
 

 

COMO A MEDICINA TRADICIONAL CHINESA AVALIA AS DORES? 

Texto por Caio Cesar de Oliveira 

 

É muito importante o acupunturista avaliar vários aspectos e comportamento das dores que 

aparece em cada paciente, sempre saber a localização, a sua natureza, tempo de dor e 

resposta à pressão e à temperatura. 

 Localização da dor: É muito importante saber exatamente onde se encontra a dor 

para poder identificar qual meridiano que está comprometendo. Por exemplo, 

paciente se queixa de dores no ombro, acupunturista tem que investigar a onde está 

essa dor se está na parte posterior, anterior ou no centro do ombro. Se tiver na parte 

anterior a dor está comprometendo o canal do pulmão, na parte posterior o canal do 

intestino delgado e no centro do intestino grosso. 

 Horário: Quando a dor é durante o dia demonstra uma disfunção do Qi ou do Xue; 

quando é durante a noite é decorrente de uma deficiência do Yin ou da estase de 

xue; dor intermitente é decorrente de uma deficiência do Qi ou de estagnação de Qi 

e de forma continua é resultado de estase do xue. 

 Resposta à temperatura: Precisamos avaliar com a dor responde quando está 

exposta a uma temperatura fria ou quente. Por exemplo, paciente queixa de dores 

articulares, essa dor piora em tempo frio/chuvoso ou no horário que faz mais calor? 

Quando aplica água quente ou fria, melhora ou piora? 

 Área da dor: Se a dor é localizada normalmente é decorrente de Fleuma, estase de 

xue (sangue) ou obstrução por frio ou umidade ou ambos. 

Se a dor tem um característica imigratória normalmente é decorrente de um 

estagnação de Qi ( a não que seja decorrente de vento nas articulações). 

 Natureza da dor: Se o paciente se queixa de uma dor branda/desagradável indica 

padrão de deficiência, agora se uma dor aguda/intensa é decorrente de uma 

plenitude 

Quando é plenitude o organismo mostra que está acontecendo obstrução nos canais 



 

 

por fatores patogênicos, obstruindo a circulação do Qi ou do xue, ou de ambos, 

causando dor aguda. 

Em casos de deficiência ocorre devido à falta de subnutrição nos meridianos, 

caracterizando uma dor branda/incômodo e claramente aliviada quando o paciente 

esta em repouso. 

Basicamente a medicina chinesa avaliar os perfis das dores dessa forma e aspectos, 

existe vários tipos de dores e natureza. 
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