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1 INTRODUÇÃO 

 

A Mielite Transversa Aguda é uma doença inflamatória aguda da espinal 

medula, com consequências potencialmente graves. (SAMPAIO, 2011; GARRIDO, 

2011; OLIVEIRA, 2011; VILAN, 2011; ALMEIDA, 2011; CUNHA, 2011). 

Segundo PEREIRA (2012), as lesões da medula espinhal são reconhecidas por 

infligir a seus portadores um significativo risco de morte e comprometimento da 

qualidade de vida, e à sociedade, um elevado custo de saúde pública.  

O diagnóstico de Mielite Transversa Aguda é pautado na presença de síndrome 

medular completa associada à lesão intrínseca da medula espinhal à Ressonância 

Magnética e confirmação de processo inflamatório no Sistema Nervoso Central. 

(PEREIRA, 2012).  

A incidência anual da Mielite Transversa Aguda é repostada em 1,34 a 4,6 por 

milhão da população em geral, sem diferença significativa entre a população da Europa, 

América, África e Ásia, e entre idades e gêneros. (KAMONSEKI, 2010; FONSECA, 

2010; ZAMUNÉR, 2010; SOUZA, 2010; PEIXOTO, 2010).  

O prognóstico da Mielite Transversa Aguda depende da recuperação da 

incapacidade funcional e do risco de recorrência. (PEREIRA, 2012).  

As neuropatias são desordens comuns relacionadas a muitas enfermidades 

sistêmicas ou próprias do Sistema Nervoso Periférico, que podem associar-se a 

disfunções do Sistema Nervoso Central.(FÉLIX, 2008; OLIVEIRA, 2008). 

Baseado nessas informações, pode-se aplicar as teorias da Medicina Chinesa no 

auxílio do tratamento nos casos da Mielite Transversa Aguda e Neuropatias permitindo 

uma boa evolução clínica, e através da técnica de Acupuntura que visa restabelecer a 

circulação da energia nos canais de órgãos e vísceras, levando o corpo a atingir o 

equilíbrio de matéria e energia, auxiliando também a busca do equilíbrio físico e 

emocional. 
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2 OBJETIVO 

 

Avaliar o impacto do tratamento com a técnica de Acupuntura Sistêmica baseada 

nos fundamentos da Medicina Chinesa, quanto à redução da incapacidade funcional e 

seus efeitos na melhora em geral dos sintomas causado pela patologia.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para realização deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais abaixo 

relacionados: 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

* Ficha de Anamnese 

* Ficha de Evolução 

* Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

* Termo de Autorização de uso de Imagem 

* Álcool Isopropílico 70%volume 

* Agulhas Filiformes de aço inox 0,25x40mm descartáveis (Dong Bang) 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

O estudo referiu-se a um estudo de Caso de uma paciente que buscou a Medicina 

Chinesa, com o objetivo de tratar para melhorar sua incapacidade funcional, dor no 

ciático e espasmos.  

A paciente respondeu a uma ficha de Anamnese com foco na Medicina Chinesa, 

no qual incluía-se seu histórico de saúde, hábitos pessoas, avaliação de Pulsologia e 

Língua e avaliação dos aspectos gerais. 
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4EPIDEMIOLOGIA 

 

Inicialmente, a incidência da Mielite Transversa Aguda foi avaliada entre um e 

oito casos por milhão de habitantes/ano. A entidade clínica acomete todas as idades, 

com pico nas segunda e quarta décadas. Há discreta predominância feminina, porém o 

papel da raça ou distribuição geográfica é indefinido. O aumento na incidência é 

atribuído a dois fatores: um maior índice de suspeita e conhecimento pelo clínico e ao 

desenvolvimento de novas técnicas diagnósticas, tais como a imagem por ressonância 

magnética. (PEREIRA. 2012). 

Mas, estimativas mais recentes avaliam 24,6 a 31 casos por milhões de 

habitantes, quando todas as etiologias de Mielite são consideradas. (PEREIRA, 2012). 
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5HISTÓRIA 

 

Em 1978, Ropper e Poskanzer estudaram pacientes com Mielite Transversa, eles 

identificaram os seguintes fatores, como marcadores de pior prognóstico: dor radicular 

como sintoma inaugural e instalação rápida dos sintomas. (PEREIRA, 2012). 

Em 1990, Christensen et al. Estudaram uma série de pacientes com Mielopatia 

Transversa aguda, foi identificado que um terço dos pacientes tinha um bom 

prognóstico, um terço melhora parcial e um terço evoluía sem melhora. O pior 

prognóstico foi associado ao início com dor e evolução rápida com choque 

medular.(PEREIRA, 2012). 

Em 1992, Ford et al. Estudaram 15 pacientes com sintomas sensitivos 

assimétricos e déficit motor leve a moderado, com média de acompanhamento de 38 

meses e Ressonância Magnética de encéfalo com alterações inespecíficas da substância 

branca, 80% dos casos foi associada à EM??? (PEREIRA, 2012). 

Em 1993, Morissey et al. Demonstraram que, em pacientes com Ressonância 

Magnética de encéfalo normal, a conversão para EM ocorre entre 20% e 30% dos 

pacientes. (PEREIRA, 2012). 

Só em 2001, foi publicada a maior série de casos de Mielopatia Aguda, com o 

objetivo de identificar a etiologia inflamatória versus não inflamatória. Achados 

clínicos, laboratoriais e de neuroimagem definiram as seguintes causas de Mielopatia 

Inflamatória: infecção, desmielinização, doenças inflamatórias sistêmicas e 

paraneioplásicas. (PEREIRA, 2012). 

Em 2002, foi proposta a primeira classificação de pacientes com Mielopatia 

Transversa Aguda. (PEREIRA, 2012). 

Em 2005, foram estudados 288 pacientes com Mielite, 16,5% destes com 

etiologia inflamatória idiopática (apresentando Ressonância Magnética do encéfalo 

normal), 95% deles, lesões medulares com extensão por três ou mais segmentos 

vertebrais e 40% captação de gadolínio. O prognóstico ruim, com incapacidade grave e 

restrição a cadeira de rodas, foi reportado em 40% dos pacientes, e um quarto deles 

apresentou recorrência em 3 ano. (PEREIRA, 2012). 

Finalmente, em 2006, Weinshenker o termo Mielite Transversa Longitudinal 

Extensa é entendido como espectro da Neuromielite Óptica (PEREIRA, 2012). 

No Brasil, a evolução histórica do conhecimento a respeito da Mielite 

Transversa Aguda compreende uma curta lista de relatos e séries de casos, nos quais 
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doenças sistêmicas, como Lúpus Eritematoso Sistêmico, e infecciosas, como a 

neuroesquistossomose são associadas à entidade clínica. (PEREIRA, 2012). 

 

6MIELITE TRANSVERSA AGUDA 

 

A entidade conhecida como Mielopatia Aguda não compressiva é reconhecida, 

desde o século XIX, mas os relatos anatomopatológicos iniciais descreviam 

conjuntamente processo inflamatório e vascular. (PEREIRA, 2012).  

A Mielite Transversa Aguda pode existir como parte de uma doença multifocal 

do Sistema Nervoso Central (por exemplo, a esclerose múltipla), uma doença 

multisistêmica (como o lúpus eritematoso sistemático), ou como uma entidade 

idiopática isolada. (KAMONSEKI, 2010; FONSECA, 2010; ZAMUNÉR, 2010; 

SOUZA, 2010; PEIXOTO, 2010).  

A Mielite Transversa é um processo inflamatório agudo que afeta uma área focal 

da medula espinhal. Ela é caracterizada clinicamente por sinais e sintomas de disfunção 

neurológica em nervos motores, sensoriais, e autonômicos e vias nervosas da medula 

espinhal que se desenvolvem agudamente ou subagudamente. (JOHNSON, 2001; 

GRIFFIN, 2001 MCARTHUER, 2001; MOBY, 2001). 

Tipicamente, as lesões medulares na Mielite inflamatória expandem-se em 

múltiplos segmentos vertebrais, e o envolvimento transverso completo nem sempre é 

confirmado nos achados radiológicos ou patológicos. (PEREIRA, 2012). 

A origem não é clara, embora muitos autores afirmem se um processo 

autoimune, podendo haver um episódio prévio de infecção, como pelo vírus Epstein-

Barr, citomegalovírus em pacientes com imunidade comprometida ou por herpes 

simples, rubéola, varicela, mononucleose infecciosa e sarampo. Pode ocorrer depois de 

uma vacinação, como a de tétano, difteria e coqueluche. A Mielite Transversa Aguda 

pode ser a apresentação inicial de leucemia linfoblásticaaguda. Já em outros casos, não 

houve ligação com infecção prévia ou vacinação, mas sendo reportados 

questionamentos sobre a associação de um pequeno trauma e malignidade, ou então, 

patologias vasculares que podem causar infarto da medula espinhal. (KAMONSEKI, 

2010; FONSECA, 2010; ZAMUNÉR, 2010; SOUZA, 2010; PEIXOTO, 2010).  

A síndrome medular associada às Mielopatia inflamatórias apresenta, conforme 

a extensão do envolvimento da medula espinhal, dois padrões de apresentação clínica, a 

saber: síndrome medular completa e síndrome medular parcial. A síndrome medular 
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parcial caracteriza-se por déficit motor leve a moderado, sintomas sensitivos 

assimétricos ou dissociados e disfunção esfincteriana ocasional. Pacientes com 

síndrome medular completa desenvolvem déficit motor moderado e grave, causando 

perda sensitiva simétrica abaixo do nível da lesão. (PEREIRA, 2012). 

A apresentação clínica da Mielite Transversa é usualmente caracterizada por 

uma síndrome medular completa, de instalação em horas a semanas, caracterizada por 

dor radicular, déficit motor, alteração esfincteriana e de sensibilidade com nível rostral 

claramente definido. Quando o nível máximo de déficit é alcançado, cerca de 50% dos 

pacientes encontram-se paraplégicos, 80% - 94% dos pacientes apresentam alteração de 

sensibilidade, descritas como hipoestesia, parestesias ou disestesias em faixa com nível 

rostral claramente definido e, virtualmente, todos os pacientes desenvolveram algum 

grau de disfunção vesical.  Perda proprioceptiva isolada e assimétrica nos membros 

superior e sinal de Lhermitte são achados frequentes nesses pacientes. O sinal de 

Lhermitte é descrito como a sensação de choque que percorre o dorso ou os braços, 

desencadeado pela flexão cervical. Sua fisiopatologia está relacionada à 

hipersensibilidade de mecanorreceptores na coluna cervical, com a flexão cervical 

desencadeando atividade espontânea de unidades sensitivas previamente silentes. 

(PEREIRA, 2012). 

Para a classificação da gravidade do déficit motor, o primeiro e mais utilizado 

método é a escala proposta pelo British Medical Research Council, conhecida como 

MRC (Medical Research Council, 1976). A força muscular é graduada de zero a 5, no 

qual zero corresponde à ausência de contração, 1- esboço de contração muscular, 2- 

movimentos ativos, sem ação da gravidade, 3- movimentos ativos contra ação da 

gravidade, 4- vence a gravidade, mas, não a resistência do examinador e 5- força 

muscular normal. (PEREIRA, 2012). 

Os espasmos tônicos paroxísticos e dolorosos caracterizam-se por uma postura 

distônica, de início súbito e curta duração, uni ou bilateral, que podem ser precedidos 

por uma aura sensitiva, usualmente dolorosa ipsi ou contralateral ao membro afetado, e 

podem ocorrer espontaneamente ou desencadeados por movimentos voluntários, 

estímulos sensitivos ou hiperventilação. As alterações esfincterianas e sexuais são muito 

comuns, cursando com atonia e distensão vesical e, após a fase de choque medular, com 

espasticidade e diminuição volumétrica. Urgência miccional, incontinência vesical e 

anal, priapismo, sensação de evacuação incompleta e constipação são queixas 

frequentes. A extensão rostral da lesão medular em direção à junção cervicobulbar, pode 
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comprometer o centro respiratório no bulbo, a área postrema, o núcleo do trato solitário, 

o teto do quarto ventrículo e a transição ponto-mesencefálica, desencadeando uma 

pletora de sintomas de tronco, tais como: insuficiência respiratória, disfagia, disartria, 

ataxia, vertigem, paralisia facial periférica, dor ou disestesia facial, zumbido, 

hipoacusia, náuseas, vômitos e/ou soluços incoercíveis, bem como alterações da 

motricidade ocular. (PEREIRA, 2012). 

O tempo de instalação dos sintomas, em pacientes com Mielite Transversa 

Aguda idiopática, usualmente compreende o período de 2 a 4 semanas. (PEREIRA, 

2012).  

 

 

https://www.neurocare.com.br/single-post/2015/03/12/Mielite-transversa-causas-sintomas-tratamento-e-

evolu%C3%A7%C3%A3o. Acesso: 27/03/2018 as 20:07. 

