém livre um espaço para criar o 

vácuo parcial para inflar os pulmões. A caixa torácica também protege o Coração (Xin), 

pulmões e Fígado (Gan). As dez costelas superiores se originam da coluna e são unidas 

na parte anterior. Isso permite que a coluna tenha apenas uma extensão limitada de 

movimento. 
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 As incidências laterais mostram que essa parte das costas é ligeiramente côncava 

em relação à parte anterior do corpo, denominando-se curvatura cifótica. 

 As duas costelas inferiores são curtas e não incluem nenhuma estrutura, mas 

permitem uma extensão maior do movimento do que as primeiras vértebras torácicas. 

As articulações entre as últimas vértebras torácicas e a primeira lombar também 

facilitam a rotação para os lados dessas regiões imóveis. Essa rotação implica numa 

quantidade significativa de desgaste nas duas vértebras torácicas inferiores e pode 

causar várias síndromes dolorosas e doenças degenerativas como osteoartrite. 

 

3.1.3 Coluna Cervical 

 

 A coluna cervical tem sete vértebras, as quais se tornam progressivamente 

menores à medida que se aproxima da base do crânio . É a parte superior da coluna, 

capaz de uma grande extensão de movimento e ao contrário da base da coluna, que tem 

ossos fundidos e articulações quase imóveis. Ela difere das outras partes da coluna em 

seu movimento ágil e em sua capacidade de realizar outras tarefas importantes, como 

por exemplo agüentar a cabeça, o pescoço, fornecer passagem para ar, alimentos, nervos 

e vasos sanguíneos. 

 A rotação da coluna cervical é um movimento acoplado que envolve a flexão 

lateral. Quando essa rotação ocorre por uma força violenta, o fechamento súbito do 

espaço do disco intervertebral esquerdo causa dano à cartilagem das articulações, 

rompendo o disco e forçando-o para a direita. A rotação causada por uma violenta força 

pode causar lesões nos nervos espinais. 

 Todos os componentes da região dorsal são tão dependentes entre si que um 

distúrbio em uma estrutura pode danificar todas as outras. A distensão muscular pode 

provocar deslocamento do disco, e os discos deslocados podem distender ainda mais os 

músculos. Movimentos como flexão excessiva para frente e extensão excessiva para trás 

causam lesões nas articulações ósseas que envolvem cartilagens, discos, cápsulas e 

ligamentos. Essas lesões distendem os músculos e estes, quando distendidos, irritam os 

nervos espinais. Todas essas alterações patológicas na estrutura mecânica básica da 

coluna produzem dor, que com o tempo, pode deflagrar problemas crônicos, como 

artrite e doenças degenerativas (MOORE, 1994). 
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3.2. Protocolo de tratamento da dor na região lombar 

  

 Ao tratar as costas, Jirui (2006, p. 130) afirma que o acupunturista deve realizar 

primeiramente um exame manual meticuloso (palpação) de todos AH (acupontos 

homeostáticos) em pescoço, partes superior e inferior do dorso, ombros e membros 

inferiores e depois identificar os AS (acupontos sintomáticos, Ashi) a serem agulhados. 

Isso deve ocorrer devido a inseparável relação anatômica e funcional entre o pescoço, 

partes superior e inferior do dorso e a relação referida entre pescoço e ombros, assim 

como entre região lombar e membros inferiores.  

 Jirui (2006, p. 120) cita as associações abaixo citadas para as dores no pescoço e 

na parte superior do dorso faz-se necessário palpar os seguinte AH (acupontos 

homeostáticos) para localizar a área diretamente lesada, que é única em cada paciente. 

Na maioria dos pacientes com dor no pescoço os AH (acupontos homeostáticos) mais 

sensíveis são normalmente H7 (occipital maior), H3 (espinal acessório), e H13 

(escapular dorsal). Portanto, procura-se pela palpação os AS (acupontos sintomáticos, 

Ashi) ao redor desses três AH (acupontos homeostáticos). Para identificar as 

localizações mais sensíveis, examinam-se manualmente pele, músculos e ossos na 

região dorsal (processos espinhosos C2; cervical 2 a C7; cervical 7) ao redor destes três 

AH (acupontos homeostáticos), as laterais do pescoço, a parte superior do dorso e os 

ombros. As localizações mais sensíveis são os AS (acupontos sintomáticos, Ashi). É 

muito comum que as laterais do pescoço estejam mais sensíveis do que o próprio ponto 

H7 (occipital maior). 

 Os processos espinhosos entre T7 (torácica 7) e T1 (torácica 1) e a área para 

vertebral entre T7 (torácica 7) e T1 (torácica 1) também devem ser examinados 

manualmente para procurar possíveis AS (acupontos sintomáticos, Ashi). Prescrição dos 

pontos: AH (acupontos homeostáticos): H2 (grande auricular), H7 (occipital maior), H3 

(espinal acessório), H13 (escapular dorsal), H8 (supra-escapular infra-espinhoso), H20 

(processo espinhoso de T7), H21 (cutâneo posterior de T6), H15 (cutâneo posterior de 

L2 processo espinhoso), H22 (cutâneo posterior de L5), H14 (cluneal superior)  e H16 

(glúteo inferior). AS (acupontos sintomáticos, Ashi): podem ser selecionados na área do 

pescoço e ao redor do H3 (espinal acessório).      

 Para a dor na parte superior do dorso faz-se necessário encontrar os pontos 

sensíveis e deve-se examinar manualmente os processos espinhosos posteriores da 

coluna entre C2 (cervical 2) a T7 (torácica 7), os músculos para espinais e 
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especialmente os músculos entre a coluna torácica e a escápula. Algumas dores da parte 

superior do dorso estão relacionadas a problemas no ombro, cuja prescrição deve ser 

AH (acupontos homeostáticos): H20 (processo espinhoso de T7), H21 (cutâneo 

posterior de T6), H13 (escapular dorsal), H3 (espinal acessório) e H8 (supra-escapular 

infra-espinhoso). AS (acupontos sintomáticos, Ashi): nesse caso os AP (acupontos para 

vertebrais) se tornam AS (acupontos sintomáticos, Ashi). Por exemplo, em pacientes 

com dor na parte superior do dorso, resfriados ou com problemas respiratórios, como 

asma, podem apresentar pontos sensíveis ao longo da coluna entre T1 (torácica 1) e T7 

(torácica 7). 

