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RESUMO 

 

Introdução: A presença de uma hérnia abdominal é notada devido á existência de um 

inchaço ou um caroço na região da barriga, principalmente na região acima do umbigo, 

dentro do umbigo e na virilha. Este inchaço é formado quando o conteúdo da barriga, 

geralmente intestino, consegue ultrapassar o músculo da barriga, formando um saco 

herniário. O principal tratamento para as hérnias é a cirurgia, entretanto, em alguns 

casos, podem regredir sozinhas, como no caso de hérnias pequenas ou de hérnias no 

bebê, principalmente a umbilical.O desenvolvimento deste tratamento será com 

Acupuntura sistêmica, segundo a (MC), o paciente apresenta deficiência do Qi do Rim 

(Shen)  e Deficiência do Yang do Baço (Pi) e mucosidade (Tan Yin). O paciente a ser 

tratado tem 65 anos, já passou por uma cirurgia de hérnia umbilical 20 anos atrás, logo 

após ele voltou, por ele não realizar o resguardo adequado desde então nunca mais o 

tratou.Para o diagnóstico utiliza-se a análise de língua e pulso, método a ser utilizado 

será de medição (fita métrica) e palpação. No inicio do tratamento a hérnia possuía 10 

cm, com referência á partir do umbigo para parte superior do abdômen, e ao término 

tendo uma diminuição, e medindo agora 5 cm. Espera-se que ao final do tratamento o 

resultado obtido seja a diminuição do tamanho da hérnia, assim proporcionado melhora 

da autoestima e melhora do paciente, evitando o agravamento da mesmo. 

 

Palavras Chaves: Hérnia, Acupuntura, Umbilical 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: The presence of an abdominal hernia is noticed due to the existence of a 

swelling or a lump in the belly region, mainly in the region above the navel, inside the navel 

and in the groin. This swelling is formed when the contents of the belly, usually intestine, can 

overcome the muscle of the belly, forming a hernial sac. The main treatment for hernias is 

surgery, however, in some cases, they may regress on their own, as in the case of small 

hernias or hernias in the baby, especially the umbilical. The development of this treatment 

will be with systemic acupuncture, according to (CM), the patient has deficiency of Kidney 

Yin and Spleen Yang Deficiency and mucus. The patient to be treated is 65 years old, has 

undergone an umbilical hernia surgery 20 years ago, shortly after she returned because he did 

not carry out adequate protection since then never treated her again. For the diagnosis to be 

used, the analysis of language and pulse, method to be used will be measuring (tape measure) 

and palpation. At the beginning of the treatment the hernia had 10 cm, with reference from the 

navel to the upper abdomen, and at the end having a decrease, and now measuring 5 cm.It is 

expected that at the end of the treatment the result obtained is a decrease in the size of the 

hernia, thus providing an improvement of the patient's self-esteem and improvement, avoiding 

its aggravation. 

 

Key Words: Hernia, Acupuncture, Umbilical 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Acupuntura originou-se na China, sendo milenar o seu desenvolvimento, embora 

prática semelhante à Acupuntura seja encontrada em outros povos antigos, como egípcios, 

sumerianos, persas, nas civilizações maia e asteca, e nas populações africanas, sendo também 

inúmeras as reminiscências na medicina popular dos diferentes povos da Europa. Mas, em 

nenhum lugar do mundo se deu o significado filosófico profundo à Acupuntura como na 

antiga China. 

Derivada dos radicais latinos acus e pungere, que significam agulha e puncionar, 

respectivamente, a Acupuntura visa à terapia e cura das enfermidades pela aplicação de 

estímulos através da pele, com a inserção de agulhas em pontos específicos chamados 

Acupontos. Trata-se também de uma terapia reflexa, em que o estímulo de uma área age sobre 

outra(s). Para este fim, utiliza, principalmente, o estímulo nocioceptivo. 

A Acupuntura trata as doenças por meio de agulhas. Consiste em inserir uma agulha 

metálica de corpo longo e ponta fina em determinados lugares (pontos), aplicando certos 

meios de manipulação para produzir sensações no paciente, intumescimento, distensão e 

sensação de peso, com a finalidade de curar uma enfermidade. 