 

7ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 

A manifestação precoce de sintomas sensitivos é uma das características da 

Esclerose Múltipla. Os sinais objetivos de diminuição da força muscular variam 

consideravelmente, podendo ser muito acentuados em alguns casos. Outro fator que 

varia bastante é o ritmo de evolução da debilidade, depois de o paciente se dar conta, 

pela primeira vez de suas dificuldades. Os sinais e comprometimento das funções 

https://www.neurocare.com.br/single-post/2015/03/12/Mielite-transversa-causas-sintomas-tratamento-e-evolu%C3%A7%C3%A3o
https://www.neurocare.com.br/single-post/2015/03/12/Mielite-transversa-causas-sintomas-tratamento-e-evolu%C3%A7%C3%A3o
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sensitivo-motoras do Sistema Nervoso Central são devidos principalmente ao 

envolvimento na medula espinhal, se bem que a fraqueza motora possa ser provocada 

por lesões localizadas em qualquer ponto dos feixes piramidais, inclusive na substância 

branca subcortical, na cápsula interna ou no tronco cerebral. A medula espinhal é uma 

das sedes mais frequentes dos distúrbios motores; por isso, os membros inferiores são 

mais frequentemente afetados que os superiores, apresentando, muitas vezes 

envolvimento precoce e simétrico. (WEINER, 2003; GOETZ, 2003; pág. 112). 

As manifestações motoras devidas ao feixe corticoespinhal costumam ser 

descritas pelos pacientes como sensação de peso, fraqueza muscular, rigidez, anomalias 

da marcha, falta de resposta de uma parte do corpo aos comandos motores, ou 

simplesmente como “dormência”. O exame revela diminuição da força muscular, 

hipertonia, hiper-reflexia, clono e sinal de Babinski positivo. (WEINER, 2003; GOETZ, 

2003; pág. 113). 

A carência de Vitamina B12, pode levar à degeneração combinada subaguda na 

medula espinhal. Os sintomas devidos ao comprometimento das vias sensitivas das 

colunas dorsais e das colunas laterais (feixe cortiespinhal) lembram às vezes o quadro 

de Esclerose Múltipla. Todavia, a avitaminose B12 costuma manifestar-se em idade 

mais avançada; ela é rara nos grupos etários mais jovens, nos quais a Esclerose Múltipla 

costuma ter início. Além do mais, a distinção clínica com relação à Esclerose Múltipla 

não costuma ser difícil: a Esclerose Múltipla apresenta evolução frequentemente 

recidivante-remitente e se acompanha de envolvimento do tronco cerebral e do nervo 

óptico, enquanto a avitaminose B12 geralmente é crônica e progressiva, manifestando-

se por neuropatia periférica, pode demência (frequentemente com sintomas psicóticos) e 

por anemia megaloblástica. (WEINER, 2003; GOETZ, 2003; pág. 124). 

O tratamento da Esclerose Múltipla pode ser sintomático ou pode visar a 

modificação da doença. A terapia anti-inflamatória, mediante administração 

intravenosa dos corticosteroides, constitui a base atual do tratamento das exacerbações 

agudas da Esclerose Múltipla, aliviando os sintomas agudos e abreviando de maneira 

apreciável o período de exacerbação. (WEINER, 2003; GOETZ, 2003; pág. 125). 

 

8 NEUROPATIA 

 

As neuropatias são desordens comuns relacionadas a muitas enfermidades 

sistêmicas ou próprias do Sistema Nervoso Periférico, que podem associar-se a 
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disfunções do Sistema Nervoso Central. Do ponto de vista anatômico, o Sistema 

Nervoso Periférico pode ser envolvido em qualquer uma das partes que o compõe, 

desde a raiz nervosa até as porções mais distais dos ramos terminais dos axônios. 

Podem manifestar-se sem grandes comprometimentos das atividades de vida diária dos 

indivíduos, mas, muitas vezes, são extremamente debilitantes, não apenas pelos déficits 

motores, mas, também, pelas alterações sensitivas e autonômicas. (FÉLIX, 2008; 

OLIVEIRA, 2008). 

O nervo periférico é constituído de fibras nervosas mielinizadas e amielínicas 

envolvidas por tecido conjuntivo, dividido em três compartimentos: endoneuro, 

perineuro e epineuro. As fibras nervosas são envoltas no Sistema Nervoso Periférico por 

células de Schwann que produzem bainha de mielina, permitindo assim, uma maior 

velocidade de condução do impulso nervoso, através do mecanismo de condução 

saltatória que se dá nos nodos de Ranvier. Os sintomas relacionados ao acometimento 

dos nervos podem relacionar-se ao comprometimento de suas fibras motoras, sensitivas 

e autonômicas de maneira combinada ou isolada. Os sintomas sensitivos são, 

frequentemente, os primeiros observados pelos pacientes, e, com a progressão da 

doença, passam a queixar-se de sintomas motores. Neuropatias predominantemente 

motoras nos fazem raciocinar a favor de quadros inflamatórios autoimunes como as 

Polirradiculoneurites Aguda ou Crônica, Neuropatia Motora Multifocal, Neuropatia 

Sensitivo Motora Multifocal Desmielinizante Adquirida, Neuropatia Desmielinizante 

Distal Simétrica e Adquirida, Neuropatia Motora Axonal Aguda, entre outras. (FÉLIX, 

2008; OLIVEIRA, 2008). 

O exame neurológico deve ser minucioso com o intuito de definir o padrão 

anatômico de comprometimento da neuropatia. O Sistema Nervoso Periférico pode ser 

acometido em todas as suas estruturas ou em sítios específicos. (FÉLIX, 2008; 

OLIVEIRA, 2008). 

Os quadros mais típicos, entre outros, são:  

1.Neuronopatias: comprometimento do corpo celular do neurônio motor 

(neuronopatias motoras) ou sensitivo (ganglionopatias sensitivas);  

2.Radiculopatias: acometimento das raízes sensitivas e/ou motoras de forma 

isolada ou múltiplas (multirradiculopatia), por exemplo: compressão radicular por 

hérnia discal, radiculites inflamatórias infecciosas, entre outras causas.  

3.Plexopatias: plexites inflamatórias/infecciosas, lesões traumáticas etc.  
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4.Mononeuropatia: acometimento isolado de um único nervo em todas as suas 

funções, p.ex.: neuropatia dos nervos radial, ulnar no cotovelo, mediano no punho, 

fibular na cabeça da fíbula, etc.  

5.Mononeuropatias múltiplas: progressivo comprometimento de nervos de forma 

isolada que se somam no tempo, por exemplo: vasculites.  

6.Polineuropatias: acometimento, normalmente, simétrico dos nervos, 

inicialmente, de predomínio distal com progressão ascendente e em gradiente (distal –

proximal).  

7.Polirradiculopatias: acometimento inicial proximal e distal dos nervos 

periféricos e suas raízes.(FÉLIX, 2008; OLIVEIRA, 2008). 

 

 

Fig. 1 imagem Bainha de Mielina. https://laurabiologia.blogs.sapo.pt/4625.html. Acesso: 28/02/2018 as 

10:25. 

 

 

9CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA MIELITE TRANSVERSA 

 

Mielite Transversa Aguda é uma desordem patogeneticamente heterogênea 

inflamatória da medula espinhal, pode ocorrer isoladamente (idiopática) ou no contexto 

de outra doença. A lesão tipicamente se estende por vários segmentos vertebrais e não é 

radiologicamente ou patologicamente transversal; o termo transversal foi retido por 

causa da importância de um nível vertebral sensorial em fazer o diagnóstico. A Mielite 

Transversa é caracterizada clinicamente por sintomas que se desenvolvem agudamente e 

subagudamente, e por sinais de disfunção neurológica em nervos motores, sensoriais, e 

autonômicos, e vias nervosas da medula espinhal. A fraqueza é descrita como uma 

paraparesia rapidamente progressiva que começa nas pernas e ocasionalmente progride 

para as mãos. A flacidez pode ser notada inicialmente com sintomas piramidais que 



14 

 

aparecem gradualmente até a segunda semana da doença. (JUNIOR, 2012; MEJIA, 

2012).  

O nível sensorial mais comum em adultos é a região médio-torácica, apesar de 

crianças poderem ter uma freqüência maior de complicações da medula espinhal 

cervical e de nível sensorial cervical. A pessoa pode sentir dor nas costas, nas 

extremidades, e no abdômen. A parestesia é um sintoma inicial comum em adultos, mas 

não é comum em crianças. Sintomas autonômicos consistem variavelmente de aumento 

da impulsão de urinar, incontinência do intestino ou da bexiga, dificuldade ou 

inabilidade em evacuar, evacuação incompleta ou constipação intestinal. A lesão pode 

se estender no sentido longitudinal, ascendente ou descendente, com envolvimento de 

vários segmentos. 

A sintomatologia decorrente depende, portanto, da extensão e intensidade da 

lesão e do grau de sofrimento das estruturas radiculomedulares. (JUNIOR, 2012; 

MEJIA, 2012).  

 

10CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS 

 

O diagnóstico de Mielite Transversa Aguda é baseado na presença de síndrome 

medular completa, lesão intrínseca da medula espinhal à Ressonância Magnética, e 

confirmação de processo inflamatório. A inflamação pode ser evidenciada por meio da 

captação de contraste paramagnético à Ressonância Magnética, ou ainda, pela presença 

de pleocitose ou aumento da síntese intratecal de imunoglobulina (índice de IgG) no 

liquido cefalorraquidiano. (PEREIRA, 2012). 

Os critérios de diagnósticos para a MTA idiopática estão listados na Tabela 1. 

Um diagnóstico da Mielite Transversa Aguda idiopática deve requerer que todos os 

critérios de inclusão e nenhum dos critérios de exclusão sejam satisfeitos. Um 

diagnóstico da Mielite Transversa Aguda, associada à uma doença deve requerer que 

todos os critérios de inclusão sejam satisfeitos e que o paciente seja identificado como 

uma pessoa que tenha uma condição subjacente listada nas exclusões específicas à 

doença. (JUNIOR, 2012; MEJIA, 2012).  

Critérios de inclusão 

- Desenvolvimento da disfunção sensorial, motora, ou autonômica atribuível à 

medula espinhal. 

- Sintomas e sinais bilaterais (mas não necessariamente simétricos); 
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- Nível sensorial claramente definido; 

- Exclusão de etiologia compressiva extra-axial por neuroimagem (Ressonância 

Magnética ou mielografia; uma Tomografia Computadorizada da medula espinhal não é 

adequada); 

- Inflamação da medula espinhal demonstrada pela pleocitose no LCR ou pelo 

índice elevado de imunoglobina G ou pelo realce degadolinio (Se nenhum dos critérios 

inflamatórios estiverem presentes no início dos sintomas, repita a avaliação com RM e 

PL entre 2-7 dias após o início dos sintomas para satisfazer os critérios); 

- Progressão ao estado crítico entre 4 horas e 21 dias após o início dos sintomas 

(se o paciente acordar com sintomas); 

- Os sintomas devem ficar mais graves desde o momento em que o paciente 

acordou); (JUNIOR, 2012; MEJIA, 2012).  

Critérios de Exclusão 

 Histórico médico de radiação à espinha dorsal nos últimos 10 anos; 

Distribuição arterial clara déficit clínico consistente com trombose da artéria 

espinhal anterior; 

Ausência de sinal anormal na superfície do espinhal dorsal; 

Evidência clínica ou serológica de alguma doença do tecido conectivo 

(sarcoidose, doença de Behçet, síndrome de Sjogren, LES, doença mista do tecido 

conectivo, etc); 

Manifestações do SNC por sífilis, doença de Lyme, HIV, HTLV-1, micoplasma, 

e outras infecções virais (e.g. HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV, HHV-6, 

enterovíruses); Anormalidades na Ressonância Magnética do cérebro; 

Histórico médico de neurite óptica clinicamente aparente;  

* Fonte: Adaptado de Douglas Kerr (2002) Tabela 1. Critérios para a mielite 

transversa aguda idiopática. 

*Não exclua a mielite transversa aguda associada à uma doença. 

 

10.1 EXAMES COMPLEMENTARES 

 

A realização de exames complementares é de importância com o objetivo de: 

excluir outros diagnósticos e predizer a recorrência. (PEREIRA, 2012). 

 

10.2 PESQUISA DE AUTOANTICORPOS 
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A presença de auto-anticorpos é a marca registrada das doenças imunológicas, 

nas quais a imunidade humoral tem um pape significativo. Marcadores sorológicos de 

autoimunidade, na ausência de sinais clínicos específicos, podem apresentar apenas o 

reflexo de um processo inflamatório sistêmico de natureza imunomediada. (PEREIRA, 

2012). 

 

10.3LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO 

 

Em pacientes com Mielite Transversa Aguda a pleocitose, sobretudo quando 

maior que dez células por milímetro cúbico (cels/mm³) está associada à etiologia 

inflamatória. Especificamente, pleocitose maior que 30 cels/mm³, descrita em 35% dos 

casos de Mielite, sugere outra etiologia. (PEREIRA, 2012). 

 

10.4RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

Neuroimagem nas lesões medulares: a extensão do processo inflamatório, no 

eixo longitudinal, distingue do envolvimento curto e parcial da medula espinhal. 

Neuroimagem do encéfalo: a Ressonância Magnética do encéfalo é normal em pacientes 

com Mielite. (PEREIRA, 2012). 

 

Fig. 2. Encéfalo normal. http://www.clinicamedicom.com.br/clinica-de-ressonancia-magnetica/clinica-de-

ressonancia-magnetica-do-encefalo/clinica-de-ressonancia-magnetica-da-base-do-cranio-preco-cidade-patriarca. 