 Não obstante para a dor na região inferior do dorso faz-se necessário o exame 

manual do pescoço até a perna para se entender e localizar o sintoma da dor, pois a 

mesma tem muitas causas de base individualizadas. 

 No pescoço e na parte superior do dorso devem-se palpar a área ao redor do H7 

(occipital maior), H3 (espinal acessório) e H13 (escapular dorsal) 

 e os processos espinhosos entre C2 (cervical 2) a T12, incluindo a área paravertebral. A 

prescrição AH (acupontos homeostáticos): pescoço H7 (occipital maior), ombro H3 

(espinal acessório), H13 (escapular dorsal) e H8 (supra-escapular infra-espinhoso), parte 

superior do dorso H20 (processo espinhoso de T7) e H21 (cutâneo posterior de T6), 

parte inferior do dorso H15 (cutâneo posterior de L2 processo espinhoso), H22 (cutâneo 

posterior de L5), H14 (cluneal superior) e H16 (glúteo inferior) e membro inferior H18 

(iliotibial), H11 (poplíteo lateral/medial) e H10 (sural).     

 OS (acupontos sintomáticos, Ashi): localizam-se nas áreas mais sensíveis e 

dolorosas encontradas no exame do pescoço até a perna. Se o pescoço estiver sensível, 

um ou dois AS (acupontos sintomáticos, Ashi) podem ser selecionados no pescoço. Na 

parte inferior do dorso, uma destas cinco áreas se encontra normalmente sensível: entre 

H15 (cutâneo posterior de L2; processo espinhoso) e H22 (cutâneo posterior de L5), ao 

redor das articulações SI, entre H14 (cluneal superior) e H16 (glúteo inferior), no 

músculo tensor da fáscia IT e nos músculos posteriores da coxa. 

  Em suma, segundo Xuemei (2012, p. 85): “O princípio de tratamento para a dor 

lombar é remover a obstrução dos Canais e Colaterais, aliviando a dor.”, portanto em 

linhas gerais, é necessário selecionar o ponto B63 (Jinmen), que acumula o meridiano 

Yang maior do pé da Bexiga (PangGuang), sendo eficaz para remover a obstrução de Qi 

e de Sangue (Xue) no Canal. 



 

 

31 

 

 A lombalgia pode ocorrer em um lado ou sobre toda a região lombar, porém 

mais comumente sobre um lado. A maioria das pessoas experimentou lombalgia ao 

menos uma vez na vida, portanto é uma queixa comum na prática diária, especialmente 

em países desenvolvidos (ZHONGAN; AUNG; DEADMAN, 2008). 

 De forma geral, segundo a Medicina Chinesa a lombalgia é geralmente causada 

pelo Frio Umidade ou Umidade Calor, acúmulo de Frio Umidade, descendência do 

fluxo de Umidade Calor, deficiência de essência do Rim (Shen), estagnação do Sangue 

(Xue). A lombalgia pode ser atribuída a qualquer um dos distúrbios da medicina 

ocidental: doença renal, reumatismo, artrite reumatóide, espondilite, hérnia de disco, 

obstrução lombar, esforço muscular lombar, deformação ou acometimento da coluna 

vertebral. 

 No caso de invasão de Vento Frio e Umidade a lombalgia é decorrente da 

obstrução de Canais por Vento Frio e Umidade, resultando em obstrução da circulação 

do Qi. 

 Umidade e Frio são fatores patogênicos Yin, os quais tende a obstruir as funções 

do Qi de forma geral podem acometer especificamente Yang Qi. A Umidade possui 

natureza pesada e pegajosa, a invasão de Umidade simplesmente em associação com o 

Vento e Frio, pode facilmente obstruir circulação de Qi e Sangue (Xue). 

 A invasão de Umidade Calor é decorrente da obstrução de circulação de Qi em 

Canais e Colaterais e do acometimento de Yin e Sangue (Xue) de Calor. Esse tipo de 

lombalgia é caracterizado por sensação de queimação e peso, febre baixa, lassidão, 

urina amarelo escura com saburra amarela e gordurosa e pulso deslizante e rápido. 

 O acúmulo de Frio Umidade deve-se ao consumo em excesso de bebidas e 

alimentos frios ou crus, tais como salada e fruta, podem levar ao acúmulo de Frio 

diretamente no Estômago (Wei). Isso acomete a circulação de Qi e Sangue (Xue) nos 

Canais e com o tempo pode causar lombalgia em virtude da estagnação de Qi e Sangue 

(Xue). 

 O fluxo descendente de Umidade Calor se acumula no corpo durante um longo 

período, ou em pessoas os quais apresentam um Yang em excesso, Umidade Frio pode 

por sua vez se transformar em Umidade Calor, a qual acomete os Canais e causa 

estagnação do Qi e Sangue (Xue), causando lombalgia. 

 Ao se referir ao assunto estagnação de Qi e Sangue (Xue), Zhongan, Aung, e 

Deadman (2008) argumentam que: “Qi e Sangue (Xue) devem circular livremente em 

Canais e Colaterais. Caso Qi e Sangue (Xue) estagnem em razão das variadas causas, 
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Canais e Colaterais se tornam obstruídos, conduzindo à lombalgia.” Estresse excessivo, 

frustação habitual ou depressão podem acometer Qi do Fígado (Gan). Raiva, 

indignação, animosidade e  insulto por períodos prolongados podem causar estagnação 

de Qi o Fígado (Gam) com hiperatividade do Yang. Traumas físicos, injeções epidurais, 

cirurgias inapropriadas na região lombar podem acometer diretamente Canais, 

músculos, tendões e ossos de maneira que o Sangue (Xue) estagna e causa lombalgia. 

 Outro aspecto levantado pelos autores Zhongan, Aung, e Deadman (2008) é a 

deficiência da essência do Rim (Shen) e consideram que: “Os rins estão localizados em 

ambos os lados da coluna vertebral, na loja lombar do dorso. essência de Rim (Shen) é a 

raiz energética do corpo, e a região lombar necessita ser nutrida pela essência do Rim 

(Shen).”, por isso, o enfraquecimento congênito, atividade sexual excessiva, doença 

prolongada, sangramento excessivo durante a menstruação, esforço em excesso, dieta 

irregular podem enfraquecer o Rim (Shen). Quando a essência do Rim (Shen) é 

deficiente a região lombar será mal nutrida causando lombalgia. 

