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RESUMO 

 

A poliomielite caracteriza-se em uma doença inflamatória aguda, causada por um vírus da 

família Picornaviridae, do gênero antero vírus. Causa fraqueza muscular, resultando numa 

incapacidade de se mover, podendo ocorrer ao longo de algumas horas, a alguns dias.Para a 

Medicina Chinesa a poliomielite é considerada uma Síndrome Atrófica, que se caracteriza por 

fraqueza muscular, gerando uma atrofia progressiva, estado flácido dos músculos e tendões, 

incapacidade de locomoção e eventualmente a paralisia. É considerada uma doença quente 

proveniente de Vento-Calor levando a deficiência do Estomago (Wei) e Baço(Pi).Em relação 

ao tratamento a Medicina Chinesa oferece diferentes estratégias e possibilidades, incluindo 

um vasto arsenal de pontos, contribuindo sempre para um melhor entendimento sobre os 

processos de adoecimento e assistência mais eficiente aos pacientes.  

Palavras chaves: Poliomielite, Medicina Chinesa, Síndrome Wei.  



 

 

ABSTRACT 

 

Polio is characterized in an acute inflammatory disease, caused by a picornavirus, of the 

genus antero virus. Causes muscle weakness, resulting in an inability to move and can occur 

over a few hours, a few days. For Chinese medicine polio is considered an Atrophic 

Syndrome, which is characterized by muscle weakness, leading to a progressive flaccid state 

atrophy of muscles and tendons, inability of locomotion and eventually paralysis. Is 

considered a hot disease from wind-heat leading to deficiency of Stomach (Wei) and Spleen 

(Pi).In relation to the treatment Chinese medicine offers different strategies and possibilities, 

including a vast arsenal of points, always contributing to a better understanding of illness 

processes and more efficient assistance to patients.  

Key words: Polio, Chinese medicine, Wei Syndrome. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

1.1- POLIOMIELITE PELA MEDICINA OCIDENTAL 

 

A poliomielite é uma doença inflamatória aguda causada por um vírus da família 

picornaviridae, do gênero anterovírus, ocasionando principalmente necrose dos neurônios motores 

inferiores, conhecida como poliomielite anterior aguda e também como paralisia infantil em 

linguagem popular. (Abe1) 

 A doença é caracterizada pela disfunção neuromotora do tipo paralisia flácida, de caráter 

inflamatório agudo, causando necrose dos neurônios motores inferiores afetando neurônios motores 

do corno anterior da medula espinal. A reação inflamatória é geralmente confinada aos cornos 

anteriores, mas pode se estender para os cornos posteriores e levar a um grave dano que 

ocasionalmente pode produzir uma cavitação. (Abe1) 

 Exames pós-mortemem sobreviventes de longo prazo, mostram perda de neurônios e gliose 

das porções afetadas dos cornos anteriores da medula espinal, alguma inflamação residual e atrofia 

das raízes espinais anteriores, além de atrofia neurogênica dos músculos denervados. A infecção do 

sistema nervoso central se manifesta inicialmente com irritação meníngea e padrão liquórico de 

meningite asséptica. A doença pode estacionar ou avançar para envolver a medula espinal. Quando 

a doença afeta os neurônios motores da medula espinal, ela produz uma paralisia flácida com perda 

da massa muscular e hiporreflexia na região correspondente do corpo, que realmente é a sequela da 

Poliomielite. (Robbins2) 

 

Figura 1. Estela Egípcia de Ruma cerca. 1600 a.C., que se encontra atualmente no Museu Carlsberg, em 

 Copenhagen, Dinamarca.Fonte: Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_poliomyelitis  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Polio_Egyptian_Stele.jpg
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Segundo Maynard (2000) e Shepherd (1976), a poliomielite é uma doença que, 

provavelmente, remonta a data de 1600 a.C., de acordo com achado arqueológico, Estela Egípcia de 

Ruma, considerado pelos estudiosos o documento mais antigo da poliomielite, que apresenta a 

figura de um homem com atrofia e acentuado encurtamento do membro inferior direito. 

(Oliveira/Quadros3, 4)           

 A poliomielite embora desconhecida, antes do século XX, causou grandes epidemias, 

levando a paralisia e morte a grande parte dos humanos. Seguiu seu curso tranquilamente até os 

anos 1900, quando grandes epidemias se iniciaram na Europa, logo depois epidemias generalizadas 

iniciaram nos Estados Unidos. (Campos/Maranhão 5, 6) 

A partir de 1910 as epidemias tornaram-se frequentes e regulares em todo mundo, 

principalmente nos meses de verão. Na década de 1940-1950 a poliomielite esteve no seu auge, 

causando paralisia e morte a mais de meio milhão de pessoas no mundo a cada ano. Nos Estados 

Unidos, a epidemia de 1952 teve o pior surto na história causando temores a muitos pais, levando a 

consciência pública sobre a necessidade de uma vacina. Dos 57.628 casos relatados, 3.145 

morreram e 21.269 ficaram com leve desativação causada pela paralisia. (Oliveira/Quadros3, 4) 

 

 

   Homem com perna direita atrofiada devido à poliomielite.    

                https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliomielite 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atrofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliomielite
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Polio_lores134.jpg
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A poliomielite é uma doença viral, que atingiu principalmente crianças de zero a quatro anos 

(não vacinadas), causando a morte por comprometimento dos músculos respiratórios ou deixando 

sequelas, com a perda parcial ou total da capacidade de contração dos músculos, quadro conhecido 

como paralisia flácida aguda. Vários tratamentos foram introduzidos para tentar melhorar a vida das 

pessoas afetadas, como: hidroterapia, exercícios terapêuticos, massagens, pulmão de aço, vitamina 

C, etc. (Nascimento Dr, Maranhão6) 

Em 1952 foi testada pela primeira vez uma vacina desenvolvida por Jonas Salk e anunciada 

ao mundo em 12 de abril de 1955. A vacina Salk ou vacina de poliovirus inativado (IPV) consistia 

de uma dose de poliovirus injetável. Oito anos após o sucesso de Salk, Albert Sabin desenvolveu a 

vacina oral contra a poliomielite (OPV), utilizando vírus vivo, mas enfraquecido. (Robbins2) 

 

1.1.1 Paralisias Flácidas e agudas: Anatomia e fisiopatologia dos    

 movimentos voluntários. 

 

O Sistema nervoso é o coordenador de todas as atividades orgânicas, dentre as quais, a 

inteligência, as sensações e o controle dos movimentos. A atividade motora (o movimento) depende 

de uma sequencia de eventos que se inicia no córtex motor do cérebro (1º neurônio motor ou 

neurônio motor superior) e termina nos músculos, seguindo vias acessórias que envolvem 

interligações com estruturas sub-corticais como, gânglios da base, cerebelo, núcleos do tronco 

cerebral e, finalmente, com a medula espinhal. Na ponta anterior da medula, local da continuação 

dos comandos motores voluntários e da origem dos comandos motores involuntários, está o 2º 

neurônio motor (neurônio motor inferior). Alguns neurônios intermediários servem de conexão 

entre os neurônios motores superiores e inferiores. (Suvisa7) 

 No que se refere ao controle dos movimentos, sabe-se que toda ação motora advém de um 

comando proveniente do cérebro ou de uma resposta originada na medula. Na realidade mesmo que 

um comando motor, seja originário do córtex Cerebral (voluntário), é necessário, que esteja íntegra 

a conexão entre seus neurônios (1º neurônio motor) e os medulares (2º neurônio motor), para que o 

movimento seja executado. Para que haja uma resposta motora voluntária é necessário que esteja 

integro o trajeto entre os neurônios motores superiores (do córtex cerebral) e os neurônios motores 

inferiores (da medula). (Suvisa7) 

A interrupção destas respostas motoras por uma lesão na ponta anterior da medula (2º 

neurônio motor) resultará em paralisia flácida na qual se observa arreflexia com hipotonia, 

posteriormente, miofasciculações, alteração das reações elétricas e finalmente, atrofia muscular, 

caracterizando lesão do neurônio motor inferior. Esta paralisia é flácida por falta do tônus muscular 

que, para existir precisará do sistema gama e de um equilíbrio entre a inibição e a excitação, os 
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quais dependem da integridade do neurônio motor inferior que, no caso, foi lesado seja pelo vírus 

da pólio ou semelhantes, pelo álcool, pelo diabetes. (Suvisa7) 