Acesso dia 28/02/2019 as 10:29. 

 

10.5DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

http://www.clinicamedicom.com.br/clinica-de-ressonancia-magnetica/clinica-de-ressonancia-magnetica-do-encefalo/clinica-de-ressonancia-magnetica-da-base-do-cranio-preco-cidade-patriarca
http://www.clinicamedicom.com.br/clinica-de-ressonancia-magnetica/clinica-de-ressonancia-magnetica-do-encefalo/clinica-de-ressonancia-magnetica-da-base-do-cranio-preco-cidade-patriarca
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A etiologia da Mielite Transversa Aguda engloba um grupo de doenças 

inflamatórias e desmielinizantes do Sistema Nervoso Central, doenças inflamatórias 

sistêmicas, doenças infecciosas ou parainfecciosas e paraneioplásicas. Doença não 

inflamatórias podem mimetizar a Mielite Transversa Aguda. Entre as doenças não 

inflamatórias, destacam-se as metabólicas, vasculares e tumorais. Enfermidades virais, 

bacterianas e parasitárias podem se apresentar como a Mielite Transversa Aguda. 

(PEREIRA, 2012). 

 

11FISIOPATOLOGIA 

 

A causa específica de Mielite Transversa Aguda idiopática é desconhecida, mas 

uma etiologia inflamatória imunomediada é postulada com base nos raros casos de 

autópsia, na pleocitose linfocítica vista no liquido cefalorraquidiano, na extrapolação de 

estudos de imagem e na associação com síndrome parainfecciosas e outras doenças 

imunológicas. Na fase aguda, as lesões apresentavam infiltração de macrófagos, 

linfócitos B e T, além de presença importante de imunoglobulinas, sobretudo IgM e de 

complemento em um padrão característicos em roseta. (PEREIRA, 2012). 

 

12TRATAMENTO 

 

Com base na experiência clínica, o uso de corticosteroides é recomendado na 

fase aguda de pacientes com Mielite Transversa Aguda. O uso de plasmaférese em 

casos refratários a corticosteroides acarreta resultados favoráveis em pacientes com 

doenças desmielinizantes do sistema nervoso central. (PEREIRA, 2012).  

 

13PROGNÓSTICO FUNCIONAL 

 

O prognóstico da Mielite Transversa Aguda, os preditores de pior incapacidade 

funcional historicamente conhecidos são dor lombar, choque medular e curto tempo de 

instalação dos sintomas.  

 

14 MEDICINA CHINESA 
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 Para os Chineses, o Universo e o Ser Humano estão submetidos às mesmas 

influências que a Natureza e, por isso, podemos estender à fisiologia do corpo humano 

os mesmos fenômenos naturais. Existem três pilares básicos que apoiam a concepção 

filosófica chinesa a respeito do Universo: a teoria do Yin/Yang, dos Cinco Movimentos 

e dos seis Zang e seis Fu (Órgãos e Vísceras). (LIMA, 2012) 

A Medicina Chinesa tem por base a integração e interação entre o ser humano e 

a natureza, visando o equilíbrio geral das pessoas. O organismo é visto como um 

sistema energético e funcional e as doenças vistas como desequilíbrios energéticos, ou 

“quebra” na harmonia das funções orgânicas. Os fenômenos que ocorrem nos órgãos 

são explicados por meio de síndromes (conjunto de fatores patológicos de origem 

interna ou externa ao organismo) que revelam como a base energética da existência e a 

expressão da matéria, a força vital (QÌ), está circulando no sistema de Órgãos e Vísceras 

da pessoa (ZÀNG FU). (CINTRA, 2010; FIGUEIREDO, 2010). 

Os indicadores das síndromes são verificados por oito critérios de diagnóstico: 

quanto à localização: (1) interno (profundo) ou (2) externo (superficial); quanto à 

natureza: (3) frio ou (4) calor; quanto à intensidade: (5) vazio (deficiência) ou (6) 

plenitude (excesso); quanto ao princípio: (7) yin ou (8) yang. Também importa, no 

diagnóstico, a análise do meio em que a pessoa se encontra e as condições de vida, 

sendo fundamentais, o aspecto emocional, os hábitos alimentares, os hábitos sexuais e a 

atividade física. (CINTRA, 2010; FIGUEIREDO, 2010). 

 

14.1TEORIA GERAL DA MEDICINA CHINESA 

 

Há três pilares para essa teoria: 

 Teoria do Yin – Yang; 

 Teoria dos Cinco Movimentos; 

 Teoria do Qi; 

 

14.2TEORIA DO YIN – YANG 

 

 Segundo Maciocia (2014), o dia corresponde ao Yang e a noite, ao Yin; por 

conseguinte, a atividade refere-se ao Yang e o descanso, ao Yin. A partir desse ponto de 

vista, Yin e Yang são dois estágios de um movimento cíclico, e um interfere 

constantemente no outro, tal como o dia cede lugar à noite e vice-versa. Cada fenômeno 
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no universo se alterna por meio de um movimento cíclico composto de altos e baixos, e 

a alternância do Yin e do Yang. - Interdependência de Yin e Yang: são interdependentes 

um não pode existir sem o outro. - Intertransformação de Yin e Yang: Yin e Yang não 

são estáticos, mas eles realmente se transformam um no outro: Yin pode transformar-se 

em Yang e vice-versa.O Yang corresponde à função, ao passo que o Yin corresponde à 

estrutura. Todavia, de acordo com o princípio de que nada é totalmente Yang ou Yin, 

cada órgão contém em si mesmo um aspecto Yang e outro Yin. (MACIOCIA, Cap. 1, 

pag-5 2014). 

 

14.3OS CINCO MOVIMENTOS 

 

Junto com a teoria do Yin-Yang, a teoria dos Cinco Movimentos constitui a base 

da teoria da Medicina Chinesa.  Os cinco movimentos são Água, Fogo, Madeira, Metal 

e Terra. A Água umedece em descida, o Fogo inflama em subida, a Madeira pode ser 

dobrada e esticada, o Metal pode ser moldado e endurecido, a Terra permite a 

disseminação, o crescimento e a colheita. (MACIOCIA, Cap. 2, pag-19 2014). 

-Sequência de Geração: a Madeira gera o Fogo, o Fogo gera a Terra, a Terra 

gera o Metal, o Metal gera Água, a Água gera a Madeira. (MACIOCIA, Cap. 2, pag-19 

2014). 

- Sequência de Controle: a Madeira controla a Terra, a Terra controla a Água, a 

Água controla o Fogo, o Fogo controla o Metal e o Metal controla a Madeira.  

(MACIOCIA, Cap. 2, pag-19 2014). 

- Sequência de Superatuação: ela segue a mesma sequência do Controle, mas, 

nesse caso, cada elemento controla excessivamente o outro, de maneira que provoca a 

sua diminuição. (MACIOCIA, Cap. 2, pag-19 2014). 

- Sequência de Afrontação: acontece na ordem inversa da sequência de 

Controle. Assim, a Madeira afronta o Metal, o Metal afronta o Fogo, o Fogo afronta a 

Água, a Água afronta a Terra e a Terra afronta a Madeira. (MACIOCIA, Cap. 2, pag-19 

2014). 

Dois órgãos, um Yin e outro Yang, pertencem a cada elemento.(MACIOCIA, 

Cap. 2, pag-19 2014). 

 

 Madeira: Fígado (Gan) e Vesícula Biliar (Dan) 

 Fogo: Coração (Xin) e Intestino Delgado (Xiao Chang) 



20 

 

 Terra: Baço (Pi) e Estômago (Wei) 

 Metal: Pulmão (Fei) e Intestino Grosso (Da Chang) 

 Água: Rim (Shen) e Bexiga (Pang Guang) 

 

14.4 O QI, O SANGUE, OS LÍQUIDOS ORGÂNICOS 

 

O Qi, o Sangue (Xue) e os Líquidos Orgânicos são os materiais básicos do 

organismo. O Qi constituído pela atividade fisiológica dos tecidos orgânicos, por 

exemplo o Qi dos órgãos, o Qi dos vasos, participa na formação dos elementos do corpo 

e permitindo à vida de se manifestar, e ele é representado pela “essência”. 

(AUTEROCHE, cap. III, 1992). 

 

14.5 EXPLICAÇÃO DA FUNÇÃO FISIOLÓGICA DAS VÍSCERAS (ZANG 

FU) E DE SUAS RELAÇÕES 

 

 O Fígado (Gan) tema função de drenar e de ser regulador; a natureza da Madeira 

é de reproduzir e fazer crescer, eis porque o Fígado (Gan) pertence à Madeira. 

 O Yang do Coração (Xin) tem a função de aquecer, a natureza de Fogo é de ser 

o Calor de Yang, o Coração (Xin) pertence então ao Fogo. 

 O Baço (Pi) é a “origem dos nascimentos e das transformações”; a natureza da 

Terra é de produzir e de transformar todas as coisas, assim o Baço (Pi) pertence 

à Terra. 

 O Qi do Pulmão (Fei) tem por função de “purificar e fazer descer”, a natureza do 

Metal é a pureza, a volta a si mesmo, eis porque o Pulmão (Fei) pertence ao 

Metal. 

 Os Rins (Shen) têm a função de “comandar” a água e de conter o Jing, a 

natureza da Água é de “umedecer a parte baixa”, portanto, os Rins (Shen) 

pertencem à Água. (AUTEROCHE, cap. II, 1992). 

 

14.6 CLASSIFICAÇÃO DOS JING LUO 

 

Os meridianos se dividem em 3 categorias: meridianos comuns ou regulares 

(Jing Mai), meridianos particulares (também denominados extraordinários, curiosos, 
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estranhos), (Qi Jing Mai) e meridianos distintos ou separados (Jing Bie). 

(AUTEROCHE, cap. IV, 1992). 

Há 12meridianos regulares compostos de: - 3 meridianos Yin do braço; - 3 

meridianos Yin da perna; - 3 meridianos Yang do braço; - 3 meridianos Yang da perna; 

Os meridianos Yang correspondem às Vísceras Fu, circulam na zona externa dos 

membros. Os meridianos Yin correspondem aos órgãos Zang, circulam na parte interna 

dos membros. (AUTEROCHE, cap. IV, 1992). 

Há 8 meridianos particulares: - Du Mai; - Ren Mai; - Chong Mai; - Dai Mai; - 

Yin Qiao Mai; - Yang Qiao Mai; - Yin Wei Mai; - Yang Wei Mai; 

São chamados de “particulares” porque não têm nem relações, nem comunicação 

especiais com as vísceras. Sua atuação principal é de reforçar os liames entre os 

meridianos regulares, a fim de regularizar o Qi e o Sangue (Xue). O excesso de Qi e de 

Sangue (Xue) dos 12 meridianos se escoa e se concentra nos 8 meridianos particulares, 

onde é guardado como reserva para ser distribuído quando há insuficiência de Qi e de 

Sangue (Xue) nos Jing Mai. (AUTEROCHE, cap. IV, 1992). 

 

14.7 FUNÇÕES DO ÓRGÃOS E VÍSCERAS (ZANG FU) 

 

Coração (Xin): é considerado o mais importante de todos os Órgãos Internos, as 

principais funções são: (MACIOCIA, 2014, Cap. 6, pág. 89). 

 Governar o Sangue (Xue); 

 Controlar os vasos sanguíneos; 

 Manifestar-se na compleição; 

 Abrigar a Mente (Shen); 

 Relacionar-se à alegria; 

 Abrir-se na língua; 

 Controlar a sudorese; 

 

Fígado (Gan): é responsável pelo planejamento global das funções do corpo, 

assegurando o fluxo homogêneo e a própria direção do Qi. Suas funções 

são:(MACIOCIA, 2014, Cap. 7, pág. 97). 

 Armazenar o Sangue (Xue); 

 Assegurar o fluxo homogêneo do Qi; 
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 Controlar os tendões; 

 Manifestar-se nas unhas; 

 Abrir-se nos olhos; 

 Controlar as lágrimas; 

 Abrigar a Alma Etérea; 

 Ser afetado pela raiva; 

 

Pulmão (Fei): governa o Qi e a respiração e, em particular, está encarregado da 

inalação do ar. Por essa razão, e também por sua influência sobre a pele, é o órgão 

intermediário entre o organismo e o meio ambiente. Controla os vasos sanguíneos, onde 

o Qi do Pulmão (Fei) auxilia o Coração (Xin) no controle da circulação sanguínea. Suas 

funções são: (MACIOCIA, 2014, Cap. 8, pág. 106). 

 Governar o Qi e a respiração; 

 Controlar os canais e vasos sanguíneos; 

 Controlar a dispersão e a descida de Qi e Fluidos Corpóreos; 

 Regular todas as atividades fisiológicas; 

 Regular a passagem das águas; 

 Controlar a pele e o espaço entre pele e músculos; 

 Manifestar-se nos pelos corpóreos; 

 Abrir-se no nariz; 

 Controlar o muco nasal; 

 Abrigar a Alma Corpórea; 

 Ser afetado por aflição, mágoa e tristeza; 

 

Baço (Pi): a principal função consiste em auxiliar a digestão do Estômago (Wei) 

por meio do transporte e da transformação das essências dos alimentos, absorvendo a 

nutrição destes e separando as partes utilizáveis das inutilizáveis. O Baço (Pi) é o Órgão 

central na produção do Qi: a partir dos alimentos e líquidos ingeridos, ele extrai o Qi do 

Alimento (Gu Qi), que é a base para a formação do Qi e do Sangue (Xue). Suas funções 

são: (MACIOCIA, 2014, Cap. 9, pág. 116). 