 

 

3.2.1 Descrições de  tratamento 

 

 Jirui, (2006, p. 132) descreve e indica as intervenções abaixo citadas na 

lombalgia que geralmente ocorre após a exposição do clima Frio e úmido, a qual agrava 

em dias chuvosos, acompanhada por sensação de peso e rigidez na região lombar, 

limitação do movimento na área lombar, dorsalgia alta, aversão ao Frio, febre leve, 

língua com saburra branca e gordurosa. O princípio do tratamento consiste m dispensar 

Vento, eliminar Frio e Umidade e aliviar a dor. Os pontos do tratamento na Acupuntura 

são  IG4 (Hegu) e TA5 (Waiguan), pois dispersam o Frio, eliminam Umidade e aliviam 

sintomas externos TA6( Zhigou) que dispersa o Vento e promove a secreção da água, de 

maneira a eliminar Umidade, VB20 (Fengchi) que dispersa o Vento e alivia a invasão 

externa e dorsalgia superior, B40 (Wheizhong) é o ponto que dispersa Umidade, aquece 

extremidades e promove livre fluxo de Qi nos Canais e B60 (Kunlun) que é responsável 

por dispersar Frio e Umidade nas partes superficiais do corpo, harmoniza colateral e 

alivia a lombalgia. A Moxabustão é aplicada sobre os pontos IG4 (Hegu), TA5 

(Waiguan) e B40 (Wheizhong). 

 A invasão de Vento Umidade Calor decorrente da lombalgia com sensação de 

queimação e peso, sensação de Calor ao toque e limitação do movimento, a qual é 
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agravado com exposição ao Calor, sendo aliviado com compressas frias, juntamente 

com vermelhidão local, edema, aversão à pressão, acompanhada de febre, sede sem 

desejo de ingerir líquidos, diarréia, sensação de gordura na boca e urina escassa ou 

amarelo escura, língua vermelha com saburra amarela e gordurosa, pulso superficial, 

deslizante e rápido. O princípio de tratamento consiste em dispersar o Vento, clarear 

Calor, eliminar Umidade e aliviar dor. Os pontos a serem tratados são: IG4 (Hegu)  e 

TA5 (Waiguan) que dispersam Frio, eliminam Umidade e aliviam sintomas externos, 20 

VB que dispersa Vento, alivia invasão externa e dorsalgia alta, TA6 (Zhigou) que 

dispersa cento externo e promove a secreção de água de maneira a eliminar Umidade, 

IG2 (Erjian) e B66 (Tonggu) que são os pontos Primavera, clareiam Calor, reduzem 

febre e aliviam lombalgia, B40 (wheizhong), ponto à distância, dispersa a Umidade e 

promove fluxo livre de Qi em Canais para tratar lombalgia e B60 (Kunlun) que dispersa 

Umidade Calor nas parte superficiais do corpo aliviando a lombalgia. 

 A lombalgia crônica ocasionada pelo acúmulo de Umidade Frio, com sensação 

de peso, Frio e rigidez, a qual se agrava em dias chuvosos, juntamente com a limitação 

do movimento na área lombar, mãos e pés frios, náusea, fezes soltas, cansaço, língua 

com saburra branca e gordurosa, pulso lento e deslizante. O princípio de tratamento 

consiste em aquecer o corpo, eliminar Frio, resolver Umidade e aliviar dor. Os pontos 

selecionados são: B40 (wheizhong), que é o ponto de comando para o dorso, o B60 

(Kunlun) que promove micção, elimina Umidade e tonificam o livre fluxo de Qi, B58 

(FeiYang) ponto de conexão e B64 (Jinggu) ponto fonte, harmonizam colateral, 

promovem circulação de Qi no canal da Bexiga (PangGuang)  e aliviam lombalgia e 

também os pontos BA6 (Sanyinjiao), BA9 (Yinlingquan) e R3 que ativam o Baço (Pi) e 

o Rim (Shen), de maneira a promover micção e eliminar Umidade. 

 Outro aspecto levantado na lombalgia crônica com fluxo descendente de 

Umidade Calor, possivelmente com exacerbação aguda, referindo-se frequentemente 

para hipogástrio, sensação de queimação na região lombar, acompanhada de micção 

dolorosa, gosto amargo na boca, febre, náusea, vômito, diarréia, língua vermelha com 

saburra amarela e gordurosa no dorso, pulso deslizante e rápido. O princípio de 

tratamento consiste em clarear Calor, eliminar Umidade e aliviar a dor.  O pontos a 

serem agulhados serão: TA4 (Yangchi), ponto fonte e TA6 (Zhigou) que promovem a 

função fisiológica do triplo aquecedor e aumentam a descarga da água para eliminar 

Umidade Calor, TA2 (Yemen) e B66 (Zutonggu), ponto Primavera, clareiam Calor, 

reduzem febre e aliviam lombalgia, B40 (wheizhong), ponto de comando para o dorso, 
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B58 (FeiYang) ponto de conexão e B60 (Kunlun)  promovem livre fluxo de Qi nos 

Canais e também BA9 (Yinlingquan) e VB34 (Yanglingquan) pontos mar, clareiam 

Calor e eliminam Umidade. 

 Corrobora-se assim os benefícios da Acupuntura para o tratamento da dor em 

toda a extensão dorsal que pode ser atribuída a qualquer um dos distúrbios na medicina 

ocidental supracitados. Caso a dor esteja relacionada a um distúrbio de órgãos internos, 

o tratamento pela Medicinal Chinesa deve ser associado ao tratamento médico 

ocidental. 

 

3.2.2 Tipos de lombalgia segundo a Medicina Chinesa  

  

 Para ZHONGAN; AUNG; DEADMAN (2008) os protocolos abaixo citados 

devem ser utilizados nos diversos tipos de lombalgia, que pode ser atribuída a qualquer 

um dos distúrbios da medicina ocidental: doença renal, reumatismo, artrite reumatóide, 

espondilite, hérnia de disco, obstrução lombar, esforço muscular lombar, deformação ou 

acometimento da coluna vertebral. 

