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INTRODUÇÃO

Dor de origem musculoesquelética:

• Principal causa de dores crônicas e incapacidade física

• Uma das maiores razões pela procura por acupuntura



INTRODUÇÃO

• Dor musculoesquelética na visão da MTC

Integridade das 
estruturas 

musculoesqueléticas 
depende do bom 

funcionamento dos 
ZangFu e livre fluxo 

de Qi e Xue nos Canais 
e Colaterais

Interrupção do livre 
fluxo de Qi e Xue gera 

estagnação do Qi 
(Síndrome Bi -

Obstrutiva)

Gerando prejuízo a 
músculos, tendões, 

articulações e ossos e, 
consequentemente, 

dor e limitação 
funcional



INTRODUÇÃO

Na Ortopedia e Traumatologia as causas das doenças são divididas em:

• Fatores internos

• principalmente relacionados à desordens de Rim, Fígado e Baço

• Fatores externos

• agentes climáticos: vento, frio, umidade e calor (calor é normalmente gerado pela 
evolução dos demais agentes patogênicos)

• Fatores nem internos e nem externos

• traumas físicos

Todos os fatores possuem relação de interdependência entre eles



INTRODUÇÃO

Tratamento geral das dores musculoesqueléticas pela Medicina Chinesa:

• Eliminar agentes patogênicos

• Ativar circulação de Qi e Xue

• Reequilibrar as funções energéticas dos ZangFu



CERVICALGIA



CERVICALGIA

• Caracterizada por dor na coluna cervical (região superior da coluna vertebral 
responsável pela interligação entre o crânio e a cintura escapular)



CAUSAS DE CERVICALGIA

• Torcicolo

• Estenose cervical

• Hérnia discal

• Traumatismos

• Neoplasias

• Osteoartrose

• Postura inadequada

• Doenças neurológicas (AVE, Esclerose Lateral Amiotrófica, Guillain-Barré, etc.)

• Luxações

• Stress ou tensões emocionais

• Entre outras...



SINAIS E SINTOMAS

Sinais e sintomas mais comuns:

• Dor

• Espasmos musculares

• Limitação funcional com diminuição da amplitude de movimento

• Formigamento para ombros e braços

• Cefaleia

• Vertigem

• Náusea

• Zumbido

• Fraqueza muscular



SINAIS E SINTOMAS

Os sinais e sintomas na Cervicalgia podem ser locais ou distais (irradiados), e irão 
depender de:

• Síndrome na Medicina Chinesa

• Canais e Colaterais afetados

• Nervos espinhais envolvidos



SINAIS E SINTOMAS

Sobre dor irradiada pela compressão dos nervos espinhais:

• Envolvimento de vértebras cervicais superiores:

• pode causar muita limitação dos movimentos de rotação com dores irradiadas para a 
cabeça e região frontal, enjoos e vertigens

• Envolvimento de vértebras cervicais inferiores:

• pode causar irradiação da dor até a mão, passando pelo ombro, braço e antebraço 
(conhecida por Cervicobraquialgia)



ANATOMIA



ANATOMIA – NERVOS ESPINHAIS



ANATOMIA – NERVOS ESPINHAIS



ANATOMIA – NERVOS ESPINHAIS

Cervicobraquialgia

• Nervo cervical C5 
(entre vertebras C4-C5)



ANATOMIA – NERVOS ESPINHAIS

Cervicobraquialgia

• Nervo cervical C6 
(entre vertebras C5-C6)



ANATOMIA – NERVOS ESPINHAIS

Cervicobraquialgia

• Nervo cervical C7 
(entre vertebras C6-C7)



ANATOMIA – NERVOS ESPINHAIS

Cervicobraquialgia

• Nervo cervical C8 
(entre vertebras C7-T1)



DIAGNÓSTICO PELA MEDICINA CHINESA

Avaliar sinais e sintomas apresentados pelo paciente por meio dos 4 métodos 
diagnósticos da Medicina Chinesa (interrogatório, palpação, inspeção, ausculta e 
olfação) objetivando:

• Diferenciar Síndrome na Medicina Chinesa 

• Diferenciar Canais envolvidos



DIAGNÓSTICO PELA MEDICINA CHINESA

Principais síndromes 
chinesas na cervicalgia:

Deficiência 
Yin Rim

Deficiência 
Yin Fígado e 

Yin Rim

Estagnação 
Qi e Xue

Invasão 
Vento-Frio

Principais canais e 
colaterais na cervicalgia:

TaiYang da mão 
(ID)

TaiYang do pé (B)

ShaoYang da mão 
(TA)

ShaoYang do pé 
(VB)

DuMai (VG)



TRATAMENTO

• Seleção e combinação de pontos para Cervicalgia na acupuntura sistêmica:

Pontos gerais 
mais utilizados 
na cervicalgia

Pontos 
direcionados à 

Síndrome 
Chinesa

Pontos 
direcionados 
aos Canais e 

Colaterais



TRATAMENTO - GERAL

Pontos mais utilizados na Acupuntura Sistêmica para Cervicalgia:

• TaiYang da mão (ID): ID3 (HouXi), ID6 (YangLao)

• TaiYang do pé (B): B10 (TianZhu)

• ShaoYang do pé (VB): VB20 (FengChi), VB39 (XuanZhong)

• DuMai (VG): VG14 (DaZhui)

• Extras: Hua Tuo JiaJi, LuoZhen/LaoZhen, Ashi



TRATAMENTO - SÍNDROMES

CERVICALGIA COM DEFICIÊNCIA YIN RIM

• Sinais e sintomas comuns: início insidioso, restrições na amplitude de movimento e 
presença de dor local (podendo haver irradiação) e teste de compressão foraminal 
positivo, causando piora dos sintomas

Deficiência 
Yin Rim

Má nutrição 
óssea 

Doenças como 
Osteoartrose, 

etc.