A Medicina Chinesa possibilita que o Acupunturista escolha entre dois mil pontos por 

todo o corpo. As ferramentas terapêuticas disponibilizadas são precisas, previsíveis de 

diagnóstico e formulação de tratamento. O mesmo autor acrescenta que, além disso, classifica 

o padrão de sinais e sintomas nos quais um indivíduo se manifesta sob determinadas 

circunstâncias. “O diagnóstico é realizado juntando-se as informações obtidas por meio de 

características do pulso, exame da língua, pele etc., e a coletânea de sintomas”. 

 O tratamento com Acupuntura estimula as fibras sensitivas do Sistema Nervoso 

Periférico (SNP), levando a uma transmissão elétrica via neurônios para produzir alterações 

no Sistema Nervoso Central (SNC), o qual libera substâncias como o cortisol, endorfinas, 

dopamina, noradrenalina e a serotonina, que promovem bem-estar, prevenção e tratamento de 

doenças, sejam elas psicológicas, biológicas ou comportamentais De acordo com Stux e 

Hammerchlag (2005), há evidências de que a Acupuntura pode substituir o uso de remédios 

“sendo mais efetiva, rápida, duradoura, não causando dependência e sem efeitos colaterais 

importantes, com menor custo financeiro ao paciente”. 
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Atualmente, a Acupuntura é bastante difundida e o tratamento tem sido uma 

importante alternativa para aqueles que não encontram diagnósticos na medicina tradicional - 

a alopática -, ou mesmo para a prevenção de doenças e como terapia. 
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1.1 DEFINIÇÕES DE HÉRNIAUMBILICAL MEDICINA 

OCIDENTAL 

  

 A hénia umbilical é uma protuberância formada por elementos normalmente presentes 

no abdome, como gorduras ou uma parte do intestino que avança para o umbigo. Mais comum 

em crianças do que em adultos, principalmente nas que possuem tom de pele escuro, esse tipo 

de hérnia geralmente é observado após o nascimento e gera mal formação congênita. A hérnia 

umbilical em adultos é latente e surge depois de um esforço fisico intenso e repetitivo, como 

levantamento de peso, tosse crônica e constipação crônica. 

 O tratamento para a hérnia abdominal é feito através de uma cirurgia para recolocar 

aquela parte do órgão por trás dos músculos abdominais. A cirurgia é simples sem a 

necessidade de anestesia geral e, geralmente, a pessoa permanece nos hospital por apenas 1 

dia. 

 A presença de uma hérnia abdominal é notada devido à existência de um inchaço ou 

um caroço na região da barriga, principalmente na região acima do umbigo e na virilha. Este 

inchaço é formado quando o conteúdo da barriga, geralmente intestino, consegue ultrapassar o 

músculo da barriga, formando um saco herniário. 

 Geralmente, o conteúdo do saco herniário pode entrar e sair livremente, sem causar 

sintomas, ou causar um pequeno incômodo. Entretanto, quando os orifícios da passagem dos 

órgãos ficam mais estreitos, acontece a chama hérnia encarcerada ou estrangulada, que pode 

apresentar sintomas como: Dor forte no local da hérnia ou no abdômen: inchaço e 

vermelhidão no local da hérnia: náuseas e vômitos. 

 Esta condição é grave, e deve ser tratada com cirurgia o mais rápido possível, devido 

ao risco de faltar circulação de sangue para os órgãos, havendo risco de inflamação, 

perfuração e infecção, que é a necrose. 
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1.2 DEFINIÇÕES DE HÉRNIA UMBILICAL NA MEDICINA 

CHINESA  

Segundo Maciocia (2014) , as membranas (Huang) são fáscia,peritônio, mesentério e 

estroma. A entrada /saída do Qi nas membranas garantem o movimento harmônico do Qi no 

abdome e contribui para um metabolismo saudável do fluído. A saída excessiva do Qi nas 

membranas causará a estagnação do Qi no abdome. A entrada excessiva do Qi nas membranas 

causará afrouxamento dos músculos abdominais e edema As manifestações  clinicas são; 

tontura, tinido, vertigem, memória fraca, dificuldade para ouvir, sudorese noturna, boca e 

garganta seca á noite, lombalgia, dolorimento nos ossos, emissões noturnas, constipação, 

urina escassa e escura, infertilidade, ejaculação precoce, cansaço, lassitude, depressão, ligeira 

ansiedade. 