 De forma geral, segundo a Medicina Chinesa a lombalgia é geralmente causada 

por: 

.  Invasão de Vento, Frio e Umidade 

. Invasão de Umidade Calor 

. Acúmulo de Frio Umidade 

. Fluxo Descendente de Umidade Calor 

. Estagnação de Qi e de Sangue (Xue) 

. Deficiência da Essência do Rim (Shen) 

 

3.2.3 Invasão de Vento, Frio e Umidade  

 

No caso de invasão de Vento Frio e Umidade a lombalgia é decorrente da 

obstrução de Canais por Vento Frio e Umidade, resultando em obstrução da circulação 

do Qi (ZHONGAN; AUNG; DEADMAN, 2008). 

 Umidade e Frio são fatores patogênicos Yin, os quais tende a obstruir as funções 

do Qi de forma geral podem acometer especificamente Yang Qi. A Umidade possui 

natureza pesada e pegajosa, a invasão de Umidade simplesmente em associação com o 

Vento e Frio, pode facilmente obstruir circulação de Qi e Sangue (Xue). 
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 A lombalgia quando é por Invasão de Vento Frio e Umidade acaba geralmente 

ocorrendo após exposição ao clima Frio e úmido, a qual agrava em dias chuvosos, 

acompanhada por sensação de peso e rigidez na região lombar, limitação do movimento 

na área lombar, sensação de Frio na região lombar, dorsalgia alta, aversão ao Frio, febre 

leve, língua com saburra branca e gordurosa, pulso superficial e deslizante 

(ZHONGAN; AUNG; DEADMAN, 2008).. 

 O princípio de tratamento é Dispensar Vento, liminar Frio-Umidade e aliviar 

dor. 

 .IG4 (Hegu), TA5 (Waiguan), TA6 (Zhigou), VB20 (Fengchi), B40 (wheizhong) 

e B60 (Kunlun). Utilizar método de redução em tais pontos. Moxabustão é aplicada 

sobre IG4 (Hegu), TA5 (Waiguan)  e B40 (wheizhong). 

 A seguir segue as explicações para cada ponto: 

 .IG4 (Hegu) e TA5 (Waiguan) dispersam Frio, eliminam Umidade e aliviam 

sintomas Externos. 

 .VB20 (Fengchi), dispersa Vento e alivia invasão Externa e dorsalgia superior. 

 .TA6 (Zhigou) dispersa Vento Externo e promove secreção de água, de maneira 

a eliminar Umidade. 

 .B40 (wheizhong), ponto à distancia, dispersa Umidade, aquece extremidades e 

promove livre fluxo de Qi nos Canais, a fim de tratar lombalgia. 

 .B60 (Kunlun) dispersa Frio e Umidade nas partes superficiais  

do corpo harmoniza colateral e alivia lombalgia. 

 A seguir seguem algumas modificações que podem ser realizadas por ter 

obstrução em diferentes Canais, tais como Canais de Vesícula Biliar (Dan), Bexiga 

(PangGuang), Fígado (Gam) ou Estômago (Wei) ou Vasos Governador e da Cintura. 

Portanto, diferentes pontos podem necessitar ser associados àqueles anteriormente 

citados, como se segue: 

 .Se também houver dor no meio do dorso, acrescentar ID3 (Houxi) e B62 

(Shenmai), pontos de Confluência sobre o Vaso Governador, juntamente com VG1 

(Changquiang), ponto de Conexão, para promover circulação de Qi e aliviar dor no 

meio do dorso. 

 .Se houver lombalgia decorrente da obstrução do Vaso da Cintura, manifestada 

como peso na região lombar, sensação de como se um cinto estivesse apertando a região 

lombar, sensação de Frio na parte superior do corpo com Calor na parte inferior ou vice-

versa, sensação de estar sentado em uma banheira ou dor irradiando para os lados do 
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abdome, adicionar VB26 (Daimai), VB27 (Sushi)  e VB41 (Linqi)  para harmonizar 

Vaso da Cintura e aliviar dor. 

 .Se houver lombalgia irradiando para perna ao longo do canal da Bexiga, 

adicionar B36 (Chengfu), ponto local, B58 (FeiYang), ponto de Conexão, e B63 

(Jinmen), ponto de Acúmulo, para harmonizar colateral e sedar dor. 

 .Se houver lombalgia irradiando para perna, ao longo do canal da Vesícula Biliar 

(Dan), acrescentar VB29 (Juliao), VB30 (Huantiao), VB36 (Waiqiu) e VB40 

(wheizhong)  para eliminar Umidade, harmonizar colateral e sedar dor. 

 .Se houver lombalgia irradiando para perna, ao longo do canal do Estômago 

(Wei), adicionar E30 (Qichong), E34 (Liangqiu), E40 (Fenglong)  e E42 (ChongYang) 

para promover circulação do Qi no canal do Estômago (Wei) e aliviar dor. 

 .Se houver lombalgia irradiando para perna, ao longo do canal do Fígado (Gam), 

acrescentar F3 (Taichong), F5 (Ligou), F6 (ZhongDu)  e F12 (Jimai) para regular canal 

do Fígado (Gam), promover circulação de Qi e aliviar dor. 

 .Se houver dor no sacro, adicionar B32 (Ciliao) e B53 (Baohuang), pontos 

locais, para harmonizar colateral e cessar dor. 

 .Se houver intensa aversão ao Frio na região lombar, adicionar caixa de Moxa 

sobre a área lombar para aquecê-la, dispersar Frio e aliviar dor. 

 .Se houver sensação de peso no corpo, acrescentar E40 (Fenglong) para resolver 

Umidade e eliminar Fleuma. 

 .Se houver inapetência, adicionar BA4 (Gongsun) e E36 (Zusanli) para pro-

mover circulação de Qi no Jiao Médio e melhorar apetite. 

 .Se houver diarréia, acrescentar B20 (Pishu), ponto de Transporte Posterior do 

Baço (Pi), para ativar Baço (Pi), eliminar Umidade e aliviar diarréia. 

 .Se a urina for escassa, acrescentar BA6 (Sanyinjiao) para promover micção e 

aliviar acúmulo de Umidade. 

 .Se houver dor abdominal, acrescentar B25 (Dachangshu), ponto de Transporte 

Posterior do Intestino Grosso (Dachang), para acalmar dor. 

 

3.2.4 Invasão de Vento, Umidade e Calor  

  

 A invasão de Umidade Calor é decorrente da obstrução de circulação de Qi em 

Canais e Colaterais e do acometimento de Yin e Sangue (Xue) de Calor. Esse tipo de 

lombalgia é caracterizado por sensação de queimação e peso, febre baixa, lassidão, 
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urina amarelo escura com saburra amarela e gordurosa e pulso deslizante e rápido 

ZHONGAN; AUNG; DEADMAN (2008). 

