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Introdução
Visão Ocidental

O Traumatismo Crânio-Encefálico, TCE, é qualquer agressão

traumática que tenha como consequência lesão anatômica como

fratura de crânio ou lesão do couro cabeludo, ou ainda o

comprometimento funcional das meninges, encéfalo ou seus vasos,

podendo ser classificado como leve, moderado e grave (MACEDO,

2006)



Introdução
Visão Ocidental

O TCE leva a um déficit neurológico em uma área cerebral

que também pode ser secundária à lesão vascular.

Este manifesta-se de modo diferente em cada paciente; pois

depende da área do cérebro atingida, do tamanho da mesma, do tipo,

do estado geral do paciente.



Introdução
Classificação Ocidental

- Traumatismo craniano fechado: quando não há ferimentos no crânio

- Fratura com afundamento do crânio: O osso fraturado se encontrará

afundado, podendo comprimir ou lesionar o cérebro

- Fratura exposta do crânio: existe comunicação direta entre o a região

externa do crânio com o parênquima cerebral



Introdução
Mecanismo da Lesão

Forças:

- De aceleração = Encéfalo bate na calota craniana

- De desaceleração = Bate a cabeça no volante quando freia

- De rotação = A cabeça roda, mas o tronco encefálico não

acompanha (lesão grave)



Introdução
Epidemiologia

Segundo Instituto Nacional de Saúde dos EUA, o TCE é a

principal causa de morte e incapacidade entre jovens e a mais

frequente causa neurológica de morbidade e mortalidade.

O TCE é uma das principais causas de mortalidade e

morbidade em crianças e adolescentes no mundo, sendo que no Brasil

é a principal causa de morte em crianças acima de 5 anos de idade e

responsável por mais de 50% dos óbitos em adolescentes.



Introdução
Epidemiologia

Em recente estudo realizado no Brasil, foi identificado que os

acidentes automobilístico são as causas mais comuns de TCE,

especialmente em adolescentes e adultos jovens. As quedas são

responsáveis pelo segundo maior grupo de lesões e são mais comuns

nas faixas pediátricas e geriátricas. Em alguns lugares, as lesões por

arma de fogo causam mais TCE do que acidentes de automóveis.



Introdução
Manifestações Clínicas

Os sinais e sintomas do traumatismo cranioencefálico variam

conforme a sua gravidade.

No entanto, depara-se rotineiramente com cefaléia,

dificuldade de concentração, ansiedade e sono perturbado.

Outros achados clínicos podem indicar comprometimento

cognitivo, motor e sensitivo, como também alterações na fala ou até

mesmo coma.



Introdução
Manifestações Clínicas

• Depois de superado o risco de morte da fase aguda, os

traumatismos cranianos podem continuar causando novos

problemas devido à existência de sequelas objetivas e subjetivas.

• As sequelas aparecem com mais frequência após traumatismos

graves, definidos por um escore inferior a oito (8) na escala de

coma de Glasgow .

• Amnésia pós-traumática de mais de 24 horas.

• As sequelas objetivas podem manifestar-se por déficits

neurológicos, alterações psíquicas, epilepsia pós-traumática.



.卒中 cù zhōng: Golpe abrupto

外伤 Wai Shang: Lesão Externa

偏枯 piān kū: Dessecamento de um dos lados

脑出血 nǎo chū xuè: Saída de Sangue no Cérebro

瘀血 – yū xuè – Estase de Sangue

Medicina Chinesa
Nomenclatura Chinesa



Medicina Chinesa
Etiologia

De maneira geral, os antigos chineses classificaram a

grande variedade de agentes patogênicos em três principais

categorias e na atualidade ainda se mantém esta mesma

classificação:

•内因 – Nei Yin – Fatores Internos

•外因 – Wai Yin – Fatores Externos

• 不内外因 – Bu Nei Wai Yin – Fatores Nem Internos Nem

Externos



Medicina Chinesa
Etiologia

外伤 – Wai Shang – Lesão Externa

O termo genérico de Lesão Externa implica em situações em

que o corpo é agredido por algo ou alguma situação que tende a

causar alguma ferida ou machucado, com destaque para armas de

fogo, armas brancas (faca, dardos), quedas, queimaduras, picada de

insetos, mordida de animais, congelamento, soco, dentre outras

situações.