 Governar a transformação e o transporte; 

 Controlar a subida do Qi; 

 Controlar o Sangue (Xue); 
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 Controlar os músculos e os quatro membros; 

 Abrir-se na boca e manifestar-se nos lábios; 

 Controlar a saliva (Xian); 

 Controlar a subida do Qi; 

 Abrigar o Intelecto; 

 Ser afetado pelo estado de ficar pensativo; 

 

Rim (Shen): é 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; tal Essência determina nossa constituição básica, 

dessa maneira, a descrição do Rim (Shen) como a “Raiz de Vida”. 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 também produz a Medula, 

abastece o cérebro, controla os ossos, abriga a Força de Vontade (Zhi) e controla a Porta 

de Vida (Fogo Ministro). (MACIOCIA, 2014, Cap. 10, pág. 126). Suas funções são: 

 Armazenar Essência e governar nascimento, crescimento, reprodução e 

desenvolvimento; 

 Produzir Medula, abastecer cérebro e controlar ossos; 

 Governar a Água; 

 Controlar a recepção do Qi; 

 Abrir-se nos ouvidos; 

 Manifestar-se nos cabelos; 

 Controlar a saliva; 

 Controlar os dois orifícios inferiores; 

 Abrigar a Força de Vontade (Zhi); 

 Controlar a Porta da Vida (Fogo Ministro); 

 

Pericárdio (Xin Bao): a natureza incerta do Pericárdio (Xin Bao) origina-se 

também do fato de ele estar unido ao Coração (Xin), sob o ponto de vista dos órgãos. 

Suas funções são: (MACIOCIA, 2014, Cap. 11, pág. 136). 

 Intimamente relacionado ao Coração (Xin); 

 “Membrana envolvendo o Coração (Xin); 

 Protege o Coração (Xin); 
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 Como o Coração (Xin), governa o Sangue (Xue) e abriga a Mente; 

 Pontos do Pericárdio podem revigorar a Sangue (Xue) ou resfriar o Sangue 

(Xue); 

 Pontos do Pericárdio (Xian Bao) estimulam ou acalmam a Mente; 

 Em doenças febris aguda, o Pericárdio (Xian Bao) pode estar obstruído por 

Calor manifestado por febre alta e delírio; 

 

Estômago (Wei): juntamente com o Baço (Pi) é conhecido como a “Raiz do Qi 

pós-Celestial” pelo fato de ser a origem de todo o Qi e Sangue (Xue) produzido após o 

nascimento. Suas funções são: (MACIOCIA, 2014, Cap. 13, pág. 153). 

 Controlar a “recepção”; 

 Controlar a maceração e a decomposição dos alimentos; 

 Controlar o transporte das essências dos alimentos;  

 Controlar a descida do Qi; 

 Ser a origem dos fluidos; 

 

Intestino Delgado (Xiao Chang): recebe alimentos e líquidos do Estômago 

(Wei) para realizar a sua função de separar as partes “puras” (ou seja, reutilizáveis) das 

“impuras”. A parte pura é transportada pelo Baço (Pi) para todo o organismo a fim de 

nutrir os tecidos. A parte “impura” é transmitida ao Intestino Grosso (Da Chang), de 

maneira a excretar as fezes; e à Bexiga (Pang Guang), para excretar a urina. 

(MACIOCIA, 2014, Cap. 14, pág. 158). 

 Controlar a recepção e a transformação; 

 Separar os fluidos; 

 

Intestino Grosso (Da Chang): consiste em receber alimentos e líquidos do 

Intestino Delgado (Xiao Chang). Após a reabsorção de alguns fluidos, as fezes são 

excretadas. (MACIOCIA, 2014, Cap. 15, pág. 161). 

 Controlar a passagem e a condução; 

 Transformar fezes e reabsorver fluidos; 

 

Vesícula Biliar (Dan): recebe a bile do Fígado (Gan), que a mantém pronta para 

excretar durante a digestão, quando for necessário. Desse ponto de vista, a função da 
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Vesícula Biliar (Dan) é idêntica à da medicina ocidental. (MACIOCIA, 2014, Cap. 16, 

pág. 164). 

 Estocar e excretar a bile; 

 Controlar a decisão; 

 Controlar os tendões; 

 

Bexiga (Pang Guang): subsequentemente armazena e excreta a urina. A função 

da Bexiga (Pang Guang) de transformar os fluidos necessita do Qi e do Calor fornecidos 

pelo Yang do Rim (Shen). Na medicina chinesa, isso é denominado função de 

“transformação do Qi da Bexiga (Pang Guang) ”, ou seja, transformação dos fluidos 

pelo Qi. (MACIOCIA, 2014, Cap. 17, pág. 168). 

 

 Remover a água pela transformação do Qi;  

 

Triplo Aquecedor (San Jiao): médicos chineses sempre se questionam sobre a 

natureza do Triplo Aquecedor (San Jiao) e em especial se ele tem uma “forma” ou não, 

ou seja, se ele é um órgão real ou uma função. As funções do Triplo Aquecedor (San 

Jiao), é apropriado discutir quatro diferentes visões: Triplo Aquecedor (San Jiao) como 

um dos seis órgãos Yang / Triplo Aquecedor (San Jiao) como um mobilizador do Qi 

Original (Yuan Qi) / Triplo Aquecedor (San Jiao) como as três divisões do corpo / 

Triplo (San Jiao) Aquecedor como cavidades do corpo. (MACIOCIA, 2014, Cap. 18, 

pág. 171). 

 Mobilizar Qi Original (Yuan Qi); 

 Controlar transporte e penetração do Qi; 

 Controlar passagem de Água e excreção de fluidos; 

 

15 MIELITE TRANSVERSA AGUDA NA VISÃO DA MEDICINA 

CHINESA 

 

Para a Medicina Chinesa a dor ocorre devido a uma estagnação de Qi 

(“energia”) e Xue (“Sangue”), nos canais e colaterais energéticos (Jing Luo) e, não 

constitui um simples sintoma, mas sim uma entidade clínica com características que se 
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apresentam como parte essencial para o correto diagnóstico das possíveis síndromes 

“energéticas” correlatas. (PASQUINI, 2014).   

Na visão da Medicina Ocidental a Mielite Transversa é um processo 

inflamatório agudo que afeta uma área focal da medula espinhal. Ela é caracterizada 

clinicamente por sinais e sintomas de disfunção neurológica em nervos motores, 

sensoriais, e autonômicos e vias nervosas da medula espinhal que se desenvolvem 

agudamente ou subagudamente. 

Na visão da Medicina Chinesa, o Cérebro também é denominado “Mar da 

Medula”, onde controla a memória, a concentração, a visão, a audição, o tato e a 

olfação. A Essência do Rim (Shen) produz na Medula que se reúne para abastecer o 

Cérebro e a coluna espinhal. O Cérebro também depende do Coração (Xin), 

particularmente no Sangue (Xue) do Coração (Xin), para sua nutrição, de maneira que 

as atividades fisiológicas do Cérebro dependem do estado do Rim (Shen) e do Coração 

(Xin). O Rim (Shen) estoca a Essência e o Coração (Xin) governa o Sangue (Xue). Se 

tanto a Essência como o Sangue (Xue) estiverem abundantes, o Cérebro será saudável, a 

vitalidade boa, os ouvidos podem ouvir apropriadamente e os olhos poderão enxergar 

claramente. Se a Essência do Rim (Shen) e do Sangue (Xue) do Coração (Xin) 

estiverem deficientes, o Cérebro ficará lento, a memória fraca, a vitalidade afetada, a 

audição e a visão diminuídas. (MACIOCIA, 2014, cap. 19, pág. 190).  

A Medula, matriz comum da medula óssea e do Cérebro, é produzida pela 

Essência do Rim (Shen), abastece o Cérebro e a coluna espinal e forma a medula óssea. 

Sua função consiste em nutrir o Cérebro e a coluna espinal para formar a medula óssea, 

preencher os ossos e contribuir para a formação de Sangue (Xue). (MACIOCIA, 2014, 

cap. 19, pág. 191).  

A paciente que originou este estudo foi diagnosticada com Mielite Transversa 

Aguda de causa desconhecida e Polineuropatia Crônica Axonal, devido a dosagem da 

vitamina B12, e que dentre os seus sintomas gera desconforto no hipocôndrio, opressão 

no tórax, artrite bilateral, rigidez nas mãos, ausência de movimentos e espasmos. Para a 

Medicina Chinesa a Mielite Transversa Aguda indica e Polineuropatia Crônica Axonal 

indica todos os fatores, no entanto, relacionados com o Sangue (Xue) e sua formação. A 

formação do Sangue (Xue) está intimamente relacionada com a formação de Qi.   

O Sangue (Xue) é produzido de duas maneiras diferentes e complementares. Ele 

é resultado da transformação do Jing sutil da água e dos grãos e do Jing armazenado 

pelos Rim (Shen). Em outras palavras, é o Jing do céu posterior, que provem do 
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aquecedor central associado ao Baço (Pi) e o Jing do céu anterior, que provem do 

Aquecedor Inferior 3 associado ao Rim (Shen), que são a origem da produção de 

Sangue(Xue). (SIONNEAU, 2014). 

O Imperador Amarelo (cap. 44) “todos os órgãos sólidos podem causar flacidez 

num homem, isso por que”? Qibo respondeu: “o Pulmão (Fei) se encarrega da pele e 

dos pelos do corpo inteiro; o Coração (Xin) se encarrega dos canais do corpo inteiro. O 

Fígado (Gan) se encarrega dos tendões do corpo inteiro; o Baço (Pi) se encarrega dos 

músculos do corpo inteiro; o Rim (Shen) se encarrega da medula óssea no corpo inteiro. 

Por isso, quando há calor no Pulmão (Fei), os lobos do mesmo enfraquecerão e a pele e 

os pelos vão se tornar fracos e prensados; quando o caso for severo, irá ocorrer flacidez 

nos pés. Quando há calor no Coração (Xin) a energia descendente no canal irá ascender 

reversa, para causar abundância na parte superior do corpo e deficiência na inferior, e a 

deficiência inferior irá causar a síndrome da flacidez vascular; o paciente irá se sentir 

como que quebrado nas juntas que não podem entrar em contato umas com as outras, e 

a barriga da perna tornar-se á frouxa a ponto de causar incapacidade de caminhar.” 

(Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 228). 

“Quando há calor no Fígado (Gan), a bile irá ascender causando amargo na boca, 

a aponecrose vai se tornar enfraquecida, devido à desnutrição, e quando as aponecroses 

estiverem enfraquecidas, irá ocorrer a síndrome de flacidez envolvendo os tendões.” 

Quando há calor no Baço (Pi), ele irá causar secura do fluído corporal no Estômago 

(Wei), o paciente ficará com sede tendo adormecimento nos músculos a ponto de causar 

a síndrome de flacidez muscular.”(Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 228). 

“Quando há calor no Rim (Shen), o fluído seminal estará esgotado, a região 

lombar e a espinha estarão incapacitadas de se mover; a fraqueza óssea e a redução da 

medula irão provocar a ocorrência da síndrome de flacidez envolvendo osso.”  

(Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 228). 

O Imperador Amarelo perguntou: “Como surge a flacidez”? Disse Qibo: “O 

Pulmão (Fei) é o líder entre as várias vísceras e é a canopla do Coração (Xin); quando o 

desejo de uma pessoa não pode ser satisfeito e ela fica muito desapontada, seu fogo do 

Coração (Xin) irá abrasar o Pulmão (Fei) provocando ruído na respiração, e o calor do 

Pulmão (Fei) fará com que seu fluído se torne exausto. Esta é a ocorrência da flacidez 

nos pés. Quando uma pessoa tem um sofrimento excessivo, o Pericárdio será ferido, e a 

energia Yang irá se agitar para dentro causando hematoquezia. Para isso está 

estabelecido no “Capítulo da Origem da Doença” que quando o grande canal está 
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deficiente, irá causar a síndrome Bi do canal, e por fim se tornar síndrome de flacidez 

vascular.” (Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 228). 

“Se alguém delibera em excesso quando seus desejos não são atendidos, fazendo 

com que seu pensamento flutue, ou quando se tem fadiga pelas atividades sexuais a 

ponto de causar moleza nos tendões, na síndrome Bi nos tendões prossegue até que se 

tenha emissão noturna e leucorreia. Por isso, está postulado no “Clássicos Menores”, 

que, “o mal Bi dos tendões é causado pelas atividades sexuais em excesso”.  Quando 

alguém contrai a umidade perversa e se dá à bebida, o calor umidade irá ficar retido no 

interior; como ele reside num lugar úmido, a umidade irá invadir a partir do exterior e 

causar adormecimento dos músculos. A umidade, tanto dentro quanto fora, irá causar a 

síndrome de flacidez muscular.” (Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 228). 