Raízes motoras que partem da ponta anterior da medula (eferentes) ao se unirem com raízes 

sensitivas que chegam à ponta posterior da medula (aferentes) unem-se para originar os nervos 

mistos (motor e sensitivo) ou nervos espinhais. Uma lesão no local resultará em paralisia com perda 

total (anestesia) ou parcial (parestesia) da sensibilidade. Deste modo, uma lesão que venha a 

comprometer o neurônio motor da medula resulta em falta de resposta aos estímulos vindos da 

periferia (pele, músculos e tendões), demonstrando que a medula espinhal não funciona meramente 

como condutora dos comandos motores enviados do cérebro, mas também como via final comum 

para todos os movimentos esqueléticos. (Suvisa7) 

 

1.1.2 Infecção pelo poliovirus selvagem 
 

A infecção pelo poliovírus selvagem pode apresentar sob diferentes formas clinicas: 

- Inaparente ou assintomática: Não apresenta manifestações clinica podendo ser 

demonstrada apenas por exames laboratoriais específicos. Ela ocorre entre 90% a 95% das 

infecções. (Quadros4) 

 - Abortiva: ocorre em cerca de 5% dos casos, caracterizam-se por sintomas inespecíficos, 

tais como febre, cefaleia, tosse e coriza e manifestações gastrointestinais como vomito, dor 

abdominal e diarreia. Como na forma Inaparente só é possível estabelecer diagnóstico por meio do 

isolamento do vírus. (Quadros4) 

- Meningite asséptica: o inicio apresenta-se com as mesmas características da forma 

abortiva, com sintomatologia inespecífica. Posteriormente, surgem sinais de irritação meníngea 

(Kernig e Brudzinski positivos) e rigidez de nuca. Ocorre em cerca de 1% das infecções por 

poliovírus. (Quadros4) 

 - Forma paralitica: Podem ser observados diversos quadros clínicos, a depender do local 

de comprometimento do sistema nervoso central e, em alguns casos com quadros de paralisia grave, 

podem levar à morte. Apenas as paralíticas possuem características clínicas típicas, que permitem 

sugerir o diagnóstico de poliomielite, são eles:  

a)-Instalação súbita da deficiência motora, acompanhada de febre; 

b)-Assimetria, acometendo, sobretudo, a musculatura dos membros, com maior frequência

 os inferiores;  

c)-Flacidez muscular, com diminuição ou abolição de reflexos profundos na área 

 paralisada; 

d)-Sensibilidade conservada; (Quadros4). 
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1.1.3 Comprometimento dos membros: 
 

a)- Paraplegias (os dois membros inferiores) 55% ; 

 

b)- Monoplegia crural (só um membro inferior) 17%; 

 

c)- Hemiplegia (os dois membros de um mesmo lado) 14,5%; 

 

d) - Tetraplegia (os quatro membros) 7,5%; 

 

e)- Triplegia (três membros) 4,0%; 

 

f)- Diplegia braquial (os dois membros superiores) 2,0% (Quadros4). 

 

Embora a poliomielite paralítica tenha sido erradicada de forma eficaz em muitas partes do 

mundo, existem regiões onde ela permanece um problema. Em indivíduos não imunes, a infecção 

causada pelo poliovirus pode levar a uma alteração subclínica ou gastroenterite leve. Em uma 

pequena fração da população vulnerável, no entanto, ele invade secundariamente o sistema nervoso. 

(Robbins2)  

 

 
  Franklin Delano Roosevelt- www.institutogiorgionicoli.org.br 

 
O presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, contraiu a poliomielite tardia, 

aos 39 anos de idade, em 1921, patrocinou a pesquisa da poliomielite, e criou o Centro de 
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Hidroterapia para os indivíduos com história de poliomielite em Warm Springs na Geórgia, que 

mais tarde foi nomeado como Fundação Nacional para a Paralisia Infantil, e que apresentava duas 

propostas de trabalho: tratamento da poliomielite e desenvolvimento da vacina. (Nicoli8) 
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2. MEDICINA CHINESA 

O homem, segundo a teoria Taoísta, é constituído por três essências, primeiro é o Jing 精 

(essência, matéria ou DNA), o segundo é o Qi 氣 (energia, sopro vital) e o terceiro é o Shen 神( 

mente, espírito, instante criador, força geradora). Em todo ser humano há dois momentos, o 

primeiro é anterior ao nascimento, apresentando Jing 精 (DNA), Qi 氣 (consciência) e Shen 神 

psíquico) Ancestral, onde a energia dos pais é passada ao filho; o segundo momento ocorre após o 

nascimento, apresentando Jing 精 (matéria, alimentos), Qi 氣 (ar) e Shen 神(experiência psíquica) 

adquirido, onde a energia é obtida através dos alimentos, ar e experiências emocionais. 

(Sato/Terumi9) 

A Medicina Ocidental tende a ver a doença em termos da bioquímica e da bacteriologia e 

não em termos da harmonia do individuo. A Medicina Chinesa procura sintetizar o mais completo 

possível um padrão de desarmonia, não procurando diferenciar intensamente a causa e o efeito, 

assim como, não procura as causas com tanta intensidade, mas sim os Fatores de Doença que estão 

relacionados com a origem ou com a precipitação da doença, procurando os vários fatores que 

contribuem para as mudanças patológicas internas e externas de desarmonia, procurando relacionar 

o corpo como sendo parte integral de um padrão global. (Ross10) 

2.1 Qi: Energia - Sopro Vital 

O termo Qi é utilizado sob dois aspectos principais. Primeiro indica a Essência aprimorada 

produzida pelos Órgãos Internos, cuja função é nutrir o organismo e a mente. Tal energia 

aprimorada assume varias formas dependendo da sua localização e função. Em segundo lugar o Qi 

indica a atividade dos órgãos internos. Quando utilizado nesse sentido não indica uma substância 

aprimorada, como descrita anteriormente, mas o complexo de atividades funcionais de qualquer 

órgão. (Maciocia11) 

O Qi se refere às substâncias nutritivas refinadas que fluem internamente pelo corpo 

humano, tanto quanto para suas atividades funcionais, participa da formação e constituição das 

estruturas do corpo e de suas atividades fisiológicas. (Abe1) 

 

 

Existem vários tipos de energia, segundo a Medicina Chinesa; podemos citar: 

a) Qi Defensivo (Wei Qi)  衛氣– Sua principal função consiste em proteger o organismo do 

ataque de fatores patogênicos exteriores, tais como: Vento, Calor, Frio e Umidade. Além disso, 
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aquece, hidrata e nutre parcialmente a pele e os músculos, ajusta a abertura e o fechamento dos 

poros (portanto, regula a sudorese e principalmente ao fazê-lo, regula a temperatura 

corpórea).(Maciocia11) 

b)- Guqi鼓氣(energia do alimento, ar); - Representa o primeiro estagio na transformação dos 

alimentos em Qi. Origina-se em Estomago (Wei) e Baço (Pi) é a origem do Qi e do Sangue (Xue); 

ascende no tórax, onde no Pulmão (Fei) combina-se com o ar para formar o Qi da Reunião (Zong 

Qi); ascende no tórax, onde, no coração é transformado em Sangue (Xue). (Maciocia11) 

c)- Zong Qi 宗氣 (fusão da energia do ar e dos alimentos) o termo significa fundamental, 

essencial. Esse Qi é formado pela reunião do Qi puro (Qing Qi) inalado pelos pulmões e do Qi da 

alimentação produzido e posto em circulação pelo Baço (Pi) e Estômago (Wei);  Nutre o Coração 

(Xin) e o Pulmão (Fei); aumenta e promove a função do Pulmão (Fei) de controlar o Qi e a 

respiração, e a função do Coração (Xin) de governar o Sangue (Xue) e os vasos sanguíneos. 