Segundo Philippe Sionneau (2014- capítulo 8 página 338), uma deficiência do Jin do 

Rim (Shen), os ossos deixam de ser bem nutridos. O resultado é uma fraqueza óssea que 

favorece  as dores principalmente ao nível da região lombar e joelhos, e também uma grande 

dificuldade em caminhar e ficar em pé por muito tempo, grande tendência à fraturas com 

ossos que se solidificam e se regeneram mais dificilmente. “ Os ossos ficam ressecados e a 

medula óssea é diminuída, isto provoca atrofia dos ossos”,  (Huáng Dì Nèi Jing Sù Wèn – 

capítulo 44) . “ O Qi do Rim (Shen) é lesado,os grandes ossos se deterioram”, (Huáng Dì Nèi 

Jing Sù Wèn – capítulo 34). “ O Qi do Rim (Shen) nutre os ossos. O Rim (Shen) estão 

enfraquecidos, é por isso que o corpo se cansa ao extremo”, ( Zhòng Guang Bu Zhù Huáng Dì 

Nèi Jing Sù Wèn ( Acréscimo importantes sobre as questões do clássico interno do Imperador 

Amarelo. 
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Os ossos por natureza são firmes e duros. O capítulo 10 do (Huáng Dì Nèi Jing Líng 

Shu diz: “ os ossos são um escudo “Pois a função primária do esqueleto é de proteger os 

órgãos internos, os tecidos moles, o cérebro. Podemos dizer que eles sustentam o corpo. Além 

disso, graças as articulações, eles permitem ao corpo se deslocar e aos membros se mover. 

Logicamente, os músculos e os tendões estão implicados na mobilidade,mas segundo a 

Medicina Chinesa, os ossos também participam dela. Se os ossos são fracos, a mobilidade e 

os deslocamentos são falhos. 

O  Baço(Pi), extrai do alimento o Qi do alimento para nutrir todos os tecidos do 

organismo. Este Qi é refinado é transportado por todo o organismo pelo Baço(Qi), Se o Baço 

(Pi), estiver forte, o Qi refinado é direcionado para o músculo particularmente os referentes 

aos membros. 

Se o Qi do Baço(Pi), Ester debilitado o Qi refinado não poderá ser transportado para 

os músculos, e a pessoa se sentira cansada e os músculos ficarão fracos, e nos casos mais 

graves poderão afrouxar. 

 

 Trabalho físico excessivo: O excesso de trabalho, no sentido descrito anteriormente, por um 

período de vários anos, debilita o Yin do Rim (Shen) 

 Atividade sexual excessiva: A atividade excessiva especialmente durante os anos da 

adolescência depaupera a Essência do Rim (Shen) e o Yin do Rim (Shen).  

 Perda dos fluidos corpóreos (Jin Ye): A depleção dos Fluidos Corpóreos (Jin Ye), que 

podem ser consumidos pelo Calor depois de uma doença febril, pode provocar a deficiência 

do Yin do Rim (Shen). 

 Perda de sangue (Xue): A perda de Sangue (Xue) por um longo período (como ocorre em 

menorragia) pode causar deficiência do sangue (Xue) do Fígado (Gan) que, por sua vez, pode 

conduzir á deferência do Yin do Rim (Shen). A Medicina Chinesa diz que o Fígado (Gan) e o 

Rim (Shen) compartilham da mesma raiz. 

 Doença crônica: Uma doença persistente, crônica, normalmente transmitida do Fígado (Gan), 

do Coração (Xin) ou do Pulmão (Fei) pode conduzir à deficiência do Yin do Rim (Shen). 