Por isso está estabelecido nos “Clássicos Menores”: “a síndrome da flacidez 

muscular é causada pelo viver prolongado junto a um local úmido.” Quando se está 

cansado após uma longa jornada de um clima quente e se fica com sede, o que é 

fenômeno da energia Yang Ming deficiente no interior, o calor astênicoirá invadir o 

Rim (Shen). Como o Rim (Shen) é um órgão que pertence à água e nesse momento, a 

água é incapazde sobrepujar o calor do fogo, a medula se esvaziará, os dois pés não 

mais poderão sustentar o corpo, e irá ocorrer a síndrome de flacidez envolvendo o osso. 

Por isso, postulou-se nos “Clássicos Menores:” “a síndrome de flacidez envolvendo o 

osso, é causado pelo calor excessivo.”  (Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 228). 

O Imperador Amarelo perguntou: “Como distinguir os cinco tipos de flacidez? 

Disse Qibo: “Quando o calor perverso está no Pulmão (Fei) a compleição do paciente é 

branca e seu cabelo fenece; Quando o calor perverso está no Coração (Xin) sua 

compleição é vermelha e seus colaterais imediatos estão aparentes; quando o calor 

perverso está no Fígado (Gan), sua compleição é verde e suas unhas estão secas. 

Quando o calor perverso está no Baço (Pi), sua compleição é amarela e seus músculos 

estão moles; quando o calor perverso está no Rim (Shen), sua compleição é negra e seus 

dentes enfraquecem.” (Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 228). 

O Imperador Amarelo disse: “O que disseste é sensato. Mas o que está atestado 

nos livros antigos que quando se trata a flacidez, deve se tratar o canal Yang Ming 

isoladamente, isso porque?” Disse Qibo: “O Canal Yang Ming 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. O Canal Chong é o nascedouro 

dos canais; ele permeia e irriga as estrias musculares. Tanto o Canal Chong quanto o 
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Canal Yang Ming conectam os tendões, e tanto os canais Yin e os canais Yang 

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

(Impulso daEnergia E30). O canal Yang Ming é o líder dentre todos que estão 

relacionado ao Canal da Cintura e se conectam com o Canal Du. Por isso, quando o 

Canal Yang Ming está em insuficiência, a convergência dos tendões torna-se 

enfraquecida e daí para frente não mais pode ser contra lada pelo Canal da Cintura. 

Como resultado, os pés ficarão fracos e inúteis”. (Imperador Amarelo, Cap. 44, pág. 

228). 

O Imperador Amarelo perguntou: Como tratar isso?” Disse Qibo: “Pode se tratar 

revigorando a energia Xing e drenando a energia Shu afim de equilibrar o astênico e 

estênico, as condições favoráveis e desfavoráveis. Não importa que seja tendão, canal, 

osso, ou músculo, quando se proceder ao tratamento no mês relacionado à energia 

visceral, em que ela estiver próspera, a doença pode ser curada.” (Imperador Amarelo, 

Cap. 44, pág. 228). 

Para isso selecionamos vários pontos abaixo dos cotovelos, e joelhos e nos 

quatro membros: também são chamados de pontos de transporte raiz (Bem Shu Xue). 

Eles incluem os pontos poço, nascente, riacho, rio e união (ou mar). Todos se 

encontram distribuídos na raiz dos doze canais nas extremidades dos quatro membros, e 

exercem uma grande influência nos ramos da cabeça, face e tronco, assim como nos 

órgãos internos ao qual pertencem também se tratam de uma forma de pivô no qual os 

canais e vasos se conectam.  

Os antigos descreveram figurativamente as ações dos cinco tipos de pontos 

comparando-as do fluxo de pequenos ou grandes volumes de água, aplicando está 

analogia de acordo com o fluxo de Qi do canal de amplo para estreito, e de superficial 

pouco profundo, portanto são divididos e chamados de poço, nascente, riacho, rio e mar. 

Para explicar figurativamente o fluxo do movimento do Qi do canal e a ação especial de 

cada ponto. Onde o Qi do canal surge é como a água na cabeceira de uma nascente. Para 

isso é chamado de (ponto) “poço”. É como a nascente de um rio fluindo para fora da 

terra. Onde o Qi do canal flui e passa é como uma fonte de água fluindo fracamente (e, 

porém, de forma rápida). Portanto, é chamada de “Nascente”. Onde o Qi do canal irriga 

e flui é como a água que flui de superficial para a profundidade, portanto, é chamado de 

“Riacho”. Onde a porção do Qi do canal se move como em canal é como um rio que flui 

livre e facilmente. Portanto, é chamada de “Rio”. Onde o Qi do canal, após isso, é como 

cem rios fluindo para o mar, é então chamado de “União”, (ou ponto mar) cada um dos 



30 

 

12 canais possui seus cinco pontos de transporte. Portanto, há 60 no total. Quando os 

pontos fonte dos canais Yang são acrescidos, o total é de 66. (os canais Yin não 

possuem pontos fonte separados dos pontos de transporte).  

Estes são descritos abaixo: 

Quando selecionar pontos abaixo dos cotovelos, nas mãos e abaixo dos joelhos 

nos pés, as  

IG11 (Quchi) é o ponto do canal do Intestino Grosso (Da Chang), Yang Ming da 

mão. É o local do canal onde o fluxo de Qi e sangue é relativamente ?????? e 

exuberante. Pelo fato do pulmão (Fei) e Intestino Grosso (Da Chang) possuírem uma 

relação mútua de interior – exterior, IG11 (Quchi) pode indiretamente regular o Qi do 

Pulmão (Fei), eliminar o vento e os patogênicos, dispersar o Qi e mover o sangue. Sua 

natureza é elevar e não ser tranquilo. Portanto, é capaz de regular todos os tipos de 

patogênicos alojados nos canais, assim como estagnação e obstrução de Qi e sangue. 

VB34 (Yanglingquan) é o ponto mar do canal da Vesícula Biliar (Dan) e ponto 

de encontro dos tendões. Visto que o Fígado (Gan) e a Vesícula Biliar (Dan) possuem 

uma relação interior – exterior, e o Fígado (Gan) também governa os tendões, possui a 

ação a ação de eliminar vento e liberar a Vesícula Biliar (Dan), relaxar os tendões e as 

juntas E36 (Zusanli) é o ponto mar do canal do Estômago (Wei), Yang Ming do pé. Se 

trata da terra contida na terra. 

Cinco pontos mais utilizado são: nos membros superiores, com ações especiais, 

entre os 66 pontos de transporte são, segundo Dr. Wang Le Jing, IG4 (Hegu) e IG11 

(Guchi), enquanto nos membros inferiores são, E36 (Zusanli), e VC34 (Yanglingquan). 

IG4 (Hegu) é o ponto Yang Ming da mão, Intestino Grosso (Da Chang). Os pontos 

fonte estão conectados com o Qi original do corpo. Como dito no Nau Jing. Dificuldade 

66 “onde ele para sempre é a fonte”. Este é o local onde o Qi Original contido nos 

órgãos e vísceras, canais e vasos para e permanece. O Qi Original surge de entre os Rim 

(Shen) e abaixo do umbigo (no VC5 (Shimen) e VC4 (Guanyuan). Ele passa pelos três 

aquecedores, se dissipa e espalha entre os cinco órgãos, e as seis vísceras e os 12 canais. 

O local onde se encontra é o ponto fonte. O Qi original é a força de impulso raiz, a qual 

estimulo as funções vitais do corpo. É o transporte e o movimento do Qi Original dos 

canais que impulsiona todas as atividades fisiológicas.  

Tendo base nessas informações podemos dizer que a paciente apresenta as 

seguintes síndromes:  

* Estagnação do Qi do Fígado (Gan); 
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* Deficiência Yan do Rim (Shen) e Yang do Baço (Pi); 

* Deficiência de Qi e Xue (Sangue); 

 

15.1 ESTAGANAÇÃO DO QI DO FÍGADO (GAN) 

 

As duas funções mais importantes do Fígado (Gan) consistem em assegurar o 

fluxo uniforme do Qi e armazenar o Sangue (Xue). O fluxo uniforme do Qi do Fígado 

(Gan) influencia todos os órgãos e muitas partes diferentes do corpo. (MACIOCIA, 

2014, cap. 34, pág. 405).  

Manifestações clínicas: sensação de distensão em hipocôndrio, tórax, epigástrico 

ou abdome, suspiros. Melancolia, depressão, mau humor, flutuação do estado mental, 

“exaltação”, sensação de ter caroço na garganta. Períodos menstruais irregulares, 

distensão das mamas antes da menstruação, tensão pré-menstrual e irritabilidade. 

(MACIOCIA, 2014, cap. 34, pág. 406). 

 

 

 

15.2 ETIOLOGIA 

 

Tensão emocional: problemas na vida emocional são, sem dúvida, as causas 

mais importantes (se não for a única) da estagnação do Qi do Fígado (Gan). O estado de 

frustação, raiva reprimida ou ressentimento por um longo período pode fazer o fluxo do 

Qi ficar impedido, de forma que o Qi não flua suavemente, resultado em estagnação do 

Qi do Fígado (Gan).(MACIOCIA, 2014, cap. 34, pág. 406). 

 

15.3 PATOLOGIA 

 

A estagnação do Qi do Fígado (Gan) tem alcance muito amplo e manifesta sua 

influência em uma gama extensiva de sintomas e sinais. No nível físico, a estagnação do 

Qi do Fígado (Gan) pode manifesta-se no hipocôndrio, tórax, epigástrico e abdome. A 

estagnação se manifesta com uma sensação característica de distensão “Distensão” é 

uma tradução da palavra chinesa Zhang.  Refere-se uma sensação subjetiva do paciente 

de inchaço, mas, no epigástrico e no abdome, pode ser também interpretada 

objetivamente, ou seja, o abdome fica dilatado e bastante duro como um tambor. As 
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manifestações emocionais que são muito comuns e típicas da estagnação do Qi do 

Fígado (Gan) são decorrentes da falta de fluxo do Qi em um nível psíquico. A 

estagnação do Qi do Fígado (Gan) impede o “ir e vir” da Alma Etérea com resultante 

depressão, sensação de falta de propósito, falta de projetos, sonhos, etc. (MACIOCIA, 

2014, cap. 34, pág. 407). 

 

15.4 DEFICIÊNCIA DE YANG DO RIM (SHEN) E YANG DO BAÇO (PI) 

 

Uma doença crônica, especialmente uma que se manifeste com deficiência do 

Yang do Baço (Pi), pode causar Deficiência do Yang do Rim (Shen) depois de um 

período prolongado. Esse padrão é caracterizado, então, por sintomas de frio interior. 

Quando o Yang do Rim (Shen) estiver deficiente, o Fogo da Porta da Vida falha ao 

aquecer o corpo, o Rim (Shen) também não têm Qi suficiente para dar força aos ossos e 

à região dorsal e fraqueza das pernas e joelhos, causa falha ao aquecer a Essência. A 

Deficiência do Yang do Rim (Shen) e suas manifestações clínicas: lombalgia, tontura, 

tinido, joelhos frios e fracos, sensação de frio na região lombar, sensação de frio, pernas 

fracas, compleição branco-brilhante, cansaço, lassitude, urina clara e abundante, micção 

à noite, apatia, edema das pernas, infertilidade nas mulheres, fezes amolecidas, 

depressão, impotência, ejaculação precoce, contagem baixa de esperma, esperma frio e 

ralo, libido diminuída. (MACIOCIA, 2014, Cap. 37, pág. 480). 

Língua: Pálida e Úmida. 

Pulso: Profundo-Debilitado. 

Sintomas fundamentais: dor nas costas, sensação de frio, urina clara e 

abundante, língua pálida, pulso profundo.  

 

O edema é decorrente e do impedimento da função do Baço (Pi) de 

transformação e transporte dos fluidos; quando os fluidos não podem ser transformados, 

acumulam-se sob a pele, originando edema. As manifestações clínicas de Deficiência do 

Yang do Baço (Pi) são: pouco apetite, distensão abdominal após comer, cansaço, 

lassitude, vontade de se deitar enrolado, compleição pálida, fraqueza dos membros, 

fezes amolecidas, tendência à obesidade, sensação de frio, membros frios, edema. 

(MACIOCIA, 2014, Cap. 36, pág. 462). 

Língua: Pálida e úmida; 

Pulso: Profundo –fraco; 
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Sintomas fundamentais: fezes amolecidas, sensação de frio, membros frios, 

edema e cansaço; 

 

15.5 ETIOLOGIA 

 

A etiologia desse padrão é exatamente a mesma daquela da Deficiência do Qi do 

Baço (Pi), com a ressalva de que esse padrão seja provavelmente causado pela 

exposição ao frio e à umidade do meio ambiente. (MACIOCIA, 2014, Cap. 36, pág. 

463). 

 

15.6 DEFICIÊNCIA DE QI E SANGUE (XUE) 

 

Os padrões patológicos de desarmonias do Qi podem ser: Deficiência de Qi / 

Afundamento do Qi / Estagnação do Qi / Rebelião do Qi. A Deficiência do Qi inclui 

ligeiro encurtamento da respiração, voz fraca, sudorese espontânea, falta de apetite, 

fezes amolecidas, cansaço e pulso vazio. Esses são os sintomas e sinais de Deficiência 

de Qi do Baço (Pi) e do Pulmão (Fei). Entretanto, também pode ocorrer Deficiência do 

Qi de outros órgãos. A Deficiência do Qi do Coração (Xin) é caracterizada por 

palpitação, ao passo que a Deficiência do Qi do Rim (Shen) conduz à micção frequente. 