 A lombalgia causada por Invasão Umidade Calor vem com sensação de 

queimação e peso, sensação de Calor ao toque e limitação do movimento, a qual é 

agravada com exposição ao calor, sendo aliviada por compressas frias, juntamente com 

vermelhidão local, edema e aversão à pressão, acompanhada por febre, sede será desejo 

de ingerir líquidos, fezes soltas ou diarréia, sensação de gordura na boca, sensação de 

plenitudes torácica e abdominal, micção dolorosa ou urina escassa com urina amarelo-

escura, língua vermelha com saburra amarela e gordurosa e pulso superficial, deslizante 

e rápido ZHONGAN; AUNG; DEADMAN (2008). 

 O princípio de tratamento é Dispersar Vento, clarear Calor, eliminar Umidade e 

aliviar dor: 

 . IG2  (Erjian), IG4  (Hegu), TA5  (Waiguan), TA6  (Zhigou), VB20  (Fengchi), 

B40  (wheizhong), B60  (Kunlun) e B66 (Zutonggu). Utilizar método de redução em 

tais pontos. 

 A seguir segue as explicações para cada ponto: 

 . IG4 (Hegu) e TA5 (Waiguan) dispersam Frio, eliminam Umidade e aliviam 

sintomas Externos. 

 . VB20 (Fengchi) dispersa Vento, alivia invasão Externa e dorsalgia alta. 

 . TA6 (Zhigou)  dispersa Vento Externo e promove secreção de água, de 

maneira a eliminar Umidade. 

 . IG2 (Erjian)  e B66 (Zutonggu), ponto Primavera, clareiam Calor, reduzem 

febre e aliviam lombalgia. 

 . B40 (wheizhong), ponto à distancia, dispersa Umidade e promove livre fluxo 

de Qi em Canais para tratar lombalgia. 

 . B60 (Kunlun) dispersa Umidade-Calor nas partes superficiais do corpo, 

harmoniza colateral e alivia lombalgia. 

 A seguir segue algumas modificações que podem ser realizadas uma vez que a 

lombalgia pode ser causada pela obstrução em Canais específicos, vários pontos podem 

necessitar ser adicionados aos anteriormente mencionados, dependendo dos sintomas 

específicos (ver Invasão de Vento-Frio-Umidade, anteriormente). 

Se houver febre, adicionar VG14 (Dazhui) para clarear Calor e reduzir febre. 
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 . Se houver dor corporal generalizada, aversão ao Frio, rigidez de pescoço e 

tonsilite, adicionar B10 (Tianzhu) e B12 (Fengmen) para dispersar Vento, Umidade e 

Calor e aliviar sintomas Externos. 

 . Se houver tosse com fleuma amarelada, adicionar P5 (Chize) para clarear Calor 

no Pulmão (Fei) e aliviar tosse. 

 . Se houver dor no sacro, acrescentar B32 (Ciliao) e B53 (Baohuang), pontos 

locais, para harmonizar colateral e cessar dor. 

 . Se houver dor intensa e em queimação na região lombar, acrescentar B67 

(Zhiyin), com método de sangria, para clarear Calor e aliviar sensação de queimação. 

 . Se houver sensação de peso no corpo, adicionar BA6 (Sanyinjiao) para resolver 

Umidade e eliminar Fleuma. 

 . Se houver micção escassa e dolorosa, acrescentar R4 (Dazhong) e R5 

Shuiquan) para promover micção e aliviar dor. 

 . Se houver inapetência, adicionar VC12 (Zhongwan), ponto de coleta anterior 

do Estomago, para harmonizar Estomago e melhorar apetite. 

 . Se houver diarréia, adicionar B20 (Pishu), ponto de Transporte Posterior do 

Baço (Pi), para ativar Baço (Pi), eliminar Umidade e aliviar diarréia. 

 

3.2.5 Acúmulo de Umidade e Frio 

  

 O acúmulo de Frio Umidade deve-se ao consumo em excesso de bebidas e 

alimentos frios ou crus, tais como salada e fruta, podem levar ao acúmulo de Frio 

diretamente no Estômago (Wei). Isso acomete a circulação de Qi e Sangue (Xue) nos 

Canais e com o tempo pode causar lombalgia em virtude da estagnação de Qi e sangue 

(Xue). 

 A lombalgia causada por acúmulo de Umidade Frio é uma lombalgia crônica 

com sensação de peso, Frio e rigidez, a qual agrava em dias chuvosos, juntamente com 

limitação do movimento na área lombar, mãos e pés frios, aversão ao Frio, náusea, fezes 

soltas, cansaço, inapetência, língua com saburra branca e gordurosa, pulso lento e 

deslizante (ZHONGAN; AUNG; DEADMAN, 2008). 

 O princípio de tratamento é aquecer corpo, eliminar Frio, resolver Umidade e 

aliviar dor. 

 B40 (wheizhong), B58 (FeiYang), B60 (Kunlun), B64 (Jinggu), BA6 

(Sanyinjiao), BA 9 (Yinlingquan) e R3 (Taixi). Utilizar método de redução em tais 
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pontos, exceto em BA6 (Sanyinjiao), R3 (Taixi)  e B64 (Jinggu), sobre os quais utiliza 

se método de reforço. A Moxabustão é aconselhável em B40 (wheizhong), B64 

(Jinggu), BA9 (Yinlingquan) e R3 (Taixi). 

 A seguir segue as explicações para cada ponto: 

 B40 (wheizhong), ponto de comando para o dorso, e B60 (Kunlun)  promovem 

micção, eliminam Umidade e tonificam livre fluxo de Qi no dorso para tratar lombalgia. 

 B58 (FeiYang), ponto de conexão, e B64 (Jinggu), ponto fonte, harmonizam 

colateral, promovem circulação de Qi no canal da Bexiga (PangGuang) e aliviam 

lombalgia. 

 BA6 (Sanyinjiao), BA9 (Yinlingquan) e R3 (Taixi) ativam Baço (Pi) e Rim 

(Shen), de maneira a promover micção e eliminar Umidade. 

 A seguir segue algumas modificações: 

 .Se houver extrema aversão ao Frio na região lombar, adicionar VG4 e uma 

caixa de Moxa sobre a região lombar para aquecê-la, dispensar Frio e aliviar dor. 