 

  Dosagem excessiva de ervas chinesas: Dosagem excessiva de medicamentos herbários 

chinesa para fortalecer o Yang do Rim (Shen), ou administração do medicamento equivocado 

(para fortalecer o Yang do Rim (Shen), quando Yin do Rim (Shen) deve ser Fortalecido), 

conduz à deficiência do Yin do Rim (Shen).  

A primeira situação é muito comum na china e em Hong Kong, uma vez que o hábito 

de administrar medicamentos para fortalecer o Yang do Rim (Shen), quando a idade avança, é 
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inveterado na cultura chinesa. Se isso for excessivo e o Yang do Rim (Shen) for muito 

estimulado pela administração de ervas medicinais muito quente, o Yin do Rim (Shen) será 

danificado. 

 Para o tratamento da hérnia umbilical, a Medicina Chinesa (MC) procura a eliminação 

permanente da doença e não apenas atenuar os sintomas, dispondo de uma estratégia própria 

para tratamento que consiste em primeiro lugar, na identificação e avaliação das causas da 

doença, através de um diagnóstico rigoroso, utilizando técnicas que consiste no exame físico, 

anamnese, língua, pulso e principalmente na história do paciente. Através do diagnóstico para 

a hérnia umbilical pode identificar-se um excesso ou deficiência. Após a identificação da 

origem e tipo de desequilíbrio, estabelece-se o programa terapêutico adequado e inicia, na 

mesma sessão, o tratamento da hérnia umbilical. 
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2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo do trabalho foi fazer uma avaliação completa do paciente (anamnese, 

exame físico, língua, pulso e pontos alarme) e através dela identificar a origem e o tipo de 

desequilíbrio energético que está ocorrendo com o mesmo. O tratamento visa reduzir os 

sintomas, harmonizar energeticamente o paciente e avaliar a eficácia da Acupuntura no 

tratamento da hérnia umbilical. 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho referiu-se a um estudo de caso de um homem, adulto de 65 anos, 

ansioso, com transpiração excessiva principalmente à noite (tórax e cabeça) e instabilidade 

emocional variando entre tristeza, medo e irritabilidade que procurou o tratamento com 

Acupuntura para melhora da qualidade de vida e redução desses sintomas. 

A avaliação do paciente foi feita com base na ficha de anamnese fornecida pela escola 

EBRAMEC. Após análise dos sinais e sintomas foi possível fechar o diagnóstico energético 

com: deficiência do Qi do Rim (Shen), deficiência do Yang do Baço (Pi) e Mucosidade (Tan 

Yin).  

Foram realizadas 20 sessões de Acupuntura sistêmica, de uma a duas vezes por semana, 

com agulhas 0,25x30 mm, nos seguintes pontos:  

P7 (Lieque) – Ponto abertura, vaso concepção, ponto Luo 

BA6 (Sanyinjiao) – Ponto de Cruzamento JiaoHui com os Canais de energia do Rim (Shen) e 

Fígado (Gan), (cruzamento dos três Yin) 

R6 (Zhaohai) – Ponto de abertura do Yin Qiao Mai 

R3 (Taixi) – Ponto Yuan, ponto terra, ponto de fortalecimento do Rim (Shen) 

E30 (Qichong) – Ponto de cruzamento do Chong Mai, fortalece Mar dos alimentos (Qi 

adquirido), ponto para tratamento de hérnias inguinais. 

E36 (Zusanli) – Ponto mar de terra, ponto mar inferior, ponto de comando, região do 

abdome, ponto Mar dos alimentos 

BA3 (Taibai) – Ponto Yuan, ponto corrente Shu (terra). 

Cercar o dragão em volta da hérnia, com 4 agulhas. 

Abertura com Ren Mai (P7(Lieque) com R6(Zhaohai). 
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4. MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para realização do trabalho, foram utilizados os seguintes materiais em cada 

procedimento: 

 Agulhas para Acupuntura sistêmica 0,25x30 mm 

 Bandeja de aço inox 

 Algodão Hidrófilo 

 Álcool 70% 

 Coletor para material perfuro cortante 1,5 Litros (DESCARPARK) 

 Fita métrica para medida 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

 O presente estudo de caso refere-se ao paciente C. V. M, de 65 anos, trabalha com 

carrinho de comercio na praia. 

