
INTRODUÇÃO

A Acupuntura é um método terapêutico que
teve origem no oriente há mais de 4000 anos, hoje
aplicada em todo o mundo.

Método utilizado não somente com agulhas
mas também através do estimulo com moxa, ventosa,
acupressão, fitoacupuntura, laser, eletroacupuntura,
magnetoacupuntura e pastilhas de selênio, que visam
estimular os pontos de acupuntura para tratamento de
desequilíbrios. Esses pontos são diferenciados por
meridianos onde passam canais de energia que
nutrem o nosso organismo, que quando ocorrem
alguma alteração no seu fluxo energético se
estabelece a doença.

As patologias são uma resposta do
organismo por intervenção de agentes internos ou
externos comandado pelo sistema nervoso central, que
através da estimulação dos pontos de acupuntura,
promovendo uma regulação interna.

Esta regulação se dá quando, esse
estímulo promove envio de sinais nervosos via medula
para o cérebro, ativando centros específicos liberando
diversos neurotransmissores endógenos, endorfinas,
dinorfinas, neuropeptídios, hormônios, monoamias,
catecolaminas e substâncias como serotonina,
colecistoquina, dopamina e noradrenalina, sendo
responsáveis também pela analgesia.

Com a liberação de neurotransmissores
que funcionam como mediadores químicos,

bloqueando a mensagem da dor. No tratamento as
agulhas podem ser inseridas tanto proximais ou distais
a dor, com o auxílio do eletrocondutor os efeitos
analgésicos comprovam maior eficácia, sendo
elencada sua intensidade e frequência por meio da
avaliação para cada paciente.

Sendo a acupuntura uma técnica empírica
e taoista não apresenta muitos estudos específicos,
sendo ainda a principal abordagem terapêutica através
dos padrões de desequilíbrio apresentados através da
anamnese.

Referências:

WEN,Tom. Acupuntura Clássica Chinesa. São Paulo: Cutrix LTDA, 1985.

LOPES, S. Sandra. Analgesia por Acupuntura. Curitiba: Omnipax, 2013.

TAFFARELL, FREITAS; Marilda, Patrícia. Acupuntura e analgesia: aplicações clínicas
e principais acupontos. 2009. http://www.scielo.br/pdf/cr/v39n9/a403cr1513.pdf, acesso
em 03/05/2019.

LUIZ, BABINSKI, FERREIRA; Alexandre, Marcio, Arthur. Neurobiologia da analgesia
induzida por acupuntura manual e eletroacupuntura: revisão de literatura. 2012.
http://portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/CNTC/article/view/1018/951. Acesso em
28/04/2019.

Aluna: Adrieli Uniate
Orientador: Prof. Esp. Carlos Vanderlei Pukaleski
Curso de Acupuntura Sistêmica

ANALGESIA COM A ACUPUNTURA