 .Se houver sensação de peso no corpo, adicionar E40 para resolver umidade e 

eliminar fleuma no corpo. 

 .Se houver inapetência, adicionar BA3 (Taibai) e E36 (Zusanli) para ativar Baço 

(Pi) e Estômago (Wei) e melhorar apetite. 

 .Se houver diarréia, acrescentar B20 (Pishu), ponto de transporte posterior do 

Baço (Pi) e B25 (Dachangshu), ponto de transporte posterior do Intestino Grosso 

(Dachang), para ativar Baço (Pi), eliminar Umidade e aliviar diarréia. 

 .Se houver cansaço generalizado, adicionar VC4 (GuanYuan) para tonificar Qi 

Original e aliviar cansaço. 

 

3.2.6 Fluxo Descendente de Umidade Calor 

 

 O fluxo descendente de Umidade Calor se acumula no corpo durante um longo 

período, ou em pessoas os quais apresentam um Yang em excesso, a Umidade Frio pode 

por sua vez se transformar em Umidade Calor, a qual acomete os Canais e causa 

estagnação do Qi e sangue (Xue), causando lombalgia (ZHONGAN; AUNG; 

DEADMAN, 2008). 

 A lombalgia crônica, possivelmente com exacerbação aguda,referindo-se 

freqüentemente para hipogástrio, sensação de queimação na região lombar, 

acompanhada de micção dolorosa ou difícil,  leucorréia, gosto amargo na boca, febre, 
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náusea, vômito, diarréia, língua vermelha com saburra amarela e gordurosa no dorso, 

pulso deslizante e rápido. 

 O princípio de tratamento é Calor, eliminar Umidade e aliviar dor. 

 TA2  (Yemen), TA4  (Yangchi), TA6  (Zhigou), B40  (wheizhong), B58  

(FeiYang), B60 (Kunlun), B66 (Zutonggu), BA9 (Yinlingquan) e VB34  

(Yanglingquan). Utilizar método de redução em tais pontos. 

 A seguir segue as explicações para cada ponto: 

 .TA4 (Yangchi), ponto Fonte, e TA6 (Zhigou), promovem a função fisiológica 

do Triplo Aquecedor e aumentam a descarga de água para eliminar Umidade-Calor. 

 .TA2 (Yemen) e B66 (Zutonggu), ponto Primavera, clareiam Calor, reduzem 

febre e aliviam lombalgia. 

 .B40 (wheizhong), ponto de comando para o dorso, B58 (FeiYang), ponto de 

Conexão, e B60 (Kunlun)  promovem livre fluxo de Qi nos Canais para tratar 

lombalgia. 

 .BA9 (Yinlingquan) e VB34 (Yanglingquan), pontos Mar, clareiam Calor e 

eliminam Umidade no Jiao Inferior. 

 A seguir segue algumas modificações que podem ser realizadas uma vez que a 

lombalgia pode ser causada pela obstrução em Canais específicos, pode ser necessária a 

inclusão de vários pontos aos anteriormente citados, dependendo dos sintomas 

específicos (ver Invasão por Vento-Frio-Umidade, anteriormente). 

 .Se houver febre, adicionar VG14 (Dazhui) para clarear Calor e reduzir febre. 

 .Se houver dor no sacro, acrescentar alguns pontos AH (acupontos 

homeostáticos) locais para harmonizar colateral e cessar dor. 

 .Se houver sensação intensa de queimação e aversão ao Calor na região lombar, 

adicionar B67 (Zhiyin) para clarear Calor e aliviar sensação de queimação. 

 .Se houver micção dolorosa e escassa, acrescentar B32 (Ciliao) e R4 (Dazhong) 

para promover micção e aliviar dor. 

 .Se houver sensação de peso no corpo, adicionar BA6 (Sanyinjiao) para resolver 

Umidade e eliminar Fleuma. 

 .Se houver inapetência, acrescentar B20 (Pishu), ponto de Transporte Posterior 

do Baço (Pi), para ativar Baço (Pi) e melhorar apetite. 

 .Se houver diarréia, adicionar BA3 (Taibai), ponto Fonte, para  

ativar Baço (Pi), eliminar Umidade e aliviar diarréia. 
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 .Se houver leucorréia profusa, adicionar VB27 (Sushi) e VB41 (Zunlinqi) para 

eliminar Umidade e aliviar leucorréia. 

 

3.2.7 Estagnação de Qi do Fígado (Gan) 

 

 Ao se referir ao assunto estagnação de Qi e Sangue (Xue), Zhongan, Aung, e 

Deadman (2008) argumenta que: “Qi e Sangue (Xue) devem circular livremente em 

Canais e Colaterais. Caso Qi e Sangue (Xue) estagnem em razão das variadas causas, 

Canais e Colaterais se tornam obstruídos, conduzindo à lombalgia.” Estresse excessivo, 

frustração habitual ou depressão podem acometer Qi do Fígado (Gan). Raiva, 

indignação, animosidade e insulto por períodos prolongados podem causar estagnação 

de Qi do Fígado (Gam) com hiperatividade do Yang.    

 Traumas físicos, injeções epidurais, cirurgias inapropriadas na região lombar 

podem acometer diretamente Canais, músculos, tendões e ossos de maneira que o 

Sangue (Xue) estagna e causa lombalgia (ZHONGAN; AUNG; DEADMAN, 2008). 

A lombalgia por Estagnação do Qi do Fígado (Gam) é intermitente de natureza 

errante, associada à condição emocional, e dor na região de hipocôndrio ou dor genital, 

com sensação de distensão, a qual é agravada por acometimento emocional, 

acompanhada por irritabilidade, nervosismo, insônia, cefaléia, inapetência, fezes soltas 

quando nervoso, dor abdominal, língua violácea ou vermelha com saburra fina e 

amarelada, pulso em corda ou em corda e rápido. 

 O princípio de tratamento é acalmar Fígado (Gam), promover circulação de Qi e 

aliviar dor. 

 F3 (Taichong), F5 (Ligou), F6(ZhongDu), F11 (Yinlian),  

F12 (Jimai), F14  (Qimen), PC6  (Neiguan) e BA6   

(Sanyinjiao). Método de redução é utilizado em tais pontos. 

 A seguir segue as explicações para cada ponto: 

 .F3 (Taichong), ponto Fonte do canal do Fígado (Gam), e F14, ponto de coleta 

anterior do Fígado (Gam), acalmam Fígado (Gam), regulam circulação do Qi do Fígado 

(Gam) e cessam dor. 