O paciente buscou auxilio da Acupuntura, para melhora da qualidade de vida e 

redução dos sintomas: 

 Hérnia Umbilical 

 Não dolorosa 

 Muita Transpiração diurna. 

Ao fazer a avaliação do paciente, segundo a Medicina Chinesa (MC), foram coletadas 

as seguintes informações: 

 Alimentação ruim (Yin Shi Shi Tiao (lanches) , se alimenta mal o dia todo. 

 Pré-diabético 

 Pratica atividades físicas (2 vezes na semana joga tênis) 

 Língua: forma: edemaciada, cor: rosada com a ponta da língua avermelhada (Xin), saburra: 

branca espessa, umidade presente por todo corpo da língua, fissura central na região do 

Pulmão (Fei), Baço (Pi) e Estomago (Wei), sem movimentação e marcas de dente na lateral. 

 Pulso: Direito P (Fei)/IG (Da Chong) ( – intermediário forte | Ba (Pi)/ E  (Wei)– intermediário 

forte | Ming Men – profundo forte | Esquerdo C (Xin)/ ID (Xiao Chong) – intermediário  forte 

| F (Gan)/VB (Dan) – intermediário forte | R (Shen) / B (Pang Guang) – profundo forte.  

A partir do diagnóstico de pulso e língua, foi traçado o tratamento, conforme 

mencionado em metodologia.  
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5.1 EVOLUÇÕES DAS SESSÕES 

 

1ª Sessão: Avaliação – 28/09/2017 

Diagnóstico energético, conforme anamnese realizada: Deficiência de Qi do Rim (Shen) 

e deficiência do Yang do Baço(Pi) e Mucosidade (Tan Yin).     

 Língua:, cor: rosada, saburra: branca, umidade presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,Ba e E, sem movimentação, marcas de dente na lateral e edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | PC/TA – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte. 

Objetivo do tratamento: Tonificar o Qi do Rim (Shen), tonificar o Yang do Baço(Pi), 

diminuir a mucosidade, e diminuição da hérnia umbilical. 

Hérnia medindo: 10cm. 

Pontos empregados:  Ren Mai P7 (Lieque) , R6 (Zhaohai), pontos (bilaterais): E36 

(Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), Cercar o dragão em 

volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

2ª Sessão - 03/10/2017 

 Houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, passou a medir 08 cm, redução (02 

cm) 

 Língua:  cor: vermelha, saburra: branca, umidade presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,BA e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque),R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

3ª Sessão – 05/10/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 08 cm. 

 Língua:  cor: vermelha, saburra: branca, umidade presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e menos 

edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

 

4ª Sessão – 10/10/2017  

Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 08 cm. 

Língua:  cor: vermelha, saburra: branca, umidade presente, espessura: grossa, fissura central 

(na região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e menos edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

  

. 
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5ª Sessão – 13/10/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 08 cm. 

Língua:  cor: vermelha, saburra: branca mais fina, umidade mais fluente, espessura: grossa, 

fissura central (na região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e menos 

edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), Ba3 (Taibai), Ba6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), Cercar 

o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

 

6ª Sessão – 17/10/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 08 cm. 

Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: sem, espessura: grossa, fissura central (na região 

P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e menos edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 
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7ª Sessão – 19/10/2017 

 Houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, passou a medir 07 cm, redução (01 

cm) Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: sem, espessura: grossa, fissura central (na 

região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e menos edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

  

 

8ª Sessão – 24/10/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 07 cm. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: sem, espessura: grossa, fissura central (na 

região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e menos edemaciada. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

intermediário forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

 

 

9ª Sessão – 26/10/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 07 cm. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: sem, espessura: grossa, fissura central (na 

região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral , sem edema. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 
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. 

 

10ª Sessão – 31/10/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 07 cm. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: sem, espessura: grossa, fissura central (na 

região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e sem edema.. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

 

11ª Sessão – 03/11/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 07 cm. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e menos 

edemaciada, obs.: vem salivando um pouco mais. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – superficial forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 
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12ª Sessão – 07/11/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 07 cm. 