Medicina Chinesa
Etiologia

外伤 – Wai Shang – Lesão Externa

Os traumatismos incluem quedas, torções, contusões, golpes,

socos e podem dar origem a estagnação de Qi e Sangue (xuè), assim

como hemorragias locais, dores musculares, articulares e ósseas,

fraturas, sub-luxações ou luxações. Traumatismos mais graves

podem levar ao coma, como no caso de traumatismos cranianos,

além de lesões graves como traumatismos na região do tórax.



Medicina Chinesa
Etiologia

外伤 – Wai Shang – Lesão Externa

As lesões por armas de fogo e por cortes, normalmente

implicam em hemorragia, Estase de Sangue (yū xuè) 瘀血 , inchaço

e dor local, lesões musculares e tendíneas, em casos mais graves as

lesões podem atingir órgãos internos ou a cabeça (cérebro - nǎo),

ocasionar hemorragias internas e levar a situações como convulsões,

perda da consciência, coma e até mesmo a morte, sendo que as

situações mais sérias normalmente implicam em uma exaustão do

Yang corporal.



Medicina Chinesa
Etiologia

瘀血 – yū xuè – Estase de Sangue

O termo da Medicina Chinesa, Estase de Sangue (yū xuè)瘀血

faz referência a uma situação onde o Sangue (xuè) se apresenta

estagnado no interior do corpo do paciente, incluindo aquele que

extravasou os vasos dentro do corpo ou ainda aquele que circula muito

lentamente ou fica bloqueado nos Canais e Colaterais (Jing Luo) em

áreas ou em todo o corpo.



Medicina Chinesa
Ditados

头为者阳之会。

tóu wèi zhě yáng zhī huì.

A cabeça é a reunião de todo Yang.

De acordo com este ditado todo o Yang Qi do corpo ascende para a

cabeça. De acordo com a Teoria do controle do Cérebro da

consciência, é este acúmulo de Yang Qi na cabeça ou no cérebro

que capacita a consciência.



Medicina Chinesa
Ditados

心藏神。
xīn cáng shén.

O Coração armazena o Espírito.

Estes dois ditados indicam que o Coração é o assento do Shen Ming

(Consciência, 神明, shén míng, literalmente brilho do Espírito) do

corpo humano. Dentro da Medicina Chinesa contemporânea, há

duas teorias sobre a consciência. Uma é chamada de Teoria do

controle do Coração e a outra é chamada de Teoria do controle do

Cérebro. De acordo com esta segunda teoria, introduzida por Li Shi

Zhen na Dinastia Ming, o Cérebro é o órgão da ou assento da

consciência dentro do corpo. As duas declarações acima são

exemplos da Teoria do controle do Coração, a teoria original da

consciência dentro da Medicina Chinesa.



Medicina Chinesa
Ditados

脑主神明。

nǎo zhǔ shén míng.

O Cérebro controla o brilho do Espírito.

Este ditado é expressão da chamada de Teoria do controle do

Cérebro da Medicina Chinesa em relação à consciência (神明, shén

míng, literalmente brilho do Espírito), tendo sido introduzida por Li

Shi Zhen na Dinastia Ming, onde o Cérebro é o órgão da ou assento

da consciência dentro do corpo.



Medicina Chinesa
Mecanismo da Lesão do TCE na Medicina Chinesa

卒中 cù zhōng

Golpe abrupto

外伤Wai Shang

Lesão Externa

`偏枯 piān kū

Dessecamento

de um dos lados

脑出血 nǎo chū xuè

Saída de Sangue no

Cérebro

Agressão

Traumática
. Leve , Moderada.

.Grave: Laceração

(L.A.D), Lesão

Axônial Difusa, 

Coma imediato

Nível encefálico 

superior ou cortical

Nível encefálico 

inferior ou nível 

subcortical;

Hematomas: 

Extra-dural:   

Sub-dural: Caso 

grave (aumento da 

PIC)

脑出血 nǎo chū xuè

Saída de Sangue no Cérebro

瘀血 Yū xuè Estase de Sangue



.

Medicina Chinesa
Mecanismo da Lesão na Medicina Chinesa

头为者阳之会。

tóu wèi zhě yáng zhī huì.

A cabeça é a reunião de

todo Yang.

Implicado em uma

Exaustão do Yang

corporal.