(Auteroche12) 

d)- Yuanqi 元氣(energia Fonte) é o mais importante de todos os Qi do corpo. Esta energia é 

chamada de “Energia verdadeira”. É produzido primeiramente pela transformação do Jing inato; 

está intimamente relacionado à Essência. Após o nascimento ele ainda precisa ser alimentado e 

completado pelo Jing adquirido da nutrição. (Auteroche12) 

e)- Zhenqi 真氣 (energia Verdadeira), distribuída na superfície da pele, nos meridianos 

tendíneo-musculares e nos meridianos principais. Abastece todos os Órgãos e Vísceras (Zang Fu) 

num ciclo de 24 horas.  É o ultimo estágio de transformação do Qi. Origina-se do Qi da Reunião 

(Zong Qi); origina-se do Pulmão (Fei); assume duas formas: Qi Nutritivo (Ying Qi) e Qi Defensivo 

(Wei Qi). (Maciocia11) 

f) - Qi Nutritivo (Ying Qi) ou dos Alimentos – Nutre os Órgãos Internos, está intimamente 

ligado ao Sangue (Xue), flui com ele pelos vasos sanguíneos, bem como para os canais. O capitulo 

43 de Questões Simples (Su Wen) cita: “O Qi Nutritivo (Ying Qi) é extraído dos alimentos e da 

água, regula os Cinco Órgãos Yin, umedece os Seis Órgãos Yang, penetra nos vasos sanguíneos, 

circula nos canais acima e abaixo, conecta-se com os Cinco Órgãos Yin e com os Seis Órgãos 

Yang”. (Maciocia11) 
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2.2 O Sangue (Xue) 

O Sangue (Xue) é o fruto da transformação da Essência dos alimentos (Jing Qi) pelo Baço 

(Pi) e o Estômago (Wei). O Sangue (Xue) é governado pelo Coração (Xin), armazenado pelo 

Fígado (Gan), controlado pelo Baço (Pi). Sua função é de nutrir o conjunto do organismo. 

(Auteroche12) 

Sua formação é realizada pela combinação de três fatores: 

1- A Essência dos alimentos, 

2- O Ying Qi e o, 

3- Jing da medula. (Auteroche12) 

Esta formação só acontece graças à atividade regular do Qi do Aquecedor Médio e do Qi 

dos órgãos, Coração (Xin), Rim (Shen), Fígado (Gan). Sua função é circular por todo corpo 

atingindo no interior todos os Órgãos (Zang). Na Dificuldade do Nan Jing e confirmada no Su Wen 

(cap. 10): “O Fígado (Gan) recebe o Sangue (Xue) e podemos ver, os pés recebem o Sangue (Xue) e 

podemos andar, as palmas das mãos recebem o Sangue (Xue) e podemos pegar, os dedos recebem o 

Sangue (Xue) e podemos agarrar”. (Auteroche12) 

O Ling Shu (cap. 47) diz ainda: “Quando o Sangue (Xue) esta em harmonia os tendões e os 

ossos tem força, as articulações são flexíveis”, porém se o Sangue (Xue) for insuficiente não pode 

cumprir sua função de nutrir e umedecer e podem se manifestar sintomas como, diminuição da 

vista, olhos secos, articulações rígidas, membros entorpecidos, pele seca. (Auteroche12) 

 

2.3  Jing - A Essência da Medicina Chinesa  

Essência (Jing 精) transmite a ideia de alguma coisa derivada de um processo de 

refinamento ou destilação, ou seja, uma Essência destilada, refinada extraída de uma base mais 

dura. A Essência é uma substância muito preciosa para ser cuidada e guardada. (Maciocia11) 

A Essência (uma característica Yin) é o aspecto que serve de base para o crescimento, 

desenvolvimento e reprodução. A Essência inata é a parte herdada dos pais, se for perdida jamais 

poderá ser substituída, mas pode ser complementada pela Essência adquirida, que é derivada dos 

alimentos. (O’Connor13) 

O termo Essência utilizado na Medicina Chinesa é utilizado em três contextos diferentes:  

- Essência pré - Celestial; 

- Essência pós - Celestial; 

- Essência do Rim (Shen). 
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 a) Essência pré-Celestial: ou Essência pré-natal, é uma combinação das energias sexuais 

do homem e da mulher. Essa Essência nutre o embrião e o feto durante a gravidez, e é dependente 

da nutrição derivada do Rim (Shen) da mãe. Ela determina a constituição básica de cada pessoa, 

força e vitalidade. É a responsável por fazer cada indivíduo ser único, também está ligada 

intimamente com o Fogo da Porta da Vida (Ming Men). (Maciocia11) 

b) Essência pós-Celestial: É a Essência refinada e extraída dos alimentos e dos fluidos do 

Estômago (Wei) e Baço (Pi), após o nascimento. A Essência pós-Celestial está intimamente ligada 

ao Estômago (Wei) e Baço (Pi), pelo fato de serem responsáveis pela digestão dos alimentos, além 

da transformação e do transporte das essências alimentares que levam a produção do Qi. 

(Maciocia11) 

c) Essência do Rim (Shen): Esta Essência deriva tanto da Essência pré-Celestial quanto da 

pós-Celestial, ela compartilha de ambas as essências. A Essência do Rim (Shen) determina 

crescimento, reprodução, desenvolvimento, maturação sexual, concepção, gravidez, menopausa e 

envelhecimento. (Maciocia11) 

A Essência também produz a Medula, que no conceito da Medicina Chinesa é diferente da 

medicina ocidental, e não corresponde a medula óssea; que por sua vez, quando produzida a medula 

óssea, preenche a medula espinal e o cérebro.  Portanto ela é extremamente importante para a saúde 

da medula óssea, do cérebro e da medula espinal. (Maciocia11) 

O capitulo 4° de Questões Simples (Su Wen) diz:¨Se a Essência for armazenada 

adequadamente(ou seja, se não for dissipada), doenças febris exteriores não serão contraídas na 

Primavera... se a Essência não for estocada no Inverno, as doenças febris exteriores serão contraídas 

na Primavera¨. (Maciocia11) 

2.4 Jin Ye 

Considerado como um termo genérico para todos os fluidos do organismo é de fato um 

termo composto de “Jin” e de “Ye”, palavras individuais que descrevem dois tipos de fluidos 

normais, diferenciados em natureza, função e distribuição. (Clavey14) 

Os líquidos orgânicos incluem o suor, a urina, a saliva, as lágrimas e as diversas secreções, 

podendo ter características finas (Yang) ou espessas (Yin). Os líquidos orgânicos finos umedecem 

músculos, pele, partes moles e as membranas das aberturas sensoriais e excretórias, enquanto os 

espessos umedecem e nutrem os Órgãos e o cérebro e facilitam o movimento dos ossos e das 

articulações. (O’Connor13) 
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Os fluidos Jin Ye são substancias (isto é, são substâncias materiais); são muito sensíveis às 

mudanças ambientais que cercam o organismo. A produção dos fluidos Jin Ye depende da 

habilidade do Baço (Pi) e do Estômago (Wei) em absorver a Essência dos alimentos e dos fluidos. 

Os três fatores Qi, Sangue (Xue) e Jin Ye formam o meio de comunicação entre os Zang Fu, os 

tecidos e sistemas relacionados. (Clavey14) 
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3.TEORIA DE ÓRGÃOS E VÍSCERAS (ZANG FU) E SEU 

ENVOLVIMENTONA CONTRAÇÃO MUSCULARBAÇO(PI), ESTÔMAGO 

(WEI), FÍGADO (GAN) E RIM (SHEN) 

3.1 Baço (Pi):Sua função extrair do alimento o Qi do Alimento para nutrir todos os tecidos 

do organismo. Esse Qi refinado é transportado por todo o organismo. Se o Baço (Pi) estiver forte, o 

Qi refinado é direcionado para os músculos, (especialmente músculos motores) e em particular, aos 

quatro membros. Se o Qi do Baço (Pi) estiver debilitado, o Qi refinado não poderá ser transportado 

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

graves poderão atrofiar. (Maciocia11) 

 “O Baço (Pi) governa os músculos e as carnes do corpo”, (Huàng Di Nèi Jing Sù Wèn – 

capitulo 44). Trata-se de uma função derivada da função de transporte/transformação.  Graças a 

transformação, o Baço (Pi) capta o Jings útil dos alimentos, que é transformado em Qi, Sangue 

(Xue), em líquidos que nutrem toda a musculatura. Quando o Baço (Pi) funciona bem, os músculos 

são tônicos e carnudos, a forma é harmoniosa, as carnes são firmes.(Sionneau15) 

O Baço (Pi) fornece energia a todos os músculos do corpo, assim quando ele funciona 

corretamente, o Qi e Sangue (Xue) são abundantes, o Yang claro, é bem difundido, os membros são 

preenchidos, o corpo é robusto, a força física é vigorosa. Caso contrário, o Yang claro não circula 

ou é deficiente, o Qi e o Sangue (Xue) se tornam deficientes, os membros perdem a força e isso 

dificulta suas ações normais. (Sionneau15) 

3.2- Estômago (Wei): O Estômago (Wei) controla a recepção dos alimentos, a maceração e 

decomposição dos mesmos, controla também o transporte das essências destes alimentos, a descida 

do Qi e a origem dos fluidos. (Maciocia11) 