 Paciente estava com a diabetes alterada. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: fina ,umidade: sem, espessura: grossa, fissura central (na 

região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e sem edema.. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário franco | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

. 

 

13ª Sessão – 09/11/2017 

Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 07 cm. 

Língua:  cor: rosada, saburra: fina branca em TA inferior ,umidade: presente, espessura: 

grossa, fissura central (na região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na lateral e 

sem edema, obs: houve alteração na saburra devido a má alimentação. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 
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14ª Sessão – 14/11/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 07 cm. 

 Língua: cor: rosada, saburra: fina branca em TA inferior ,umidade: presente, 

espessura: grossa, fissura central (na região P,Ba e E), sem movimentação, marcas de dente na 

lateral e sem edema, obs.: houve alteração na saburra devido a má alimentação. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

15ª Sessão – 21/11/2017 

 Houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, passou a medir 06 cm, redução (01 

cm) Língua:  cor: rosada coma ponta(Xin) avermelhada , saburra: fina branca em TA 

inferior ,umidade: presente, espessura: grossa, fissura central (na região P,Ba e E), sem 

movimentação, sem marcas de dente na lateral e sem edema. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – superficial forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 
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16ª Sessão – 23/11/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 06 cm. 

 Paciente relata diminuição na diabetes. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,Ba e E), sem movimentação, sem marcas de dente na lateral e sem edema. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

17ª Sessão – 28/11/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 06 cm. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,Ba e E), sem movimentação, sem marcas de dente na lateral e sem edema. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque),R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

18ª Sessão – 30/11/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 06 cm. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: sem, espessura: grossa, fissura central (na 

região P,Ba e E), sem movimentação, sem marcas de dente na lateral e sem edema. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

. 
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19ª Sessão – 09/12/2017 

 Não houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, continua a medir 06 cm. 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,Ba e E), sem movimentação, sem marcas de dente na lateral e sem edema. 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 

 

20ª Sessão – 18/12/2017 

 Houve alterações nos aspectos físicos da hérnia, passou a medir 05 cm, redução (01 

cm) 

 Língua:  cor: rosada, saburra: sem ,umidade: presente, espessura: grossa, fissura 

central (na região P,Ba e E), sem movimentação, sem marcas de dente na lateral e sem edema, 

houve uma diminuição da profundidade na fissura central . 

 Pulso: Direito P/IG – intermediário forte | BA/E – intermediário forte | Ming Men – 

profundo forte | Esquerdo C/ID – intermediário forte | F/VB – intermediário forte | R/B – 

profundo forte  Pontos empregados: Ren Mai P7 (Lieque) ,R6 (Zhaohai), pontos 

(bilaterais): E36 (Zusanli), BA3 (Taibai), BA6 (Sanyinjiao), R3(Taixi), E30 (Qichong), 

Cercar o dragão em volta da hérnia com 4 agulhas. 
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6. RESULTADOS 

 

Figura 1 – Gráfico de evolução do paciente conforme as sessões de Acupuntura. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Neste gráfico é possível acompanhar a evolução do paciente conforme suas queixas 

iniciais sobre a hérnia umbilical. 

 No o primeiro atendimento no mês de setembro de 2017  a hérnia estava em 10 cm, e 

já no início de outubro de 2017  houve uma diminuição para 8 cm, ao final do mês de outubro 

houve nova diminuição, indo para 7cm, permanecendo assim até o fim de novembro onde 

houve  uma nova diminuição para 6cm,e novamente reduzindo em dezembro  na ultima 

sessão  para 5cm, o que confirma um resultado positivo quanto ao tratamento com 

Acupuntura. 
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7.  DISCUSSÃO 

  

 Os resultados fisiológicos obtidos através da Acupuntura foram observados em um 

estudo de caso, em que o paciente foi submetido a um tratamento personalizado, de acordo 

com seu diagnóstico energético, tratando não apenas os sintomas como também suas causas. 