脑出血 nǎo chū xuè

Saída de Sangue no Cérebro

瘀血 Yū xuè Estase de Sangue

瘀血 Yū xuè Estase de Sangue

O xuè circula lentamente, ou fica

bloqueando os Canais e Colaterais

(Jing Luo) em todo Corpo

CRANIOPUNTURA

“O sangue (xuè) e o Qi

dos 12 meridianos e dos

365 colaterais convergem

para a face e passam

pelos orificios dos órgãos

sensoriais” Isso indica

que o cérebro é onde o

sangue (xuè) e o Qi de

todos os meridianos

convergem e se unem

MEDICINA CHINESA



Medicina Chinesa
Patogenia

No período de recuperação, onde restam as seqüelas do

T.C.E, o Qi e o Sangue (xuè) ainda não conseguem seguir seu fluxo

livremente, desta forma temos todos os sinais relacionados com as

alterações que se manifestam no Golpe ou seja agressão nos Canais

e Colaterais (Jing Luo).



Tratamento
Cheng Dan An

中风中经络 zhòng fēng zhōng jīng luò

Alterações nos Canais e Colaterais

Tratamento:

.IG4( hé gǔ)合谷 .IG11 (Qǔ chí)曲池

.VB38 (yáng fǔ)陽輔 .VB34 (yáng líng quán)陽陵泉

.E44 (nèi tíng)內庭 .VG16 (fēng fǔ)風府

.B18 (gān shù)肝俞 VG17 (nǎo hù)腦戶



Tratamento
Cheng Dan An

中风中血脉 zhòng fēng zhōng xuè mài

Alteração nos Vasos Sanguíneos

Causa: Alterações nos Colaterais e Vasos, de modo que os Vasos

Sanguíneos ficam bloqueados e obstruídos. O Calor leva a frouxidão

nos tendões, enquanto que Frio leva a tensão nos tendões.

Sintomas: Boca e olhos desviados, possível hemiplegia, contratura

das mãos e pés, esquerda paralisada, direita parada, pulso em arame

ou escorregadio, língua vermelha com saburra branca.



Tratamento
Cheng Dan An

中风中血脉 zhòng fēng zhōng xuè mài

Alteraçoes nos Vasos Sanguíneos

Tratamento: Hemiplegia

Primeiro Passo: Agulhar o lado não afetado

Segundo Passo: Aplicar moxabustão no lado afetado

.VG20 (bǎi huì ) 百會 (realizar 3 cones)

.IG4 (hé gǔ)合谷 .IG11 (qǔ chí)曲池

.IG15 (jiān yú) 肩髃 .IG10 (shǒu sān lǐ)手三裡

.B60 (kūn lún)昆侖 .VB39 (xuán zhōng)懸鐘

.VB34 (yáng líng quán)陽陵泉 .E36 (zú sān lǐ)足三裡

.B18 (gān shù)肝俞 (realizar 5-7 cones)



Tratamento
Cheng Dan An

中风中血脉 zhòng fēng zhōng xuè mài

Alterações nos Vasos Sanguíneos

Tratamento: Hipertonicidade ou entorpecimento nas mãos

.IG10 (shǒu sān lǐ)手三裡 .IG15 (jiān yú) 肩髃

.IG11 (qǔ chí)曲池 . PC3 (qǔ zé)曲澤

.PC5 (Jianshi) .ID3 (hòu xī)後溪

.IG4 (hé gǔ)合谷



Tratamento
Cheng Dan An

中风中血脉 zhòng fēng zhōng xuè mài

Alterações nos Vasos Sanguíneos

Tratamento: Hipertonicidade ou entorpecimento nos pés

.F2 (xíng jiān)行間 .VB40 (qiū xū)丘墟

.B60 (kūn lún)昆侖 .VB38 (yáng fǔ)陽輔

.VB34 (yáng líng quán)陽陵泉 .E36 (zú sān lǐ)足三裡

.F3 (tài chōng)太沖 .Nao-Ching (Extra)

. Jing-Xia (Extra) . Jiu-Wai-Fan (Extra)

. Jiu-Nei- Fan (Extra)



Tratamento
Wang Le Ting

老十針 lǎo shí zhēn Dez Agulhas Antigas

Baseado em seus muitos anos como medico, Dr. Wang Le-ting

resumiu seu protocolo de acupuntura para o tratamento de

enfermidades gastrointestinais, chamado Dez Agulhas Antigas, e o

combinou com sua visão acadêmica:

“Tratar a raiz, se refere ao Estômago”.

As Dez Agulhas Antigas podem também ser utilizadas para

tratar vários outros tipos de enfermidades, em especial para o

fortalecimento dos pacientes.