Na verdade após recepcionar os alimentos, o Estômago (Wei) continua seu trabalho 

iniciando a fermentação e o cozimento da água e dos grãos. O objetivo é de triturar ao máximo os 

alimentos para deles retirar o Jing sutil (JingWei). (Sionneau15) 

Logicamente é em conjunto com as funções de transporte/transformação do Baço (Pi) que o 

Estômago (Wei) assume a transformação do bolo alimentar. É a partir dai que o Qi, o Sangue (Xue), 

os líquidos e o Jing adquirido são produzidos, por isso o Estômago (Wei) e Baço (Pi) são 

considerados como a raiz do céu posterior e a fonte da produção de Qi e Sangue (Xue). (Sionneau15) 
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A importância capital do Qi do Estômago (Wei) na elaboração das substâncias que nutrem o 

corpo o fez ser considerado muito cedo na tradição médica chinesa como fundamental para a saúde, 

e para a vida. O famoso Huà Shi Zhong Zàng Jing (Canon central do mestre Hua) sob a dinastia 

Han foi o primeiro a dizer explicitamente: “O Estômago (Wei) é a raiz do homem, o Qi do 

Estômago (Wei) é forte, portanto os cinco Zang e os seis Órgãos (Fu) são todos fortes”. 

(Sionneau15) 

O Baço (Pi) e o Estômago (Wei), são como uma roda que faz girar o Qi dos órgãos (subida, 

descida, entrada e saída). O Baço (Pi)tem um corpo Yin, mas contem também o Yang . O Yang Qi 

se agita e ele sobe. O Estômago (Wei) tem um corpo Yang, mas também contem o Yin; o Yin Jing 

é tranquilo então ele descende. (Sionneau15) 

3.3 Pulmão (Fei): O Pulmão (Fei) possui varias funções como: 

- Harmoniza o Qi e controla a respiração; 

- Função de difusão e descida; 

- Circula e harmoniza as vias de Água; 

- Harmoniza o exterior do corpo e 

- Abre-se no nariz e manifesta-se nos pelos. (Ross10) 

O Pulmão (Fei) está envolvido com a formação e na circulação de Qi, o Qi derivado dos 

alimentos pela ação do Baço (Pi) e do Estômago (Wei). Na sua função de Difusão e de Descida, 

estão relacionadas primariamente com a circulação das duas matérias: O Qi e o Jin Ye. Ele recebe 

as frações puras do Jin Ye do Baço (Pi), fazendo a separação e a transformação  que as fazem 

circular através do corpo. (Ross10) 

O Pulmão (Fei) é considerado um órgão delicado, uma vez que é o Zang que entra em 

contato mais direto com o ambiente externo, por isso é o Zang mais invadido por fatores 

patogênicos externos. Se o Qi do Pulmão (Fei) estiver enfraquecido com a debilidade das funções 

de Difusão e de Defesa promove mais facilmente a penetração dos fatores de doenças exógenas.  

(Ross10) 

O Pulmão (Fei) influencia o Qi Defensivo que flui no espaço entre pele e músculos. 

(Maciocia11) 
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Graças à função de descendência, o Pulmão (Fei) faz descender os líquidos densos nos três 

fogareiros que constituem o que chamamos de Via das Águas. Durante a descida os líquidos nutrem 

os Órgãos e Vísceras (Zàng Fu), as articulações, os ossos, a medula. É dai a frase “o Pulmão (Fei) 

draga e regulariza a Via das Águas”, o que se diz “o Pulmão (Fei) governa a circulação da água”, se 

esta função se desregula, os líquidos se acumulam no alto do corpo e isto provoca mucosidade, 

edema, retenção de água nas carnes, urina diminuída ou até mesmo anúria. (Sionneau15). 

3.4  Fígado (Gan): Dentre várias funções o Fígado (Gan) é um dos órgãos mais importantes 

para o armazenamento do Sangue (Xue), e ao fazê-lo regula o volume de Sangue (Xue) no 

organismo inteiro a qualquer tempo. O trabalho do Fígado (Gan) em regular o volume do Sangue 

(Xue) por todo o organismo, apresenta uma influencia importante sobre o nível de energia da 

pessoa. Quando o organismo está ativo, o Sangue (Xue) flui para os músculos e para os tendões.  Se 

a função regulatória for obstruída, haverá falta de Sangue (Xue) e, portanto, de nutrição onde e 

quando necessários. (Maciocia11) 

Como a função do Fígado (Gan) é favorecer a circulação do Qi, e como a sua natureza é o 

movimento, ele foi naturalmente designado como mestre dos tendões. “O Fígado (Gan) governa as 

membranas tendinosas do corpo” (Huang Di Nèi Jing Sù Wèn – capitulo 44). É, sobretudo, o 

aspecto Yin/Sangue (Xue) do Fígado (Gan) que é fundamental para o bom funcionamento dos 

tendões. (Sionneau15) 

Os tendões associados com a função do Fígado (Gan), referem-se mais ao aspecto contrátil 

da função do músculo, ao passo que a parte carnosa dos músculos, associada com a função do Baço 

(Pi), refere-se mais a sua massa e força. (Ross9) 

Finalmente a função do Fígado (Gan) de armazenar e regular o volume de Sangue (Xue), 

também influencia indiretamente a resistência aos fatores patogênicos externos, porque se esta 

função estiver normal, a pele e os músculos estarão bem nutridos pelo Sangue (Xue) e capazes de 

resistir aos ataques dos fatores patogênicos externos, se a função estiver prejudicada, a pele e 

músculos não serão irrigados e nutridos pelo Sangue (Xue) em momentos apropriados e o 

organismo se tornará mais vulnerável. (Maciocia10) 

De acordo com o Dr.Sun Xin Ming, não existe uma descrição clara entre os Músculos 

(Carne) e os Tendões (Músculo). Na síndrome Wei, por exemplo: para tratar a pólio, além de se 

utilizar o Baço (Pi), necessita-se também tratar o Fígado (Gan) e a Vesícula Biliar (Dan). (Ross10) 



23 

 

 

 

3.5  Rim (Shen): O Rim (Shen) é frequentemente referido como a “Raiz da Vida” ou “Raiz 

do Qi pré-Celestial”. Isso ocorre porque ele armazena a Essência que, em sua forma pré-Celestial, é 

derivada dos pais e estabelecida na concepção. (Maciocia11) 

Porque armazena a Essência, a primeira  função do Rim (Shen) é governar o 

nascimento, o crescimento, a reprodução e o desenvolvimento. Entre outras funções, 

ele produz a Medula, abastece o Cérebro, controla os ossos, abriga a força de vontade 

(Zhi) e controla a Porta de Vida (Fogo Ministro).  (Maciocia11) 

A umidificação, a nutrição e o refrescamento dependem do Yin do Rim (Shen).  Na verdade, 

o Rim (Shen) é o órgão da água e do fogo. A harmonia Yin e Yang no organismo, depende, em boa 

parte, do equilíbrio entre o Yin e Yang do Rim (Shen); em razão disso ele é a  raiz dos cinco Órgãos 

Zang e seis Órgãos Fú.(Sionneau15) 

Por causa da interdependência entre Yin e Yang do Rim (Shen), um vazio do Yin provoca 

uma hiperatividade do Yang, pois o Yin não controla mais, não ancora mais, não nutre mais, não 

estabiliza mais o Yang. Daí resulta uma síndrome de calor vazio, que se manifesta por uma 

excitação geral das funções, do metabolismo, da atividade orgânica em geral. (Sionneau15) 

Segundo O’Connor o Rim (Shen) é o repositório do Yin e de Yang básicos no corpo, por 

isso qualquer distúrbio, sendo suficientemente crônico, envolverá o Rim (Shen). (O’Connor13) 

A deficiência de Yin está associada com o Excesso de Secura e de Calor, assim como a 

deficiência de Líquidos Orgânicos (Jin Ye) e com a inflamação. (Ross10)  

Concretamente o Baço (Pi), graças a sua função de transporte/transformação, capta o Jing 

das bebidas e dos alimentos que serve para gerar líquidos, Sangue (Xue) e Qi. O excedente de Jing é 

armazenado no Rim (Shen), este tem como efeito nutrir, sustentar o Jing do céu anterior e retardar 

seu desaparecimento, o que sinaliza a morte. Para assumir corretamente esta função, o Baço (Pi) 

precisa de um Yang Qi forte, que é ajudado pelo Yang do Rim (Shen). Ele aquece o Baço (Pi) para 

favorecer sua atividade. É o Qi original (Yuán Qi) localizado ao nível do Rim (Shen), que vai 

aquecer e estimular as transformações do centro. É por isso que se diz “a raiz do Yáng do Baço (Pi) 

está na raiz Yang dos Rim (Shen)”. (Sionneau15) 
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4. EXPLANAÇÕES SOBRE QI E SANGUE (XUE) NOS CANAIS E  

 COLATERAIS 

Canais e colaterais é a tradução do termo chinês Jingluo. Jing tem conotação geográfica e 

significa canal (ou seja, um canal de água),ou longitude. Eles geralmente correm em sentido 

longitudinal pelo corpo em um nível relativamente profundo, conectando-se aos Zang Fu internos. 