 .F11 (Yinjiao) e F12 (Jimai), pontos locais, promovem circulação de Qi e 

Sangue (Xue) no canal do Fígado (Gam) e aliviam lombalgia e dor na região genital. 

 . PC6 (Neiguan), ponto de conexão, acalma mente e emoções. 
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 . BA6 (Sanyinjiao), ponto de encontro dos três Canais Yin do pé, regula Fígado 

(Gam), promove circulação de Sangue (Xue) e alivia dores abdominal e lombar. 

 A seguir segue algumas modificações que podem ser realizadas uma vez que a 

lombalgia pode ser causada por obstrução em Canais específicos, é necessária a 

inclusão de vários pontos aos anteriormente citados, dependendo dos sintomas 

específicos (Invasão de Vento-Frio-Umidade, anteriormente). 

 Se houver sensação de plenitude torácica juntamente com sensação de opressão, 

adicionar VC17 (Danzhong), ponto de Confluência sobre o Qi, para acalmar Fígado 

(Gam) e promover circulação de Qi no Tórax. 

 Se houver instabilidade emocional, adicionar ponto extra  

Sishencong para acalmar Mente e regular emoções. 

Se houver irritabilidade e nervosismo, acrescentar F2 (Xingjian), ponto Primavera, para 

clarear Calor no Fígado (Gam) e acalmá-lo. 

 Se houver cefaléia, adicionar (Fengchi) VB20 (Fengchi), para sedá-la.  

 Se houver insônia, acrescentar C3 (Shaohai) e ponto extra Anmian para acalmar 

Mente e melhorar sono. 

 Se houver dor abdominal, acrescentar E28 (Shuidao) para promover circulação 

de Qi e Sangue (Xue) no abdome e aliviar dor. 

 

3.2.8 Estagnação de Sangue (Xue) 

 

 A lombalgia por Estagnação de Sangue (Xue) está relacionada a história de 

torção lombar, rigidez e dor perfurante na região lombar, a qual é geralmente fixa em 

um local ou ponto, sendo agravada por pressão e à noite, acompanhada por limitação do 

movimento, língua violácea e escura com  saburra fina, pulso profundo e em corda. 

 O princípio de tratamento é promover circulação de Qi e Sangue (Xue), remover 

estagnação de Sangue (Xue) e aliviar dor. 

 IG4 (Hegu), F3 (Taichong), B17 (Geshu), B40  

(wheizhong),B64(Jinggu),B67(Zhiyin)eBA6(Sanyinjiao). Método de redução é 

utilizado em tais pontos. 

 A seguir segue as explicações para cada ponto: 

 IG4 (Hegu) e F3 (Taichong) promovem circulação de Qi, de maneira a 

promover circulação de Sangue (Xue). Além disso, eles apresentam função de sedar 

dor. 
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 B17 (Geshu), ponto de Confluência sobre o Sangue (Xue), juntamente com B40 

(wheizhong), ponto de comando sobre o dorso, e BA6 (Sanyinjiao), ponto de 

cruzamento dos três cruzamentos Yin do pé, circulação de Sangue (Xue), removem 

estagnação de Sangue (Xue) e aliviam lombalgia. 

 B64 (Jinggu), ponto Fonte, e B67 (Zhiyin), ponto Poço (Jing), promovem 

circulação de Qi e Sangue (Xue) em canal da Bexiga (PangGuang)  e colateral e sedam 

lombalgia. 

 A seguir seguem algumas modificações que podem ser realizadas uma vez que a 

lombalgia pode ser causada pela obstrução em Canais específicos, a inclusão de vários 

pontos aos anteriormente citados é necessária, dependendo dos sintomas específicos 

(ver Invasão por Vento-Frio-Umidade, anteriormente). 

 Se houver dor intensa e perfurante, acrescentar alguns pontos AH (acupontos 

homeostáticos) locais e método de sangria em B40 (Wheizhong) para ativar circulação 

de Sangue (Xue) e aliviar dor. 

 Se houver limitação do movimento na região lombar, adicionar ponto extra 

Shoubei Yaotongdian para promover circulação de Qi e Sangue (Xue) e aliviar dor. 

 Se a dor agravar à noite, adicionar R6 (Zhaohai) para promover circulação de 

Sangue (Xue) à noite e aliviar dor. 

 Se houver agitação e insônia era razão da dor, adicionar C3 (ShaoHai) e C7 

(Shenmen) para acalmar Mente e melhorar sono. 

 Se houver cefaléia, adicionar VB20 (Fengchi)  e B10 (Tianzhu) para promover 

circulação de Qi e Sangue (Xue) na cabeça e aliviar cefaléia. 

 Se houver constipação, acrescentar B25 (Dachang), ponto de Transporte 

Posterior do Intestino Grosso (Dachang), para promover evacuação e aliviar 

constipação. 

 

3.2.9 Deficiência da Essência do Rim (Shen) 

 

 Outro aspecto levantado pelos autores Zhongan, Aung, e Deadman (2008) é a 

deficiência da essência do Rim (Shen) e consideram que: “O Rim está localizado em 

ambos os lados da coluna vertebral, na loja lombar do dorso. essência de Rim (Shen) é a 

raiz energética do corpo, e a região lombar necessita ser nutrida pela essência do Rim 

(Shen).”, por isso, o enfraquecimento congênito, atividade sexual excessiva, doença 

prolongada, sangramento excessivo durante a menstruação, esforço em excesso, dieta 
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irregular podem enfraquecer o Rim (Shen). Quando a essência do Rim (Shen) é 

deficiente a região lombar será mal nutrida causando lombalgia (ZHONGAN; AUNG; 

DEADMAN, 2008). 

 Início insidioso de lombalgia prolongada com inflamação, acompanhada de 

lassidão e enfraquecimento de região lombar e joelhos, o que agrava com fadiga e alivia 

com descanso, acompanhada por deficiência auditiva, tontura, memória e concentração 

débeis, dentes frouxos e cansaço generalizado. 

 Caso a deficiência seja de Yang do Rim (Shen), há também sensação de Frio em 

região lombar e abdome, tez pálida, baixa potência ou impotência, noctúria, extremida-

des frias, aversão ao Frio, língua pálida com marcas de dentes e saburra úmida, pulso 

profundo e em pena de pássaro ou pulso profundo e lento (ZHONGAN; AUNG; 

DEADMAN, 2008). 