Tratamento
Wang Le Ting

老十針 lǎo shí zhēn Dez Agulhas Antigas

.VC13 (shàng wǎn)上脘 .VC12 (zhōng wǎn)中脘

.VC10 (xià wǎn)下脘 .VC6 (qì hǎi)氣海

.E25 (tiān shū )天樞 bilateral .PC6 (nèi guān)內關 bilateral

.E36 (zú sān lǐ)足三裡 bilateral



Tratamento
Wang Le Ting

老十針 lǎo shí zhēn Dez Agulhas Antigas

As funções das Dez Agulhas Antigas são regular o centro e

fortalecer o Baço, retificar o Qi e harmonizar o sangue, suportar o

límpido e eliminar o turvo, e regular o estômago e os intestinos.

Dentre os dez pontos que compõem as Dez Agulhas Antigas,

VC12 (Zhongwan) e E36 (Zusanli) são os pontos mestres, e os

outros são pontos auxiliares.



醒脑开窍
xǐng nǎo kāi qiào

Apresentação

醒Ativar, Acordar

脑 Cérebro

开Abrir, Iniciar

窍 Orifícios, Inteligência

Ativar o Cérebro e Abrir os Orifícios



醒脑开窍
xǐng nǎo kāi qiào

Protocolo
O tratamento desenvolvido pelo Dr. Shi Xue Min implica na 

seleção precisa de pontos de acupuntura, acompanhada de suas 

respectivas manipulações.

Os pontos que compõe o protocolo são divididos em:

•Pontos Principais;

•Pontos Assistentes;

•Pontos Adicionais.



醒脑开窍
xǐng nǎo kāi qiào

PC6 (nèi guān)內關
Agulhamento perpendicular de 1 cun de profundidade, com dispersão

por pistonagem e rotação por 1 minuto.

VG26 (shuǐ gōu)水溝
Agulhamento oblíquo em direção a base do nariz de 0,3-0,5 cun de

profundidade, método de bicada do pardal até que os olhos

lacrimegem

BA6 (sān yīn jiāo)三陰交
Agulhamento oblíquo de 1-1,5 cun de profundidade com ângulo de

45º em relação á superfície da pele ao longo do aspecto medial da

tíbia, com tonificação por pistonagem até que o membro inferior

afetado pule três vezes



Estudo de Caso
Apresentação

Paciente W.G.A., 23 anos deu entrada no Hospital em

18/03/2010 vitima de acidente automobilístico com TCE grave. Foi

submetido a tratamento cirúrgico para drenagem de hematoma

subdural agudo com cranioectomia descompressiva. Durante a

internação foi submetido a novas abordagens neurocirúrgicas:

I. Drenagem de hidroma hipertensivo

II. Duroplastiva

III. Cranioplastia

IV. Derivação ventrículo peritoneal (DVP)

V . Traquiostomia

VI. Sonda naso enteral



Estudo de Caso
Abordagem Clínica



XV Simpósio 
Brasileiro de 
Acupuntura

Vista Anatomopatológica



.

Abordagem Cirúrgica
瘀血 – Yū xuè – Estase de Sangue

O termo da Medicina Chinesa, Estase

de Sangue (Yu Xue) faz referência a uma

situação onde o Sangue (Xue) se apresenta

estagnado no interior do corpo do paciente, e

ainda aquele que circula muito lentamente ou

fica bloqueado nos Canais e Colaterais (Jing

Luo) em áreas ou em todo o corpo.

脑出血 nǎo chū xuè
Saída de Sangue no Cérebro



Estudo de Caso
Evolução

Após a primeira sessão paciente apresentou melhoras visuais

na face e na compreensão de verbalização (SIC mãe).

Após 1 semana paciente apresentou movimentação ativa de

MMII e MMSS bilateral + melhora na força.

Na segunda semana paciente apresentou melhora na força

muscular e nas movimentações complexas com melhora de ADM.



Estudo de Caso
Evolução

Na Terceira semana paciente evoluiu em; melhora de ADM,

força muscular e movimentação ativa globalmente.

Após 1 mês seguido de melhoras globalmente paciente realiza

bipedestação (ficar de pé).

Após 2 meses paciente realiza marcha com auxílio do

dispositivo de marcha (andador).



Estudo de Caso
Primeiro atendimento



Estudo de Caso
Evolução



Estudo de Caso
Evolução 1 mês



Estudo de Caso
Evolução 2 meses



Estudo de Caso
Conclusão



Estudo de Caso
Conclusão



Estudo de Caso
Conclusão



Estudo de Caso
Conclusão



Obrigado.

A Medicina Chinesa  é uma arma afiada contra

as doenças que agravam a sociedade, 

por isso deve sevir à sociedade!