Compreendem os doze canais primários, os oito vasos extraordinários e os doze canais divergentes. 

(Deadman16) 

Luo significa “anexar-se” ou “uma rede” e se refere aos ramos mais finos da rede de canais, 

que são mais superficiais e fazem a conexão do tronco e dos principais ramos (Jing) com os tecidos 

conjuntivos e as regiões cutâneas. (Deadman16) 

Embora Qi e Sangue (Xue) circulem juntos, é o Qi que assume o papel de condutor, o Qi é 

considerado o “comandante do Sangue” (Xue), isto é, a sua força motriz. (O’Connor13) 

Quando por uma serie de causas sejam internas, ou externas, a função normal do corpo é 

rompida, origina-se a doença. Os canais de energia respondem à presença da doença num padrão 

prognosticável, pois certos pontos ao longo dos Canais de Energia afetados tornam-se 

espontaneamente doloridos ou sensíveis ao toque. (O’Connor13) 

O sistema Jing Luo de Canais e Colaterais forma uma rede de caminhos que conecta todas 

as partes do corpo, para que as substâncias, principalmente o Qi e o Sangue (Xue) sejam 

transportadas para todos os Zang Fu e tecidos. (Ross10) 

De acordo com a Medicina Chinesa, a função própria dos músculos, dos ossos, etc., esta na 

dependência do Qi (uma característica Yang) e dos fluidos (uma característica Yin). O Yang Qi 

relaciona-se com todas as variedades de Qi do corpo, enquanto os fluídos Yin relacionam-se aos 

diversos líquidos que nutrem e umedecem o Sangue (Xue), (líquidos pesados e leves).(O’Connor13) 

A circulação do Sangue (Xue) através dos Canais de Energia mantém uma relação intima 

com o Qi Nutritivo, por isso é chamado frequentemente Qi Sangue (Xue), pois de acordo com a 

teoria tradicional, o Qi Nutritivo origina-se dos nutrientes provenientes dos alimentos elaborados no 

Estômago (Wei) e no Baço (Pi), contribuindo para a formação do Sangue (Xue), nutrindo os tecidos 

do corpo. (O’Connor13) 

“Canais Vasos são os locais para o movimento do Sangue (Xue) e do Qi e nutrição do Yin e 

Yang, umedecimento dos tendões e ossos e desimpedimento das articulações”.  Com este ditado, 
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deixam claras as funções dos Canais de circular e movimentar o Qi e o Sangue (Xue) para o restante 

do corpo e em particular, umedecer os tendões e ossos e desimpedir as articulações para que o corpo 

possa existir e se movimentar no espaço. (Flaws17) 

Segundo o Imperador Amarelo a porção de energia e de Sangue (Xue) distribuída pelo corpo 

humano é constante. No Canal Taiyang: Intestino Delgado (Xiao Chang)/Bexiga (Pang Guang), há 

muito Sangue (Xue) e pouca energia; no Canal Shaoyang: Triplo Aquecedor  (San Jiao)/Vesícula 

Biliar (Dan) há pouco Sangue (Xue) e muita energia; no Canal Yang Ming: Intestino Grosso(Da 

Chang)/Estômago (Wei) há tanto Sangue (Xue) quanto energia; no Canal Shao-Yin: Coração (Xin) 

e Rim (Shen) há pouco Sangue (Xue) e muita energia; no Canal Jue-Yin: Pericárdio (Xin Bao) 

/Fígado (Gan) há muito Sangue (Xue) e pouca energia; e no Canal TaiYin: Pulmão (Fei)/ Baço (Pi) 

há muita energia e pouco Sangue (Xue). Estas são as condições constantes de Sangue (Xue) e 

energia no corpo humano. (Bing Wang18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

5. VASOS EXTRAORDINÁRIOS 

Opiniões como e o porquê dos Vasos extraordinários serem chamados “extraordinários” (Qi) 

variam: O Clássico das Dificuldades (Nan Jing) diz que eles são “extraordinários” porque são 

contidos pelos sistemas dos canais principais. (Maciocia11) 

LiShi Zhen diz que eles são “extraordinários” porque não pertencem ao sistema de canal 

principal e não apresentam relação exterior-interior; já os livros didáticos modernos mencionam que 

“extraordinário” quer dizer estranho, um pouco extra, excesso, significando que os Vasos 

Extraordinários são separados e diferentes dos canais principais. Isso sugere que, eles acrescentam 

algo ao sistema do canal principal. (Maciocia11) 

Os Vasos Extraordinários tem uma função muito importante de “regular”, “equilibrar”, e 

“integrar”; regulam o fluxo de Qi dos canais principais a fim de absorver os excessos de Yang ou 

Yin ou para completar o Yang ou o Yin. Também são as forças energéticas primárias ao longo da 

qual o corpo inteiro e todos os outros canais são formados. É por isso que Li Shi Zhen os chamou a 

“Fonte da Criação”. Eles formam um vértice de energia o qual emana do centro do corpo, a partir 

do espaço entre o Rim (Shen), onde a Força Motriz (Dong Qi) reside. (Maciocia11) 

Os Vasos Extraordinários são como reservatórios, que absorvem o transbordamento do 

excesso de Qi dos canais principais (que são como rios). Da mesma forma que para “equilíbrio”, os 

Vasos Extraordinários executam uma função importante equilibrando o Yin e o Yang no tronco e na 

cabeça. Eles são parte de um mecanismo de balanceamento sofisticado. (Maciocia11) 

Em particular o Vaso Governador (Du Mai), é denominado o “Mar dos canais Yang”, uma 

vez que exerce uma influência sobre todos os canais Yang e pode ser utilizado para fortalecer o 

Yang do corpo, fortalecer a coluna e tonificar o Yang do Rim (Shen). Nos ataques de Vento 

Exterior, o Vaso Governador (Du Mai) pode ser utilizado para liberar o Exterior e expelir o Vento. 

Ele é, portanto utilizado para tratar sintomas como aversão ao frio, febre, etc... (Maciocia11) 

Portanto o Vaso Governador (Du Mai) possui a ação de regular e vitalizar o Yang Qi do 

corpo humano. Assim é capaz de dominar e conter o Yang Qi do corpo. (Ting18) 

Quanto as atividades dos membros, se o Yang Qi não é capaz de ascender e dar suporte, ou 

descender e estender, o Sangue (Xue) Yin se torna deprimido e bloqueado. A transpiração e o 

movimento do Qi e Sangue (Xue) não fluirão facilmente, e assim os Canais tendinomusculares não 

florescerão. Portanto haverá Wei (Flacidez) fraqueza e diminuição do uso dos membros. (Ting19)  
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Os vasos da Concepção, Governador e de Penetração circulam o Qi defensivo em tórax, 

abdome e dorso, ajudando a proteger o corpo dos fatores patogênicos externos. Como esses três 

vasos se originam na cavidade pélvica e, estão diretamente, ligados ao Rim (Shen), o depósito do Qi 

pré-celestial; essa função demonstra a relação entre o vigor constitucional e a defesa contra 

doenças, portanto os vasos extraordinários protegem o corpo. (Deadmam16) 

Abordando o vaso Governador (Du Mai), diz que seus pontos tratam distúrbios da coluna, 

predominantemente em seus níveis correspondentes, e entre outras funções, o tratamento de 

doenças febris e redução de calor no corpo. O vaso Governador (Du Mai) é o “mar dos canais 

Yang” e seus pontos são eficazes para reduzir o calor Yang que se manifesta como calor no corpo 

(febre). (Deadmam16) 