TRATAMENTO - SÍNDROMES

Teste de compressão foraminal:

• Com o paciente sentado, colocar as mãos sobre 
a cabeça do paciente e realizar forte pressão 
para baixo

• Resultados:

• Teste positivo na presença de dor

• Dor localizada: suspeita-se de alterações 
articulares

• Dor irradiada: suspeita-se de compressão 
nervosa



TRATAMENTO - SÍNDROMES

Pontos sistêmicos recomendados para a Síndrome Deficiência Yin Rim

• ShaoYin do pé: R3 (TaiXi), R6 (ZhaoHai)

• TaiYin do pé: BA6 (SanYinJiao)

• TaiYang do pé: B23 (ShenShu)



TRATAMENTO - SÍNDROMES

CERVICALGIA COM DEFICIÊNCIA YIN FÍGADO E YIN RIM

• Sinais e sintomas comuns: dor local, sensação de calor local e teste de tração pode 
apresentar-se positivo causando piora dos sintomas

Deficiência Yin 
Fígado e Yin Rim

Má nutrição dos 
tecidos moles 

Tensão 
muscular, dor de 

origem 
ligamentar, 
presença de 

Trigger Points, 
etc.



TRATAMENTO - SÍNDROMES

Teste de tração cervical:

• Com o paciente sentado, realiza-se uma tração 
progressiva da cabeça para cima

• Resultados:

• Melhora da dor: suspeita-se que possua uma 
compressão cervical

• Piora da dor: suspeita-se que tenha uma alteração 
muscular ou ligamentar



TRATAMENTO - SÍNDROMES

Pontos sistêmicos recomendados para a Síndrome Deficiência Yin Fígado e Yin Rim

• JueYin do pé: F3 (TaiChong), F8 (QuQuan)

• TaiYang do pé: B18 (GanShu), B23 (ShenShu)

• ShaoYin do pé: R3 (TaiXi)



TRATAMENTO - SÍNDROMES

CERVICALGIA COM ESTAGNAÇÃO QI E XUE

• Sinais e sintomas comuns: dor (geralmente não irradiada), que alivia com repouso, 
presença de pontos Ashi na musculatura ao redor da região cervical e ombros (na 
Síndrome do Chicote, pontos Ashi nos espaços intervertebrais)

Tensão muscular, 
contraturas, dor e 
cefaleia tensional

Espasmo 
muscular

Estagnação Qi 
Fígado

Traumas por 
esforço repetitivo

Trauma abrupto 
(Síndrome do 

Chicote)



TRATAMENTO - SÍNDROMES

Pontos sistêmicos recomendados para a Síndrome Estagnação Qi e Xue

• JueYin do pé: F3 (TaiChong)

• TaiYin do pé: BA10 (XueHai)

• ShaoYang do pé: VB34 (YangLingQuan) 



TRATAMENTO - SÍNDROMES

CERVICALGIA COM SINDROME BI DE VENTO-FRIO

• Sinais e sintomas comuns: espasmo agudo da musculatura cervical (torcicolo), dor 
local e/ou irradiada, importante limitação de movimentos, piora com a presença de 
frio

Invasão de 
Fator 

Patogênico 
Externo 

Vento-Frio

Obstrução 
dos Canais 
e Colaterais

Espasmo 
muscular

Dor e perda 
de 

mobilidade



TRATAMENTO - SÍNDROMES

Pontos sistêmicos recomendados para a Síndrome Bi de Vento-Frio

• TaiYin do pé: BA10 (XueHai)

• TaiYang do pé: B17 (GeShu), B23 (ShenShu)



TRATAMENTO - CANAIS E COLATERAIS

Pontos sistêmicos de acordo com o Canal afetado ou dor irradiada

• Incapacidade de flexão e extensão: B60 (KunLun), P7 (LieQue), B11 (DaZhu), B64 
(JingGu).

• Dificuldade de girar o pescoço: ID7 (ZhiZheng), ID14 (JianWaiShu)

• Ombro e braço doloridos: IG15 (JianYu), IG11 (GuChi)

• Costas e ombros doloridos: ID13 (QuYuan), ID14 (JianWaiShu), B11 (DaZhu)

• Adormecimento dos dedos: TA5 (WaiGuan), BaXie (extra)

• Dor localizada na fossa subescapular: ID11 (TianZong)

• Dor localizada na região anterior do ombro: JianNeiling (extra)

• Cefaleia e vertigem: VB20 (FengChi), TA5 (WaiGuan)



TRATAMENTO - CANAIS E COLATERAIS

• Dor na nuca e occipital e distúrbio sensorial: Hua Tuo JiaJi (extra) entre vértebras 
C3 e C4

• Dor na nuca e dor e insensibilidade irradiadas do ombro para a região lateral do 
braço, o lado radial do antebraço e o punho: Hua Tuo JiaJi (extra) entre vértebras C4 
e C5

• Dor e insensibilidade descendo ao polegar e indicador: Hua Tuo JiaJi (extra) entre 
vértebras C5 e C6

• Dor e insensibilidade irradiadas ao dedo indicador e dedo médio: Hua Tuo JiaJi 
(extra) entre vértebras C6 e C7

• Insensibilidade e dor irradiadas para a região medial do braço, o lado ulnar do 
antebraço, os dedos anelar e mínimo: Hua Tuo JiaJi (extra) entre vértebras C7 e T1



OBRIGADO!!!

Filipe Soriano

soriano.filipe@gmail.com

www.filipesoriano.com.br