 Neste estudo de caso, foi possível observar que a deficiência de Qi do Rim (Shen) 

mais a deficiência do Yang do Baço(Pi) e mucosidade (Tan Yin), são ocorrentes  dos hábitos 

alimentares precários, trabalho excessivamente desgastante ao longo de vários anos ,  

ocasionando sintomas da hérnia umbilical.  Compreender a síndrome energética, fez com que 

o tratamento fosse realizado de forma mais dinâmica e certeira. Através dos pontos 

escolhidos, foi possível nutrir o Qi do Rim (Shen), nutrir o Yang do Baço (Pi), e diminuir a 

mucosidade (Tan Yin), reduzindo  a hérnia umbilical, seus desconfortos e aspecto físico, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida para o paciente. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 Pela visão da Medicina (MC) existia o quadro de deficiência de Qi do Rim (Shen), 

deficiência do Yang do Baço (Pi) e mucosidade (Tan Yin). 

 Através da Acupuntura, uma das técnicas milenares da Medicina Chinesa (MC) foi 

possível selecionar alguns pontos (citados acima) para a tonificação do Qi do Rim (Shen) e 

Baço (Pi), além da diminuição da mucosidade (Tan Yin) do paciente, obtendo uma melhora 

de 50%   reduzindo o tamanho da hérnia umbilical de 10 cm para 5 cm em 20 sessões 

alcançando o objetivo traçado, e uma melhora considerável em outros sintomas relatados por 

ele (ansiedade, perca de peso, melhor disposição). 

 Apesar de alguns artigos referirem que a Acupuntura não é um tratamento eficaz para 

essa doença, pode-se concluir que neste estudo de caso o tratamento foi efetivo. 
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9. ANEXOS 

 

Figura 1 – Termo de consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

巴西中医学院 bāxī zhōngyī xuéyuàn 

CIEFATO - Centro Internacional de Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais 
 

www.ebramec.com.br  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 

 

 Eu, ___________________________________________________________________________, 

portador(a) do CPF __________________-___, aluno (a) e devidamente instruído(a) à pesquisa científica 

sobre o tema: ______________________________________________________________,torno-me 

responsável por todos os objetivos legais à conclusão da pesquisa quanto à PROIBIÇÃO de cobrança 

sobre a pesquisa, a utilização de materiais devidamente autorizados, a preservação legal voluntário em 

pesquisa humana e todas as diretrizes que levam à conclusão do trabalho de campo, devidamente ciente e 

com a contribuição da instituição de ensino EBRAMEC – Escola de Medicina Chinesa, a qual me 

respalda como aluno(a). 

 

 De acordo com as práticas envolvidas e devidamente explicadas ao voluntário sobre os termos 

descritos pela resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, este aceita por livre vontade e 

descrita a próprio punho a CONSENTIMENTO para a pesquisa, sendo ciente de tudo e tendo o livre 

arbítrio de desistir da pesquisa quando lhe for cabível por razões pessoais ou por negligência e/ou 

imprudência e/ou imperícia do aluno(a) pesquisador. 

 

Nome do Voluntário:___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/________.  Sexo (   ) Masculino (   ) Feminino 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

*Se menor de idade: 

Nome do Responsável: _________________________________________________________________ 

RG:___________________-_____  e CPF: ___________________-_____ 

 

 Sendo de livre acordo na pesquisa, firma-se o contrato em  Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), garantindo a integridade física, psicológica e emocional do voluntário, seguindo 

todos os padrões morais e legais que refere-se à Pesquisa em Seres Humanos. 

 

 

________________________________ 

                Aluno Responsável 

 

 

________________________________ 

         Voluntário (ou Responsável) 

                                                                                              Dr. Reginaldo de C. S. Filho – Diretor Geral 

João Carlos Felix – Coordenador de TCC 

 

EBRAMEC – Escola Brasileira de Medicina Chinesa 

Rua Visconde Parnaíba, 2727 - Bresser Mooca - São Paulo - SP - Fone: 0xx11 2605-4188/ 2155-

1712/2155-1713 - ebramec@ebramec.com.br 
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