É comum listar apenas os sintomas de Deficiência do Qi do Baço (Pi) e do Pulmão 

(Fei), primeiro porque eles são mais comuns, e segundo porque o Pulmão (Fei) governa 

o Qi e o Baço (Pi) é a fonte do Qi, por meio da sua atividade de transformação e 

transporte. (MACIOCIA, 2014, Cap. 31, pág. 361). 

Os padrões de patologia do Sangue (Xue) são: Deficiência de Sangue (Xue) / 

Estase de Sangue (Xue) / Calor no Sangue (Xue) / Perda de Sangue (Xue). As 

manifestações clínicas incluem compleição pálida, branco-embotada, vertigem, 

memória debilitada, entorpecimento ou formigamento, visão turva, insônia, lábios 

pálidos, períodos menstruais escassos ou amenorreia, depressão, ansiedade leve, língua 

Pálida ou ligeiramente seca, além de pulso Áspero ou fino. Vários órgãos estão 

envolvidos na fabricação de Sangue (Xue), em especial o Baço (Pi), o Rim (Shen) e o 

Fígado (Gan); sendo assim, a deficiência de Sangue (Xue) na maioria das vezes é 

combinada com uma Deficiência de um ou mais desses órgãos. Uma vez que o Sangue 

(Xue) do Fígado (Gan) se torna deficiente, isso pode afetar, particularmente, o Coração 

(Xin). Nos casos graves e duradouros, a Deficiência do Sangue (Xue) provoca mais 



34 

 

tarde um pouco de Secura, uma vez que o Sangue (Xue) faz parte do Yin. Isso se 

manifesta por língua, pele e cabelos secos, além de unhas murchas. Em outros casos, a 

secura persistente do Sangue (Xue) originar Vento na pele que, combinado a ela, pode 

provocar algumas doenças de pele caracterizadas por secura e prurido.  (MACIOCIA, 

2014, Cap. 31, pág. 363). 

 

16 ACUPUNTURA SISTÊMICA 

 

Baseia-se na existência de acupontos (pontos de Acupuntura), distribuídos ao 

longo de doze linhas imaginárias, chamadas meridianos (Coração (Xin), Fígado (Gan), 

Baço-Pâncreas (Pi), Pulmão (Fei), Estômago (Wei), Rim (Shen), Circulação/Sexo, 

Intestino Delgado (Xiao Chang), Vesícula Biliar (Dan), Intestino Grosso (Da Chang), 

Bexiga (Pang Guang) e Triplo Aquecedor (San Jiao)), que percorrem o corpo no sentido 

vertical, formando assim pares simétricos nas faces dorsais e ventrais do corpo, os 

quais, devidamente estimulados, normalmente, por agulhas, são capazes de promover 

uma série de benefícios à saúde do indivíduo. (GUSMÃO, 2014; RESENDE, 2014). 

Os pontos são locais específicos do corpo localizados nos meridianos onde é 

aplicada a Acupuntura, podendo causar certas reações nos órgãos e Vísceras específicos 

de cada Acupontos ou em outras regiões do corpo, obtendo assim resultados favoráveis 

ao organismo. A inserção da agulha de Acupuntura tem como finalidade promover a 

mobilização, a circulação e o fortalecimento das energias humanas, e também promove 

a expulsão de energias perversas que prejudicam um indivíduo.  (GUSMÃO, 2014; 

RESENDE, 2014). 

 

https://www.twgram.me/tag/yizhicare/Acesso: 27/03/2019 as 20:11. 

 

17 AURICULOTERAPIA 

 

https://www.twgram.me/tag/yizhicare/
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Pode-se assegurar sem temor algum, que o diagnóstico e tratamentoatravés do 

microssistema da orelha teve sua origem na China. O povo chinês foi provavelmente, o 

primeiro a esboçar a estreitarelação existente entre o pavilhão auricular, os canais e 

colaterais, osZang Fu e o resto do organismo, além de legar as bases teóricas parao 

diagnóstico e tratamento, através do pavilhão auricular. (GARCIA, 1999) 

A Auriculoterapia é um método de tratamento dentro da acupuntura que se 

utiliza de pontos específicos localizados no pavilhão auricular. A estimulação desses 

pontos reflete diretamente no córtex cerebral, no sistema nervoso central e atua no 

equilíbrio dos canais de energia do corpo, restaurando e mantendo o fluxo do Qi, ou 

Energia Vital, no organismo. Fundamentalmente, a Auriculoterapia é um método 

terapêutico que consiste na estimulação dos pontos específicos da aurícula com a 

finalidade de promover a homeostasia de uma forma geral, seja de ordem orgânica, 

funcional ou psíquica. O pavilhão auricular e o dorso da orelha formam um 

microssistema, o qual atua como receptor de sinais de alta especificidade, podendo 

refletir todas as mudanças fisiopatológicas dos órgãos, vísceras, membros, além do 

tronco, órgãos dos sentidos e até mesmo emoções. A orelha é uma formação esquelética 

fibrocartilaginosa, penetrada por músculos que a ligam diretamente à cabeça. Os nervos 

que ela possui são do 29 tipo motores e sensitivos, onde se interpenetram veias que 

possibilitam a existência de todo um sistema linfático com um grande número de 

condutos o que facilita a acupuntura e a interligação dos pontos auriculares, os quais 

veremos mais adiante. O efeito do tratamento é quase imediato. O estímulo leva o 

cérebro a agir sobre os órgãos, os membros e suas funções, equilibrando e 

harmonizando o organismo, provocando assim a eliminação dos males que acometem o 

indivíduo, fazendo fluir a energia vital pelo corpo. (SILVA, 2016; TROMBELLI, 2016; 

CUNHA, 2016).  

 

18 MOXABUSTÃO 

 

A Moxabustão é tão antiga quanto a Acupuntura e, na China, já era utilizada por 

famílias reais quando a Acupuntura falhava. O Dr. Wang Xuetai classifica a 

Moxabustão de acordo com a temperatura exercida nos acupontos, sendo os seus efeitos 

divididos em três tipos: 1. Moxabustão aquecedora: a temperatura é suave e a pele não é 

queimada, ficando apenas avermelhada. Serve para tratar síndromes do frio. 2. 

Moxabustão com formação de vesículas: a temperatura é alta e a pele é queimada. Serve 
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para tratar choques e colapsos. 3. Moxabustão supurada: a temperatura é muito alta e a 

queimadura da pele do acuponto é grave, seguida de supuração. Serve para tratar as 

patologias de deficiência e síndromes frias. Assim, pode-se classificar a Moxabustão 

em: (INADA, 2007). 

 Direta: 

- Sem cicatriz. 

- Com cicatriz. 

- Com incenso. 

- Com incenso e moxa. 

 Indireta: 

- Sobre fatia de gengibre ou alho. 

- Sobre a camada de sal. 

- Com bastões de moxa. 

- Em caixa de madeira. 

- Sobre o cabo da agulha. 

- Sem fumaça e sem odor. 

- Moxa elétrica. 

 

19 ESTUDO DE CASO 

 

Paciente A.S, refere-se tosse seca, constipação, fezes em bolinhas, desconforto 

no hipocôndrio, opressão no tórax, artrite bilateral, rigidez nas mãos por 15 minutos 

pela manhã, zumbido nos ouvidos, refluxo, pés frios, fraquezas nas pernas, atrofia no pé 

direito, histórico de “Simeria” (ausência de movimentos), peso nas pernas, costa gelada. 

Obs: paciente tem 25 % dos movimentos peristálticos. Escala de dor 10. 

Q.P = Dor na nádega direita, dor ciático (espasmos). 

Diagnóstico Oriental: Estagnação do Qi do Fígado (Gan); 

                                    Deficiência Yang do Rim (Shen) e Yang do Baço (Pi); 

                                    Deficiência de Qi e Xue (Sangue); 

 

Relatório Equipe Multidisciplinar 

 

Paciente chega ao núcleo em cadeira de rodas se queixa que ao andar tronco 

superior está fletindo muito. 
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Objetivo: Ganho em FM em extensores / Ganho em ADM em cadeia anterior. 

Conduta: decúbito ventral extensão de tronco superior com mãos ao lado da 

cabeça, fortalecimento de isquitibiais com tornozeleira de 1,5 kg, em sedestação 

alongamento de MMSS mais tronco superior em extensão, treino de sentar e levantar 

com MMII sobre o colchonete associado a retificação de tronco superior, treino de 

marcha posterior. Conduta realizada sem intercorrências.  

 

1º Atendimento – 06/08/2018 

 

Língua: saburra espessa, pálida e úmida. 

Pulso: Esquerdo: curto, fino, fraco, profundo. 

           Direito: superficial, fraco, fino. 

Pontos: F3 + VC17 + VB34 (Bilateral) / R7 + BA15 + E25 / E36 e IG11 / B36 + 

B54 / B40 + B60 + B23 / MOXA VG4 + R1.  

Obs: após a aplicação, o paciente sentiu bastante tontura e o refluxo se 

intensificou. 

 

2º Atendimento – 11/08/2018 

 

Paciente relata que a intensidade da dor continua na escala de 10, o refluxo 

durou até na quinta-feira e depois foi melhorando aos poucos, os espasmos continua na 

mesma proporção. 

Língua: saburra espessa e úmida, pálida, ponta vermelha.  

Pulso: Esquerdo: curto, fino, fraco, profundo. 

           Direito: médio, fraco, fino. 

Pontos: F3 + VC17 + VB34 (Bilateral) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 / 

E36 + IG11 / B36 + B54 / B40 + B60 / MOXA VG4 + R1. 

Obs: após aplicação, paciente relaxou tanto que perdeu o equilíbrio, não 

conseguia ficar de pé, a região lombar e VC8, as pernas e os pés apresentavam quentes.  

 

 

 

 

3° Atendimento – 13/08/2018 
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Paciente refere que o refluxo voltou, continua com dificuldade para defecar. A         

pressão no peito, doí quando está com muitos gazes. O frio que sente nas pernas 

continua o mesmo, os pés quentes, zumbido no ouvido na escala de 5 – 3 = 2 continua, a 

região nas mãos continua e a dor na nádega direita não melhorou nada. Dor na escala de 

10.  

Língua: saburra espessa e úmida, pálida, ponta vermelha e fissura na região 

central (escamador). 

Pulso: Esquerdo: profundo, fraco e lento.  

           Direito: médio, fraco, fino. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / E25 (Bi) / E36 (Bi) / 

IG11 + B60 / B40 + B23 (Bi) / MOXA VG4 + R1. 

 

4º Atendimento – 18/08/2018 

 

Paciente relata, que os zumbidos nos ouvidos não apresentam mais, porém ainda 

se queixa de refluxo, perda de apetite, a noite os espasmos ficam mais intenso 

principalmente quando vai se deitar, a dor continua a mesma, fez alongamento com a 

fisioterapeuta, os espasmos são poucos durante o dia se não deitar, incontinência 

urinária continua, escala de dor 10. 

Língua: saburra espessa e úmida, pálida, fissura na região central, petéquias 

vermelhas ao fundo, vasos e estagnação sublingual.  

Pulso: Esquerdo: médio, fraco, fino.  

           Direito: profundo, fino, curto. 

Pontos:F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / E25 (Bi) / E36 (Bi) / 

IG11 + B60 / B40 + B23 (Bi) / MOXA VG4 + R1. 

 

5º Atendimento – 20/08/2018 

 

Paciente relata, que os zumbidos nos ouvidos sumiram, opressão torácica, 

refluxo, a dorna região da nádega direita continua, nas pernas a dormência e 

formigamentos continua, apresenta ainda constipação e gotejamento ainda persiste.  

Língua: saburra espessa e úmida, fissura central, pequenas petéquias vermelhas 

no fundo, trêmula. 
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Pulso: Esquerdo: médio, fraco, fino. 

           Direito: profundo, fino, curto. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / E25 (Bi) / E36 (Bi) / 

IG11 + B60 / B40 + B23 (Bi) / MOXA VG4 + R1. 

 

6º Atendimento – 24/08/2018 

 

Paciente relata que a dor continua com a escala de 10, o refluxo melhorou, não 

apresenta mais zumbido, se queixa ainda de constipação, a tontura melhorou, as pernas 

e os pés continuam quentes, a noite os espasmos estão com menos frequência, durante o 

dia quase não doí.  

Língua: saburra espessa e úmida, petéquias vermelhas, fissura na região central, 

trêmula, neste atendimento apresentou desviada para a esquerda. 

Pulso: Esquerdo: profundo, lento, cheio. 

           Direito: fino, rápido, cheio. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / B40 (Bi) / B23 + B60 (Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B36 + B54 (D) / MOXA VG4. 

Auriculo: região lombar, sacro, cóccix, medula óssea, articulações do quadril. 

Obs: após a aplicação, paciente andou novamente, sem colocar tanto peso em 

meus braços. 

 

7º Atendimento–27/08/2018 

 

Paciente relata que a dor continua ao nível da escala 9, ela não sabe dizer se foi 

por causa do remédio que era para noite (ela tomou antecipado para evitar os espasmos), 

os espasmos diminuíram de intensidade, sem zumbido, sessou o refluxo, os pés abriram 

um pouco mais, estão mais soltos e alguns movimentos, se queixa ainda de constipação.  