O Vaso Governador (Du Mai) é como uma coluna, uma viga do corpo humano, se não for 

rígido e sólido, cada vez que cruzar “o mais singelo balançar das folhas ao vento”, irá cair. Portanto 

ao tratar Wei (Flacidez), deve-se primeiro, ”suportar e manter” o/a coluna, a viga”. (Ting19) 
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6. ETIOLOGIA DAS DOENÇAS NA VISÃO DA MEDICINA CHINESA 

Em 1642 WU YOU XING em seu “Tratado das doenças febris epidêmicas” estabelece 

formalmente a diferença entre as doenças epidêmicas e os seis excessos de origem externa. Ele 

determinou que o Qi anormal (Yi Qi) se encontrava no ambiente (entre céu e terra) e que sua via de 

propagação era o ar, sua via de penetração era a boca e o nariz, e que ao contato dele se ficava 

doente qualquer que fosse a posição social, a idade ou a constituição física. Os fatores que 

favorecem o contágio como as condições climáticas anormais, a má higiene, ou uma alimentação 

defeituosa. (Auteroche12) 

Uma alimentação defeituosa, qualitativa ou quantitativamente, pode ser a causa de doença, 

pois o Baço (Pi) e o Estômago (Wei) tem como função receber os alimentos, transforma-los e deles 

extrair a essência para trazer o Jing Qi ao organismo. Uma insuficiência de alimento ou uma 

fraqueza destes órgãos se expressarão por uma deficiência do Qi e do Sangue (Xue). (Auteroche12) 

Em relação ao ataque de agentes externos, Auteroche diz: Que quando um agente pernicioso 

ataca um organismo, o Correto lhe resiste; a luta entre eles destrói o equilíbrio do Yin e do Yang do 

corpo e provoca um desregramento da “subida e descida” do Qi dos órgãos, e alterações no Qi e no 

Sangue (Xue). (Auteroche12) 

Na medicina ocidental as doenças ocorrem pela invasão do corpo por bactérias ou vírus, já 

na Medicina Chinesa, um fator patogênico exterior invade o corpo quando há desequilíbrio entre o 

fator climático e o Qi do corpo naquele determinado momento. (Maciocia11). 

A Medicina Chinesa procura sintetizar o mais completo possível, um padrão de desarmonia, 

não procurando diferenciar intensamente a causa e o efeito, assim como não procura as causas com 

tanta intensidade, mas sim os Fatores de Doença que estão relacionados com a origem ou com a 

precipitação da doença, procurando os vários fatores que contribuem para as mudanças patológicas 

internas e externas de desarmonia, procurando relacionar o corpo como parte integral de um padrão 

global. (Ross10) 

O afrontamento do Correto e do Perverso determina a eclosão das doenças e sua evolução. 

Essa luta se expressa concretamente pelos fenômenos de vazio e de plenitude, a dominação de um 

ou de outro dos protagonistas determinando o agravamento ou a regressão da doença. A Plenitude 

encontra-se sobre tudo nas fases iniciais e no meio das doenças provocadas pelos 6 excessos (6Yin) 

de origem externa. Um sintoma de Plenitude é uma febre importante. (Auteroche12) 
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7. PATOGENESE – POLIOMIELITE PELA VISÃO DA MEDICINA 

CHINESA 

A primeira discussão sobre a Síndrome Atrófica aparece no Capitulo 44 do livro Simple 

Questions, no qual é chamada de Wei Bi. O termo chinês Wei significa “murcho” e, na Medicina 

Chinesa, refere-se ao quadro caracterizado por “secagem“ dos músculos e tendões, proveniente de 

desnutrição. O termo Bi sugere inabilidade ao andar, pois, o pé não pode levantar corretamente. 

Portanto a Síndrome Atrófica consiste em um quadro caracterizado por fraqueza dos quatro 

membros gerando, atrofia progressiva, estado flácido dos músculos e tendões, incapacidade de 

andar corretamente e eventualmente a paralisia. (Maciocia20) 

Na poliomielite a paralisia surge após o estado febril quando o Calor seca completamente os 

fluidos, gerando desnutrição dos músculos, tendões e Meridianos. É uma doença quente proveniente 

da invasão de Vento-Calor, quando o fator patológico for particularmente virulento e infeccioso. O 

fator patogênico infeccioso penetra através do nariz e da boca, afetando Pulmão (Fei) e Estômago 

(Wei), sendo particularmente forte. (Maciocia20) 

O vento calor proveniente de uma doença Quente é, portanto forte, invadindo o corpo 

rapidamente, com grande tendência a secar completamente os fluidos corpóreos e o Yin. Após o 

estagio inicial, rapidamente transforma-se em Calor interior queimando o Yin do Pulmão (Fei) e do 

Estômago (Wei). É o processo patológico da Poliomielite, pois a paralisia aparece após o estado 

febril. (Maciocia20) 

Quando o clima é normal e o corpo da pessoa é forte, onde a pele e os músculos são 

substanciais, o perverso que debilita não pode de forma alguma invadir o corpo. Sempre que a 

pessoa for ferida pelo perverso que debilita, o clima deve estar anormal e o corpo deve estar 

debilitado. Somente quando o perverso for substancial e o corpo estiver debilitado, a doença séria 

pode ocorrer. (Bing Wang17) 

Portanto, quando o Yin e Yang estão ajustados à energia refinada do paciente estará 

abundante, o físico e função estarão unificados e o espírito estará pronto a armazenar no interior. 

(Bing Wang18) 

O Yin corresponde à conservação e a estocagem; por isso se reflete na função dos órgãos 

Yin,os quais estocam Sangue (Xue), Fluidos corpóreos, Essência, além de mantê-los como 

essências preciosas. A deficiência do Yin envolve o consumo excessivo de Fluídos corpóreos, as 

substâncias Yin de cada órgão, a Essência e o Sangue (Xue). (Maciocia11) 
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Dr. Wang Le Ting acreditava que no estagio de sequela da paralisia infantil, o Calor–

Umidade já havia sido eliminado, os sintomas que podem ser encontrados são Wei (Flacidez), 

fraqueza e falta de força nos membros, assim como atrofia muscular. As crianças apresentam em 

sua maioria uma saburra branca e fina ou ausência da mesma, uma língua de tom vermelho pálido e 

um pulso fino, e afundado. Este padrão é categorizado como deficiência de Fígado (Gan) e Rim 

(Shen). O padrão de excesso se transformou em um padrão de deficiência, onde o Qi essencial foi 

consumido, exaurido. Portanto para o tratamento deve-se nutrir Fígado (Gan) e Rim (Shen) e 

especialmente o Vaso Governador ((Du Mai). (Ting19) 

7.1  Síndromes Chinesas – Associadas a Poliomielite  

 Segundo Maciocia: A flacidez indica que os músculos estão frouxos, moles. Em casos 

agudos a flacidez dos quatro membros pode ser decorrente de invasão de vento-calor no Pulmão 

(Fei), mais tarde tornando-se Calor interior consumindo os fluidos Corporais do Estômago (Wei) e 

do Baço (Pi). Em casos crônicos a flacidez pode resultar de Umidade- Calor afetando Estômago 

(Wei) e o Baço (Pi), em condições de Vazio e em casos crônicos graves de uma deficiência do Yin 

do Rim (Shen). (Maciocia21) 

As principais causas da paralisia dos quatro membros são deficiência do Estômago (Wei) e 

do Baço (Pi), deficiência geral do Qi e do Sangue (Xue) e deficiência do Yin do Fígado (Gan) e do 

Rim (Shen).(Maciocia21) 

A causa mais comum da atrofia dos músculos do membro é a deficiência do Estômago 

(Wei) e do Baço (Pi), que resulta do fato do Estômago (Wei) não estar transportando as Essências 

dos alimentos até lá. Outra possível causa de atrofia dos quatro membros, que normalmente envolve 

Coração (Xin), Baço (Pi) e Fígado (Gan), é a deficiência de Qi e do Sangue (Xue). Em estágios 

mais avançados, a atrofia dos quatro membros pode ser causada pela deficiência do Yin do Fígado 

(Gan) e do Rim (Shen), ou pela deficiência do Yang do Baço (Pi) e do Rim (Shen).(Maciocia21) 

Casos agudos de flacidez dos quatro membros são decorrentes de Vento-Calor avançando 

rapidamente para o Interior, transformando-se em Calor interior e consumindo os Fluidos 

Corporais, o que acarreta desnutrição dos canais. Esta é a patologia da flacidez do membro causada 

por doenças infecciosas como a poliomielite. (Maciocia21) 
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8. REFERÊNCIAS DE TRATAMENTO – WANG LEE TING 