 Se a deficiência for do Yin do Rim (Shen), haverá também irritabilidade; 

insônia; boca e garganta secas; face avermelhada: sensação febril em tórax, palmas das 

mãos e solas dos pés: constipação; língua vermelha cora saburra escassa ou descascada; 

pulso fraco ou em pena de pássaro e rápido (ZHONGAN; AUNG; DEADMAN, 2008). 

 O princípio de tratamento é nutrir rim e aliviar dor. 

 B23 (Shenshu), B40 (wheizhong), VB34 (Yanglingquan), VB39 (XuanZhong), 

B58 (FeiYang), R3 (Taixi), R10  (Yingu) e BA6  (Sanyinjiao). Utilizar método de 

reforço em tais pontos. 

 A seguir segue as explicações para cada ponto: 

 B23 (Shenshu), ponto de Transporte Posterior do Rim (Shen), R3 (Taixi), ponto 

Fonte, e R10 (Yingu), ponto Mar, tonificam Rim (Shen) e fortalecem dorso e ossos, de 

maneira a tratar a causa-base. 

 B40 (wheizhong), ponto de comando para o dorso, promove circulação de Oi e 

Sangue (Xue) no canal da Bexiga (PangGuang) e alivia lombalgia. 

 B58 (FeiYang), ponto de Conexão, harmoniza colateral e seda lombalgia. 

 VB34 (Yanglingquan), ponto de Confluência sobre os tendões, e VB39 

(XuanZhong), ponto de confluência sobre a medula, fortalecem tendões e ossos, de 

maneira a consolidar dorso. 

 BA6 (Sanyinjiao), ponto de reunião dos três Canais Yin do pé, nutre Fígado 

(Gan), Baço (Pi) e Rim (Shen), de maneira a promover produção de Qi e Sangue. 

 A seguir seguem algumas modificações que podem ser realizadas uma vez que 

uma vez que a lombalgia pode ser causada pela obstrução em Canais específicos, o 
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acréscimo de vários pontos aos mencionados anteriormente pode ser necessário, 

dependendo dos sintomas específicos (ver Invasão por Vento-Frio-Umidade, 

anteriormente). 

 .Se houver sensação fria na região lombar, adicionar VG4 (MingMen) com 

Moxibustão e caixa de Moxa sobre a região lombar para aquecê-la e dispersar Frio. 

 .Se houver enfraquecimento dos joelhos, acrescentar F8 (Ququan) para 

fortalecer joelhos. 

 .Se houver impotência, adicionar VC4 (GuanYuan) e VC6 (Qihai) para tonificar 

Rim (Shen) e melhorar potência. 

 .Se houver insônia, adicionar C3 (ShaoHai) e PC6 (Neiguan) para acalmar 

Mente e melhorar sono. 

 .Se houver tontura, adicionar VB20 (Fengchi) para regular Qi e Sangue (Xue) na 

cabeça e aliviar tontura. 

 .Se houver cansaço generalizado, adicionar E36 (Zusanli) e VG20 (Baihui) para 

ascender energia e aliviar cansaço. 

 .Se houver diarréia, acrescentar B20 (Pishu) e B25 (Dachangshu) para fortalecer 

Baço (Pi) e cessar diarréia. 

 .Se houver constipação, acrescentar IG4 (Hegu) para promover evacuação. 

 .Se houver sudorese noturna profusa, acrescentar C6 (Yinxi) e R2 (Rangu) para 

clarear Calor por Deficiência e cessar sudorese. 

 .Se houver nervosismo e cefaléia, adicionar F2 (Xingjian), ponto Primavera, 

para clarear Calor no Fígado (Gan) e acalmá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 As dores nas costas e no pescoço são queixas mais comuns dos pacientes que 

procuram Acupuntura. Tanto na literatura moderna quanto na clássica, bem como na 

prática clínica, mostram que a Acupuntura pode obter êxito e ajudar os pacientes, se os 

tratamentos forem corretamente administrados pelos profissionais. 

 A dor crônica ou aguda, pode apresentar uma variedade de causas. A dor aguda 

é geralmente caracterizada por início agudo, curta duração, funcionamento normal, 

tanto do sistema nervoso periférico como do central, curso previsível e, na maioria dos 

casos, bom resultado. Em termos de medicina moderna, a dor aguda geralmente 

constitui o resultado de acometimento cirurgia, inflamação ou doença. A dor aguda 

geralmente desaparece com o processo de cura. 

 Entretanto a dor crônica é diferente, pois ela constitui um tipo de dor que 

preocupa a maioria das pessoas, uma vez que perdura além do tempo esperado para a 

cura, ou seja, não desaparece quando deveria. A dor crônica é difícil de ser aliviada ou 

curada completamente, e pode ocorrer mesmo que não exista acometimento tecidual ou 

causa física. As causas exatas da dor crônica não são completamente compreendidas, ou 

em outras palavras, seria possível dizer que não existe explicação médica adequada para 

muitos casos de dor crônica. 

 A dor na parte inferior do dorso e no pescoço, às vezes nos membros superiores 

e inferiores, estão intimamente relacionadas entre si. Portanto, todas essas áreas devem 

ser examinadas manualmente e tratadas em conjunto. 

 Os Acupunturistas precisam conhecer o histórico médico de cada paciente e a 

natureza da dor para determinar se a Acupuntura deve ser usada como terapia primária 

ou complementar. 

 Os protocolos de tratamento para dores nas costas, no pescoço e referida regiões 

ou provenientes delas prescrevem largamente os mesmos AH (acupontos 

homeostáticos), mas AS locais diferentes. Em pacientes com dor no pescoço, os AS se 

localizam na parte posterior ou nas laterais do pescoço e na parte superior do ombro. 
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 Em pacientes com dor na parte inferior do dorso, os AS (acupontos 

sintomáticos, Ashi) se localizam na área na área glútea, na coxa, na perna e na área 

sacrococcígea. 

 É importante observar que certas dores das costas se originam de músculos 

encurtados na parte anterior do corpo, como o tórax ou músculos abdominais. Os 

músculos devem ser examinados e tratados, quando necessário. 

 A eficácia do tratamento com Acupuntura depende da gravidade ou da 

cronicidade da doença, do potencial de autocura do paciente e da habilidade do 

acupunturista em administrar o tratamento. 
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