Obs: um dia após a aplicação os espasmos melhoraram. 

Língua: saburra espessa e seca, fissura na região central, ponta avermelhada, 

trêmula, estagnação sublingual e desviada para direita.  

Pulso: Esquerdo: profundo, lento, cheio. 

           Direito: médio, rápido, cheio. 
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Pontos:  F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1. 

 

8º Atendimento -  01/09/2018 

 

Paciente relata que na Terça-feira ficou com pouca dor, a escala de dor de 10 foi 

para 8, Quinta-feira ficou com dor, Sexta-feira ficou com dor de 10 para 8, precisou 

tomar remédio antiflamatórios, continua com gotejamento e constipação. A escala de 

dor foi para 10 novamente.  

Língua: saburra úmida, petéquias vermelhas e estagnação sublingual.  

Pulso: Esquerdo: médio, rápido, cheio. 

           Direito: médio, rápido, cheio.  

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) / BA6 (Bi) / B36 + B54). 

Obs: durante a aplicação, paciente apresentou bastante espasmos e a 

apresentação da língua não estava mais desviada, dor escala de 9.  

 

9º Atendimento – 03/09/2018 

 

Paciente relata que de Sábado para hoje não melhorou nada, sempre com dor 

intensa, na escala de 10. O Intestino funcionou, após comer bastante beterraba e ingerir 

(Lactulase), sem evidências de zumbido e refluxo. 

Língua: saburra espessa e úmida, sem desvio.  

Pulso: Esquerdo: médio, rápido, lento. 

           Direito: médio, cheio, rápido.  

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / B36 + B54 / 

MOXA VG4 + R1. 

Obs: após a aplicação, paciente ficou sem dor e andou uns 3 metros. 
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10º Atendimento – 06/09/2018 

 

Paciente relata que a dor está na escala 10, os espasmos continuam, porém, mais 

fracos, mas na noite anterior ficaram mais fortes e com maior intensidade, a constipação 

continua igual, só funciona com laxativos, está dormindo melhor, relaxa e pega no sono 

com facilidade, andou de andador na Quarta-feira e Quinta-feira, na Quarta-feira ela deu 

6 passos de andador e na Quinta-feira deu uns 10 passos. 

Língua: saburra espessa e seca, ponta vermelha, úmida, sem desvio, corpo um 

pouco demasiado, um pouco de estagnação sublingual. 

Pulso: Esquerdo: profundo, médio, fraco. 

           Direito: superficial, forte, profundo. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1. 

 

11º Atendimento – 10/09/2018 

 

Paciente relata que a dor ainda é persistente, numa escala de 9, pés quentes, 

mãos frias, no fim de semana os espasmos melhoraram, mas hoje novamente ficou mais 

forte, andou bastante com o apoio dos braços do acompanhante, sem sinais de refluxo e 

zumbido, porém se queixa de apresentar constipação. 

Língua: saburra espessa e úmida, com sinal que vai desviar. 

Pulso: Esquerdo: profundo, fraco. 

           Direito: superficial, forte, longo. 

Pontos:  F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1. 

 

12º Atendimento –15/09/2018 

 

Paciente relata que a dor intensificou após a aplicação da 11º sessão que este 

mudamos B54 no dia 10/09/2018 e que a escala de dor de 9 foi para 10,ainda de 

constipação e gotejamento, os espasmos diminuíram, sem sinais de zumbidos e refluxo. 

Língua: saburra espessa e úmida, pouco desviada para o lado direito.  
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Pulso: Esquerdo: médio, lento, longo. 

           Direito: superficial, rápido, profundo, longo. 

Pontos: Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 

+ E25 (Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA 

VG4 + R1. 

Auriculo: articulações do quadril, lombar, sacro, cóccix, medula óssea. 

Obs: após a aplicação, paciente conseguiu dar alguns passos em direção a 

cadeira. 

 

13º Atendimento – 17/09/2018 

 

Paciente relata que está com muita dor na escala 10, ponto na nádega, apresentou 

muitos espasmos na noite para amanhecer hoje, se queixa ainda de constipação, sem 

evidências de refluxo e zumbidos. 

Língua: saburra esbranquiçada e úmida, trêmula, pálida. 

Pulso: Esquerdo: profundo, lento, escorregadio. 

           Direito: médio, cheio. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1. 

 

14/º Atendimento – 22/09/2018 

 

Paciente relata não querer o agulhamento, devido ter passado na fisioterapia, 

onde foi realizado o procedimento de agulhamento seco e apresentava dores nos locais 

dos pontos, apresentou melhoras na constipação e espasmos, sem evidências de 

zumbidos e refluxo.  

Obs: paciente apresenta edema no dorso do pé direito, devido uma queda. 

Língua: saburra esbranquiçada em todo o centro e úmida nas laterais, seco no 

centro e fissura na região central.  

Pulso: Esquerdo: médio, lento, forte. 

           Direito: médio, fraco, lento. 
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Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1. 

 

 

15º Atendimento – 24/09/2018 

 

Paciente relata ter andado sem apoio do andador, apenas segurando na lateral do 

corredor, de Sábado para Domingo apresentou muitos espasmos, mas sentiu o corpo 

muito leve, sem evidências de refluxo e zumbidos, se queixa de constipação e 

apresentou sinais de melhora sem auxílio de medicação. Escala de dor 9.  

Língua: saburra amarelada no centro, laterais e ponta apresentando mais úmida. 

Pulso: Esquerdo: médio, fraco, lento. 

           Direito: médio, forte, lento. 

Pulso: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1 / utilizamos pontos ACHI próximo ao B54. 

Obs: devido o edema no pé direito, foi utilizado E41 e B62 transfixação para o 

R3 (edema dorso e tornozelo). 

 

16º Atendimento – 28/09/2018 

 

Paciente relata que passou bem durante a semana, porém de Sexta-feira para 

Sábado apresentou espasmos, o Intestino funcionando todos os dias (Fezes de bolinhas), 

na Sexta-feira e no Sábado (formato de Banana) bem consistente, a dor nos pés 

continua, sem evidências de refluxo e zumbido, andou por uns 10 a 15 metros na 

fisioterapia na Sexta-feira, segurou pelos braços da fisioterapeuta. Escala de dor 8. 

Obs: pé direito do paciente está melhor, porém com coágulo roxo na região 

plantar (paciente não foi ao médico para verificar). 

Língua: saburra espessa e úmida, edema na região central e nas laterais e ponta 

da língua coloração vermelha. 

Pulso: Esquerdo: médio, fraco, lento. 

           Direito: médio, forte, lento. 
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Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1 + E36 + IG11 / pontos ACHI próximo ao B54 e para o pé direito E41 + R3 + B62. 

 

 

 

17º Atendimento – 01/10/2018 

 

Paciente relata que teve muita dor no Domingo à noite, escala de dor 10, teve 

que fazer uso de remédios, no Sábado fez fezes (formato Banana) consistente, porém as 

fezes ainda continuam em formato de bolinhas. Hoje pela manhã apresentou muitos 

espasmos, está andando com apoio de vez enquando falha, a intensidade é bem menor.  

Obs: o pé direito continua inchado e hoje doí na região do dorso. 

Língua: saburra espessa e úmida, um pouco descamada ao lado esquerdo.  

Pulso: Esquerdo: médio, forte, cheio. 

           Direito: superficial, forte, médio, rápido. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1 + E36 + IG11 / pontos ACHI próximo ao B54. 

 

18º Atendimento – 06/10/2018 

 

Paciente relata que o Intestino apresentou em condições boas por volta de uns 3 

dias sem auxílio de remédios, está andando com o apoio todos os dias, e tentou umas 3x 

andar normal, no atendimento deu 3 passos e apresentou medo de cair, reclamou de 

muita dor, teve que tomar “Diprofenide” e teve muitos espasmos. Escala de dor 10. 

Língua: saburra espessa e úmida, ponta fina bem rosada. 

Pulso: Esquerdo: superficial, forte, médio. 

           Direito: forte e cheio. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1 + E36 + IG11 / pontos ACHI próximo ao B54. 

 

19º Atendimento – 08/10/2018 
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Paciente ainda continua andando com o apoio, mantendo a distância de 15 a 20 

metros, os movimentos peristálticos aos poucos estavam acontecendo (fezes formato 

Banana e as vezes bolinhas), sem auxílio de remédios, apresentou bastante espasmos, 

hoje o pé direito que machucou ainda com edema e dor. Escala de dor 10. 

Língua: saburra espessa, esbranquiçada e úmida, edemasiada, ponta fina roseada. 

Pulso: Esquerdo: médio, forte, cheio. 

           Direito: médio, forte, cheio. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1 + E36 + IG11 / pontos ACHI próximo ao B54 / para o pé direito E41 + R3 

transfixado para o B62. 

 

20º Atendimento – 12/10/2018 

 

Paciente está andando com apoio e sempre tentando melhorar, o Intestino 

funcionando no decorrer da semana, a perna direita está tendo dores, de Quinta-feira 

para Sexta-feira não só melhorou o ponto da nádega, mas também a perna, o pé direito 

manifestação sintomas de queimação e dor, o edema no dorso e tornozelo direito ainda 

apresentava (paciente relatou que iria procurar por serviços médico), inclusive para 

verificar uma crise de tosse que também está se manifestando. Escala de dor 10. 

Língua: saburra espessa e úmida, um pouco demasiada ao longo do centro. 

Pulso: Esquerdo: fraco, escondido, profundo. 

           Direito: médio, lento, fraco. 

Pontos: F3 (Bi) + VC17 + VB34 (Bi) / ID3 (D) + B62 (E) / R7 + BA15 + E25 

(Bi) / E36 (Bi) + IG11 (Bi) / B23 (Bi) + B60 (Bi) + B40 (Bi) / BA6 (Bi) / MOXA VG4 

+ R1 + E36 + IG11 / pontos ACHI próximo ao B54 / B60 transfixado para o R3, E41 

para o edema do tornozelo e pé direito. 

 

20 PONTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO 

 

F3 (Taichong): Ponto Shu Riacho, Ponto Yuan Fonte e Ponto Terra do Canal do 

Fígado. Ponto Estrela Celestial de Ma Dan-Yang. 
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Localização: No dorso do pé, na depressão abaixo da junção do primeiro e 

segundo ossos metatársicos. 

Ações: Dispersa o Qi do Fígado, domina o Yang do Fígado e extingue vento, 

nutre o sangue do Fígado e o Yin do Fígado, clareia a cabeça e os olhos, regula a 

menstruação, regula o Jiao inferior. 

Indicações: Dor de cabeça, tonturas, entorpecimento da cabeça, opistótonos, 

contração dos tendões das mãos e dos pés, epilepsia, vento por susto na infância, desvio 

da boca, tetania, hipertensão, distensão e dor da região costal lateral, incapacidade de 

tomar fôlego o dia todo, suspiros, inchaço da axila, dor do Fígado (Gan) e do Coração 

(Xin), dor no Coração (Xin) com pulso em corda, distensão do Coração (Xin), dor na 

mama, dor e plenitude do hipogástrico, distúrbio Shan, testículos inchados, retração dos 

testículos, frouxidão unilateral do testículo, dor dos órgãos genitais, insônia, sente medo 

com facilidade, visão turva, visão nublada, vermelhidão, inchaço e dor dos olhos, lábios 

rachados, inchaço dos lábios, distensão da garganta, dor de garganta, garganta seca com 

vontade de ingerir líquido, calor interno com sede, menstruação irregular, transpiração 

profusa e incessante depois do parto, micção difícil, retenção de urina, disfunção 

urinária dolorosa, dor lombar que se irradia para a parte inferior do abdome, dor lombar, 

dor do aspecto interno  do aspecto externo do joelho, do na parte inferior da perna, 

flacidez e fraqueza das pernas. (PETER, pág. 522, 2012). 

 

VC17 (Shanzhong): Ponto Mu frontal do Pericárdio, Ponto Hui de encontro do 

Qi, Ponto do Mar do Qi, Ponto de Encontro do Vaso Concepção com os canais do Baço 

(Pi), Rim (Shen), Intestino Delgado (Dan) e Sanjiao. 

Localização: Na linha média do externo, em uma depressão situada no mesmo 

nível da junção do quarto espaço intercostal e o externo. 

Ações: Regula o Qi e desata o tórax, descende a rebelião do Pulmão e do 

Estômago, beneficia o Qi fundamental e beneficia as mamas e promove a lactação. 

Indicações: Respiração curta com rebelião do Qi, incapacidade de falar, 

dispneia, sibilos, som estertoroso na garganta, tosse, asma, plenitude e opressão do tórax 

e do diafragma, obstrução do tórax, dor no tórax e no Coração, tosse com sangue, 

obstrução dolorosa do tórax, abcesso do Pulmão com tosse e expectoração purulenta. 

Ingestão difícil, regurgitação ácida, constrição esofágica, vômito de saliva espumosa 

(aquosa). Lactação insuficiente, abcesso da mama, distensão e dor da mama. Bócio, 

obstrução dolorosa por vento, perda da consciência. (PETER, pág. 569, 2012).  
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VB34 (Yanglingquan):(Manancial Yang da colina) Ponto He Mar e Ponto 

Terra do canal da Vesícula Biliar, Ponto Hui de encontro dos tendões, Ponto Estrela 

Celestial de Ma Dan-Yang. 