O corpo humano é um conjunto integrado, e homem e natureza também se tratam da união 

de opostos. O exterior e o interior do corpo humano, acima e abaixo, Qi e Sangue (Xue), 

construtivo e defensivo, fluidos e humores, Essência e Espirito, Órgãos e Vísceras (Zang Fu). Nas 

patologias, diagnósticos e tratamento, deve-se iniciar do conceito holístico e trabalhar para que se 

regule as funções do corpo como um todo. (Ting19) 

De acordo com o sistema teórico e o ponto de vista acadêmico da Medicina Chinesa, o 

funcionamento do corpo humano é mantido principalmente pelo funcionamento fisiológico normal 

dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu), enquanto o funcionamento dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu) tem 

os cinco Órgãos como seu centro. (Ting19) 

Isto explica que os cinco Órgãos são os responsáveis por armazenar o Qi essencial. Quando 

a função de armazenar dos cinco Órgãos é normal, então a função integral do corpo estará plena e 

exuberante. Portanto regular e retificar o Qi e o Sangue (Xue), Yin e Yang ao se tomar os cinco 

Órgãos como o centro, está em pleno acordo com o principio básico de, “Para se tratar uma 

enfermidade, deve-se buscar sua raiz”. (Ting19) 

Se Wei e atrofia dos músculos dos membros for relativamente visível, pode-se utilizar 2º, 4º 

e 6º protocolo; sendo: 

     a) Grupo 2- Tratando com método Jiaji – protocolo dos pontos Jiaji do Mestre Wang:  

Visto que  o Vaso Governador (Du Mai) está danificado o Qi do canal está obstruído e incapacitado 

de fluir livremente; portanto são capazes de fazer o Qi do Vaso Governador (Du Mai) circular 

bilateralmente e “pular” a porção afetada, assim obtendo um fluxo livre e beneficiar os danos 

causados ao Vaso Governador (Du Mai).(Ting19) 

     b) Grupo 4- Método de tratar a Bexiga (Pang Guang)- Canal da Bexiga (Pang Guang), 

Tay Yang do Pé combinado com o Canal do Rim (Shen): O Tay Yang do Pé, Canal da Bexiga 

(Pang Guang), é o grande Canal cruzando as costas, e os pontos de transporte dos Órgãos e Vísceras 

(Zang Fu)encontram-se alinhados neste canal. Portanto, o motivo para se escolher pontos do Canal 

da Bexiga (Pang Guang) e Canal do Rim (Shen), tem o intuito de regular e retificar a função das 

duas excreções, fortalecer a região lombar, assim como fortalecer os tendões e os ossos.(Ting19) 

      c) Grupo 6- Método de tratar o Baço (Pi) e o Estômago (Wei)- Yang Ming do Pé, Canal 

do Estômago (Wei),combinado com o Canal do Baço (Pi): Qi Bo disse: O Yang Ming é o Mar dos 
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cinco Órgãos e seis Vísceras, ele governa o umedecimento dos tendões  ancestrais; os tendões 

ancestrais governam os ossos e liberam as articulações. O Estômago (Wei) é a fonte do movimento 

e transformação do Qi e Sangue (Xue). Se o Qi do Estômago (Wei) estiver pleno, o Qi e o Sangue 

(Xue) serão suficientes e a função dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu) regulados. Posteriormente os 

músculos, carne, tendões e ossos de todo corpo tornam-se nutridos. O Baço (Pi) e o Estômago 

(Wei) possuem uma relação de interior- exterior e são a raiz do Céu Posterior.(Ting19) 

A causa fundamental do desenvolvimento das doenças é o desequilíbrio Yin e Yang. Para o 

Su Wen (capitulo 5)” A primazia do Yin causa a fraqueza do Yang reciprocamente”, portanto 

regularizar o Yin e o Yang e restaurar o equilíbrio relativo existente entre eles, são os princípios do 

tratamento.( Auteroche12) 

Segundo Maciocia para o tratamento deve-se Clarear o Calor, refrescar o Sangue (Xue) e 

nutrir o Yin do Pulmão (Fei) e Estômago (Wei).  

Utilizar os seguintes pontos:  

- VG14 (Dazhui)- para clarear o calor, 

- B13 (Feishu), P1(Zhongfu) e P5 (Chize)- para clarear o Calor do Pulmão (Fei), 

- E44 (Neiting)- clarear o Calor do Estômago (Wei), 

- E36 (Zusanli), BA6 (Sanyinjiao) e R3 (Taixi)- para nutrir o Yin e promover fluidos. 

 (Maciocia11) 

Nos tempos antigos, havia um ditado “Para se tratar Wei” (Flacidez, Wei) escolha apenas o 

Yang Ming, porque são os Canais com maior quantidade de Qi e Sangue (Xue). Se o Qi e Sangue 

(Xue) forem plenos e abundantes, os músculos, carne, tendões e ossos serão nutridos, enquanto os 

quatro membros são lubrificados. (Ting19) 

Podemos citar também outros pontos de tratamento devido as suas qualificações: 

- IG11 (Quchi)- Ponto mar (onde o canal se une a circulação geral do Qi como um rio se 

junta ao mar), dispersa calor, esfria o Sangue (Xue), ativa o canal e alivia a dor, beneficia tendões e 

as articulações, podendo ser utilizado na Síndrome da Atrofia e na paralisia. (Deadmam16); 

- E36 (Zusanli)- Ascende , descende, regula e retifica o Qi central. Transporta e move Qi e 

Sangue (Xue); libera fluxo dos vasos e Canais. Ele umedece os “tendões ancestrais” e ossos. 

(Ting19) 
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. Citar também a opção dos pontos de confluência do Canal Du Mai e Chong Mai: 

 - ID3 (Houxi)- É um ponto de abertura do Vaso Governador (Du Mai), tem uma influência 

significativa sobre a coluna como um todo, sendo um ponto distal importante. Outra ação é 

dispersar doenças febris, isso pode ser explicado pelo fato de que o canal do Intestino Delgado 

(Xiao Chang), Taiyang da mão pertence ao fogo; é o mais exterior dos seis canais e o Vaso 

Governador (Du Mai) governa todos os Yang, e dai a porção do corpo como um todo. (Deadman16) 

- BA-4 (Gongsun)- É um ponto confluente do vaso de Penetração (Mar de Sangue), 

possibilitando que o excesso de Qi no canal possa fluir para o outro Canal acoplado, para que ocorra 

o equilíbrio. (O Vaso de Penetração é o Mar dos 12 Meridianos, irriga os rios e os vales [ isto é, os 

Meridianos e os músculos] e encontra-se com o Yang Brilhante nos tendões originais).(Maciocia11) 

As principais ações deste ponto são: harmonizar o Jiao médio, fortificar o Baço (Pi), regular 

o Qi estagnado e transformar a umidade. (Deadman16) 

 - VC12 (Zhongwan) é o ponto hui de encontro dos Fu e o ponto um frontal do Estômago 

(Wei). Como origem do Qi pos-natal considera-se que o Estômago (Wei) e o Baço(Pi) 

desempenhem um papel central entre os Zang-Fu, transformando e distribuindo a essência dos 

alimentos e das bebidas por todo o corpo.(Deadman16) 

 - VC12 (Zhongwan) primeiro tonifica o Qi do Estômago (Wei) e do Baço (Pi), 

especialmente se combinado com E36 (Zusanli) apresenta uma ação suave.(Maciocia11) 

 - E-36 ( Zusanli) Ponto mar, ponto Estrela Celestial de Ma Dan Yang, é o ponto único mais 

importante no corpo para estimular a ação do Estômago (Wei) e do Baço (Pi) em gerar Qi e Sangue 

(Xue).(Deadman16) 

O fato do canal Yang Ming, ser abundante em Qi e Sangue (Xue), juntamente com a 

qualidade inerente nutritiva desse ponto, faz com que ele seja um ponto vital no tratamento de 

distúrbios do membro inferior como um todo, principalmente distúrbios de atrofia e hemiplegia. 

(Deadman16) 
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9. DISCUSSÃO 

Rodriguez cita o “ Zhen Jiu Xue” do Instituto de Medicina Chinesa de Shangai, que utiliza o 

capitulo 44 do Su Wen para explicar as causas das paraplegias. 

Segundo “Zhen Jiu Xue”, as paraplegias são causadas por lesão de um meridiano específico, 

o Du Mai, e o tratamento dessas paralisias consistem em manter a energia Jing Qi acumulada no 

Rim (Shen) e o Xue armazenado no Fígado (Gan), tonificando o Estômago (Wei) e o Baço 

(Pi),responsável pela energia de nutrição. Tonifica-se também Rim (Shen) e o Fígado (Gan). 

