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Objetivos 
Avaliar a eficácia das terapias integrativas em suas aplicações externas, associando-se 
medicamentos injetáveis antroposóficos pela via subcutânea, massagens, calor através de 
bolsas térmicas e terapia quirofonética, em estudo de 50 pacientes com manifestações na 
percepção da dor crônica nos seus diferentes aspectos de composição e influências 
psicogênicas. Também inventariar evidências na redução da dor com tais meios 
terapêuticos, bem como alivio do stress e melhora da qualidade de vida.  
 
Metodologia 
Selecionamos o período de agosto de 2008 a maio de 2009 em que foram atendidos 50 
pacientes, na faixa etária de 18 a 93 anos e média de 54 anos, distribuição por sexo: 68% 
feminino e 32% masculino e raça: 96% branca, 2% parda e 2% negra . Diferentes 
manifestações de dor determinadas por percepção: 88% de componentes cognitivos, 74 % 
de componentes motores, 92 % de componentes emocionais, 64 % de componentes 
autônomos e 44 % de influências psicogênicas, foram investigadas. 
Utilizou-se triagem clinica com questionário em inventário breve de dor para mensuração 
em escala de 0 a 10, objetivando qualificar a memória do sintoma doloroso e restrições em 
qualidade de vida. Todos os pacientes submetidos às terapias assinaram termo de 
consentimento, sendo informados quanto aos efeitos integrativos/ complementares aos 
cuidados da dor e abordagem para melhoria na qualidade de vida, podendo resultar em 
eficácia/ ineficácia no controle clinico de seus sintomas. Também foram elucidados quanto 
aos mecanismos neurológicos de alta densidade de terminações nervosas na pele, podendo 
ser estimulados campos receptivos das redes neurais centrais, sítios estes selecionados para 
aplicação de medicamentos injetáveis e as demais terapias externas. 
Resultados e Conclusão 
 Houve remissão total/parcial da dor e conseqüente melhora da qualidade de vida em 
70%(35 dos 50 pacientes) revelada por decréscimo do escore no inventario breve de dor 
para 0 a 3 de pontuação. Isto foi observado a partir da quarta sessão terapêutica semanal   
(distribuídos em 30% 0; 22% 1, 14%2; 4%3). 
Com o efeito positivo das terapias antroposóficas associadas, identificam-se resultados de 
melhora na percepção dos componentes e influências psicogênicas, evidente aumento no 
bem-estar e na vitalidade. A estimulação dos campos receptivos beneficia a 



representatividade do self autobiográfico (Eu) trazendo melhor disposição anímica para lidar 
com desafios/ limites em casos de sintomas orgânicos crônicos. 
Foram utilizados cuidados terapêuticos que dissolvem a relevância da imagem da dor, 
apresentando como ponto perceptivo central o estimulo sensorial excessivo ou a 
hipoatividade do sistema supressor da dor, causadores de desgaste e desequilíbrio 
fisiopatológico e psíquico. A recuperação clinica da dor pode ocorrer através dos cuidados 
aqui analisados. 