(Rodriguez22) 

Segundo Maciocia em seu livro “Pratica da Medicina Chinesa, Tratamento de doenças com 

Acupuntura e Ervas Chinesas, ”a Síndrome Atrófica consiste em um quadro clinico caracterizado 

por fraqueza dos quatro membros, gerando atrofia progressiva e estado flácido dos músculos, 

tendões, levando a incapacidade de caminhar corretamente e consequentemente a paralisia. Para o 

tratamento inicialmente há disfunção de Pulmão (Fei) e Baço (Pi) e em estagio mais avançado 

haverá deterioração de tendões e ossos, portanto disfunção de Fígado (Gan) e Rim (Shen). 

(Maciocia11) 

Segundo Lu a Poliomielite é uma síndrome de umidade/calor, sendo causada por um fator 

externo (vírus), comprometendo inicialmente o sistema gastrointestinal, levando ao quadro de febre. 

Quando o vírus consegue romper a primeira camada de defesa (Wei Qi), irá se direcionar para os 

órgãos internos, especificamente: Fígado (Gan) que pela Medicina Chinesa é responsável pela 

circulação de energia, e o Rim (Shen), que armazena a Essência.  Chegando-se ao raciocínio que: 

com o Sangue (Xue) estagnado pela lesão do Fígado (Gan) a Essência enfraquece, ocasionando a 

perda dos movimentos, levando atrofia e paralisia. (Lu23) 

A Síndrome Wei acontece quando há o desgaste de energia e Sangue (Xue) por longos 

períodos levando ao excesso de Yang, com consequente formação de calor interno secando os 

fluidos orgânicos. (Abe1) 

O Imperador Amarelo disse: Quando se trata de flacidez, deve-se tratar o Canal Yangming 

isoladamente, isso porque? Disse Qibo: O Canal Yangming é a fonte dos cinco órgãos sólidos e dos 

seis órgãos ocos; ele alimenta a convergência dos tendões que controlam os ossos e os músculos e 

amaciam as juntas. (Bing Wang18) 
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O Canal Chong é o nascedouro dos canais; ele permeia e irriga as estrias musculares. Tanto 

o Canal Chong quanto o Canal Yang Ming conectam os tendões e tanto os Canais Yin quanto os 

Canais Yang participam da convergência dos tendões e se unem novamente no ponto Qichong 

(Impulso da Energia- E30). (Bing Wang18) 

O Canal Yang Ming é o líder dentre todos que estão relacionados ao Canal da Cintura e se 

conectam com o Canal Du. Por isso quando o Canal Yang Ming está em insuficiência, á 

convergência dos tendões torna-se enfraquecida e dai para frente não pode mais ser controlada pelo 

Canal da Cintura, como resultado os pés ficarão fracos e inúteis. (Bing Wang18)  

Na medicina ocidental o estômago através da sua função de digerir os alimentos ingeridos, 

produz vitamina e há absorção de vitamina B12. Para que isso aconteça há necessidade de um Fator 

Intrínseco que é criado a partir das células parietais da mucosa gástrica. Se sua constituição estiver 

desequilibrada poderá progredir para o desenvolvimento de uma deficiência de vitamina B12. 

Contendo os alimentos quantidades relativamente pequenas de vitamina B12, a exposição 

através do Fator Intrínseco é crucial para uma adequada ingestão da vitamina. Sem o mesmo, é 

quase impossível alcançar a dose mínima da vitamina B12. (Oliveira24) 

Mas para que serve a vitamina B12?  Resumidamente: para a formação do sangue, 

manutenção do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso pode ser comparado com um sistema 

elétrico onde os nervos são os cabos por onde a eletricidade passa. 

Ao redor dos nossos nervos existe uma “capa de gordura” (bainha de mielina) que é 

fundamental para a passagem do estímulo nervoso e proteção do nervo. 

Na falta de vitamina B12 ocorre defeito nessa “capa de gordura” (desmielinização). 

(Oliveira24) 

Baseado em décadas de tratamento de hemiplegia, a mais incrível experiência do Dr. Wang 

Le Ting enriqueceu a visão tradicional “Para se tratar Wei escolha apenas Yang Ming”, 

combinando este ditado com o ditado que ele mesmo inventou: “Para se tratar paralisia, primeiro 

selecione o Vaso Governador” (Du Mai). (Ting19) 

“Baseado em suas experiências, reconheceu que a paraplegia em Medicina Chinesa equivale 

a “danos” ocorridos no  “ Vaso Governador ” (Du Mai). Portanto, ao tratar paraplegia, apenas ao se 

compreender o ponto chave de se tratar o Vaso Governador (Du Mai) como Raiz, pode-se trazer a 

frente o ponto principal e obter o efeito do tratamento. (Ting19) 

Quando o Vaso Governador (Du Mai) é alterado, o movimento e o transporte do Qi do canal 

não é suave, mas sim obstruído e interrompido. Neste caso ele não será capaz de nutrir e construir 
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os tendões e ossos, músculos e carne. Isto exerce uma grande influência no funcionamento de todo 

corpo. (Ting19) 

O Vento-Calor invade o corpo rapidamente, possui grande tendência a secar rapidamente os 

fluidos corpóreos e o Yin. Após o estagio inicial transforma-se rapidamente em Calor interior 

queimando o Yin do Pulmão (Fei) e do Estômago (Wei). A secagem completa dos fluidos gera 

desnutrição dos músculos, tendões e Meridianos e consequentemente, paralisia. (Maciocia20) 

Correlacionando com a medicina ocidental, se Qi e Sangue (Xue) estiverem fluindo 

adequadamente, haverá produção de vitamina e absorção de vitamina B12 pelo Estômago, evitando 

a desmielinização. (Oliveira24) 

Pelo fato da condição da enfermidade na paraplegia ser pesada e sua duração longa, a 

recuperação é comparativamente difícil. Portanto, não poderá ser superada com Acupuntura e 

Moxabustão com a ideia de “um agulhamento, um efeito”. Mais apropriadamente, é essencial que 

se trate o Vaso Governador (Du Mai) como centro, combinado com o agulhamento dos doze Canais 

do corpo, assim como os oito Vasos Extraordinários e os Órgãos e Vísceras (Zang Fu) aos quais se 

relacionam, de forma que todos os mecanismos e funções do corpo sejam regulados. (Ting19) 

Na paralisia muscular (ex.: Poliomielite anterior) as células do corno anterior da medula 

estão em repouso devido à lesão. Este bloqueio patológico do portão motor (que significa: via 

eferente motora formada pelo neurônio motor superior e neurônio motor inferior, o qual faz sinapse 

como músculo) é a causa mais imediata da paralisia. A Acupuntura é eficaz porque pode forçar a 

reabertura deste portão motor, mesmo num déficit motor de longa data. Acredita-se que isto ocorre 

porque a estimulação da Acupuntura atinge diretamente o portão motor, conseguindo uma 

regulação de seu funcionamento e uma recuperação ainda maior da motricidade. (Neuman25) 

Na medicina ocidental a Poliomielite possui uma etiologia e uma patogênese muito bem 

definida, mas na visão da Medicina Chinesa pode ser o resultado de diversas Síndromes, 

apresentando diferentes estratégias e diferentes possibilidades de tratamento que incluem um vasto 

arsenal de pontos, os quais são utilizados clinicamente para o tratamento destes padrões a mais de 

quatro mil anos, portanto pode ser utilizado como estratégia acessória ao tratamento convencional 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente, minimizando sinais e sintomas. 

 

 



37 

 

 

 

10. CONCLUSÃO 

Com esta revisão descobriu-se que a poliomielite na medicina ocidental é mais uma doença 

tratada de forma convencional, ou seja, medicações, fisioterapia, etc. Porem para Medicina Chinesa 

é a combinação do conjunto de vários fatores que levam ao processo de adoecimento, onde o 

tratamento é praticado de uma maneira muito mais abrangente, trabalhando no reequilíbrio da 

energia corporal, possuindo, portanto um bom prognóstico, dependendo da gravidade de cada caso.   

 A Acupuntura se torna uma alternativa não farmacológica que pode ajudar na melhora da 

qualidade de vida destes pacientes. 

Portanto haverá sempre a necessidade de outros estudos para cada vez mais aprimorar o 

tratamento.  
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