Localização: Abaixo do aspecto lateral do joelho, na depressão sensível situada 

aproximadamente 1 cun à frente e abaixo da cabeça da fíbula. 

Ações: Beneficia os tendões e as articulações, ativa o canal e alivia a dor, 

dispersa o Qi do Fígado (Gan) e beneficia a região costal lateral, dispersa umidade-calor 

do Fígado (Gan) e da Vesícula Biliar, harmoniza o Shaoyang.  

Indicações: Distúrbios dos tendões, contração dos tendões, contração e dor dos 

músculos da panturrilha no distúrbio da perturbação súbita, contração dos tendões do 

pé, rigidez e tensão dos músculos e articulações, entorpecimento, hemiplegia, rigidez do 

pescoço e dos ombros, dor no cotovelo, distúrbio de atrofia e obstrução dolorosa do 

membro inferior, inchaço, dor e vermelhidão no joelho obstrução dolorosa por frio do 

quadril e do joelho, neuralgia ciática, entorpecimento e dor na coxa e no joelho, frio e 

palidez dos pés, Qi da perna, doenças da Vesícula Biliar (Dan), plenitude e dor na 

região costal lateral, suspiros frequentes, medo das pessoas como se estivesse prestes a 

ser agarrado, constipação, enurese, epilepsia, gosto amargo na boca, garganta seca, 

vômito, icterícia, calafrios e febre, malária, inchaço na face e da cabeça, hipertensão. 

(PETER, pág. 493, 2012). 

 

ID3 (Houxi): Ponto Shu Riacho e Ponto Madeira do canal do Intestino Delgado. 

Ponto Confluente do Vaso Governador. 

Localização: Na borda ulnar da mão, na depressão substancial acima (em 

sentido proximal) da cabeça do quinto osso metacarpiano.  

Ações: Beneficia o occipúcio, o pescoço e as costas, ativa o canal e alivia a dor, 

dispersa vento e calor e trata malária, acalma o espirito e trata epilepsia, remove o calor 

e beneficia orifícios ???regula o Vaso Governador.  

Indicações: Rigidez e dor no pescoço, dificuldade de virar o pescoço, dor de 

cabeça unilateral, dor de cabeça bilateral, dor nas costas e no ombro, dor em ombro, 

cotovelo e braço, contração do cotovelo, contração e dor dos dedos das mãos, dor na 

região lombar e nos joelhos, hemiplegia, malária, transpiração noturna, calafrios por 

frio, calafrios e febre, doença febril com ausência de transpiração, plenitude no tórax, 

icterícia, micção hesitante com urina escura, epilepsia, depressão maníaca, distúrbios do 
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vaso Governador, surdez, tinidos, obstrução visual superficial, vermelhidão e dor nos 

olhos, inchaço nos olhos com lacrimejamento, hemorragia nasal, dor de dente, inchaço 

na garganta e na bochecha, vermelhidão, inchaço e dor nas duas bochechas, perda da 

voz após acidente vascular cerebral. (PETER, pág. 248, 2012). 

 

R1 (Yonqquan): nascente que jorra. Ponto Jing poço e Ponto Madeira do canal 

do Rim. 

Localização:Na planta do é, entre o segundo e terceiro ossos metatársicos, 

aproximadamente a um terço da distância entre a base do segundo dedo do pé e o 

calcanhar, em uma depressão formada quando o pé é fletido. 

Ações:Descende o excesso da cabeça, acalma o espírito, revive a consciência e 

resgata o Yang.  

Indicações: Perda da consciência decorrente de acidente vascular cerebral, perda 

da consciência, epilepsia, agitação de vento na infância, vertigem, tontura visual, visão 

borrada, dor de cabeça no vértice, hipertensão, obstrução dolorosa da garganta, dor na 

garganta com incapacidade de engolir, perda da voz, língua seca, sangramento nasal, tez 

escura, Qi como “porquinho correndo”, agitação, insônia, memória fraca, propensão a 

sentir medo, fúria com desejo de matar pessoas, loucura, dor no coração, tosse, dispneia, 

vômito e tosse com sangue, erupção por vento, distúrbio da perturbação súbita com 

câimbras, tendões contraídos, constipação, dor lombar com evacuação difícil, micção 

difícil, dor na parte inferior do abdome em mulheres grávidas com incapacidade de 

urinar, plenitude da parte inferior do abdome, dor periumbilical, distúrbio Shan, 

infertilidade, impotência, distúrbios decorrentes de excesso de atividade sexual, 

plenitude da região costal lateral, icterícia, Qi diminuído, paralisia do membro inferior, 

Qi crônico da perna, dor e inchaço da perna, sensação de frio dos pés e das canelas, 

calor nas plantas dos pés, dor crônica e entorpecimento dos pés, dor dos cinco dedos do 

pé com incapacidade de ficar em pé. (PETER, pág. 366, 2012). 

 

R7 (Fuliu): Ponto Jing rio e Ponto Metal do canal do Rim. 

Localização: No aspecto medial da parte inferior da perna, na depressão situada 

a 2 cun acima de Taixi (R3), na borda anterior do Tendão de Aquiles. 

Ações: Beneficia os Rins, regula as passagens da água e trata edema, regula a 

transpiração, drena a umidade e dispersa umidade-calor, fortalece a região lombar. 
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Indicações: Edema, os cinco tipos de edema, inchaço dos quatro membros com 

distensão em tambor, inchaço do membro inferior, micção difícil, urina escura, os cinco 

tipos de disfunção urinária dolorosa, disfunção urinária dolorosa com sangue, 

transpiração espontânea, transpiração noturna, transpiração incessante, febre com 

ausência de transpiração, diarreia, distensão do abdome com borborigmos e distúrbios 

disentérico. 

 

BA15 (Daheng): Ponto de encontro do canal do Baço (Pi) com o vaso de 

ligação Yin. 

Localização: No abdome, na depressão situada na borda lateral do músculo reto 

abdominal, no nível do umbigo. 

Ações: Move o Qi e regula os Intestinos. 

Indicações: Dor na região inferior do abdome, frio e dor na região inferior do 

abdome, diarreia por frio ou umidade (Dong), distúrbio disentérico, constipação, 

sensação de calor no hipogástrio com suspiros, propensão à tristeza, suspiros, 

incapacidade de levantar e mover os quatro membros, transpiração copiosa. (PETER, 

pág.217, 2012). 

 

E25 (Tianshu): Ponto Um Frontal do Intestino Grosso. 

Localização: No abdome, a 2 cun de distância do umbigo, na sua lateral. 

Ações: Regula os Intestinos, regula o Baço (Pi) e o Estômago (Wei), elimina 

umidade e umidade-calor, regula o Qi e o sangue e elimina a estagnação. 

Indicações: Diarreia, diarreia decorrente do Baço (Pi), diarreia persistente com 

fezes contendo alimentos não digeridos, distúrbio disentérico, borborigmos, Yuan 

inferior (origem) deficiente e frio, constipação, edema, distensão em tambor, inchaço na 

face, disfunção urinária dolorosa túrbida, vômito, ânsia de vômito, dificuldade da 

perturbação súbita, dor abdominal, distensão abdominal com respiração difícil, abscesso 

intestinal, inchaço generalizado com dor periumbilical cortante intensa, distúrbio Shan 

umbilical com dor localizada que sobe periodicamente até o Coração (Xin), distúrbio 

Shan, Qi como “porquinho correndo”, massas abdominais (Zheng Jia) em mulheres, dor 

no útero, dismenorreia, menstruação irregular, infertilidade, leucorreia vermelha e 

branca, calafrios por frio decorrente de malária, calor intenso com delírio maníaco. 

(PETER, pág. 157, 2012). 
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E36 (Zusanli):(Três Milhas da Perna) Ponto He Mar e Ponto Terra do canal do 

Estômago (Wei), Ponto de comando de Gao Wu, Ponto estrela celestial de Ma Dan-

Yang. 

Localização: Abaixo do joelho, 3 cun abaixo de Dubi (E-35), a um dedo de 

largura de distância da crista anterior da tíbia. 

 

IG11 (Quchi):Ponto He Mar e Ponto Terra do Canal do Intestino Grosso, Ponto 

Fantasma de Sun Si-Miao, Ponto Estrela Celestial de Ma Dan-Yang. 

Localização: No cotovelo, a meia distância entre Chize (P5) e o epicôndilo 

lateral do úmero, na extremidade lateral da prega cubital transversa. 

Ações: Dispersa calor, esfria o sangue (xue), elimina vento, drena umidade e 

alivia prurido, regula o Qi e o sangue (xue), ativa o canal e alivia a dor. 

Indicações: Febre alta que não cede, lesão por frio com febre residual que não 

cede, sede com transpiração ao beber água e pele seca e quente quando não se bebe 

água, malária, obstrução dolorosa da garganta, perda da voz, dor de dente, vermelhidão 

e dor nos olhos, lacrimejamento, dor na parte anterior da orelha, agitação e opressão no 

tórax, distúrbios maníacos, memória fraca, remexer da língua, tontura, hipertensão, 

bócio, escrofulose, erisipela (toxina do cinábrio), urticária, erupção por vento, pele seca, 

descamação da pele, prurido na pele, herpes-zóster, dor e prurido no corpo todo como se 

tivesse sido picado por insetos, lesões piogênicas no dorso, distensão e dor do abdome, 

vômito e diarreia, distúrbio disentérico, amenorreia, entorpecimento da parte superior 

do braço, obstrução dolorosa, obstrução dolorosa por vento, hemiplegia, espasmo 

clônico, contração, imobilidade e dor no cotovelo e no ombro, emaciação e fraqueza do 

cotovelo, vermelhidão e inchaço no braço, distúrbio de atrofia dos membros inferiores, 

dor e inchaço no tornozelo. (PETER, pág.117/118, 2012). 

 

B23 (Shenshu): Ponto Shu dorsal dos Rins. 

Localização: 1,5 cun do lado da borda inferior do processo espinhoso da 

segunda vértebra lombar (L2). 

Ações: Tonifica os Rins e fortifica o Yang, beneficia a Essência, nutre o Yin do 

Rim, firma o Qi do Rim, regula as passagens da água e beneficia a micção, beneficia e 

aquece o útero, beneficia os ouvidos e os olhos, fortalece a região lombar. 

Indicações: Edema, edema por taxação de deficiência, micção difícil, urina 

turva, turvação branca com exaustão por deficiência, enurese, micção frequente, micção 
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em gotejamento, distúrbio do emagrecimento e sede com micção frequente, sangue na 

urina, emissão seminal, emissão seminal com sonhos, urina contendo sêmen, 

impotência, ejaculação prematura, dor nos órgãos genitais, dor hipogástrico aguda, 

menstruação irregular, acúmulo de frio em mulheres dando origem à taxação, frio 

crônico do útero, emaciação em mulheres decorrente de relação sexual durante a 

menstruação, leucorreia, leucorreia vermelha e branca, diarreia por frio ou umidade 

(dong), borborigmos, alimentos não digeridos nas fezes, come muito, mas permanece 

magro, dor na região costal lateral, frio e distensão no Estômago, vômito por frio, 

dispnéia crônica e tosse, asma, Qi diminuído, surdez por deficiência do Rim, tinidos, 

tontura visual, cegueira noturna, visão turva, as cinco taxações e as sete agressões, 

taxação dos cinco zang, frio crônico do zang água (Rim), emaciação por taxação de 

deficiência, peso na cabeça com calor no corpo, vermelhidão e calor da face, 

vermelhidão da cabeça e do corpo, tez amarelo-enegrecida, dor de cabeça por vento, 

alternância de calafrios e febre, dor no Coração por rebelião do Qi, dor e dolorimento da 

região lombar e dos joelhos, sensação de frio congelante na região lombar, pernas feias, 

sensações de calor e frio nos ossos, Acidente Vascular Cerebral, hemiplegia.(PETER, 

pág. 305, 2012). 

 

B54 (Zhibian): Limite da ordem. 

Localização: Na nádega, na depressão situada 3 cun ao lado do hiato 

sacrococcígeo. 

Ações: Beneficia a região lombar, ativa o canal e alivia a dor, regula a micção e 

trata hemorroidas. 

Indicações: dor e frio da região lombar e do sacro, dor lombar por deficiência do 

Rim, dor na nádega, neuralgia ciática, obstrução dolorosa e distúrbio de atrofia do 

membro inferior, micção difícil, retenção de urina, urina escura, defecação difícil, 

emissão seminal, hemorroidas, leucorreia turva, dor nos órgãos genitais. (PETER, pág. 

339, 2012). 

 

B60 (Kunlun): Ponto Jing rio e ponto fogo do canal da Bexiga. Ponto estrela 

celestial de Ma Dan-yang. 

Localização: atrás da articulação do tornozelo, na depressão entre a 

proeminência do maléolo lateral e o Tendão de Aquiles. 



52 

 

Ações: Remove calor e abaixa o Yang, pacifica o vento e diminui o excesso, 

ativa todo o canal da Bexiga e alivia a dor, relaxa os tendões e fortalece a coluna 

lombar, promove o parto. 

Indicações: Epilepsia na infância, epilepsia, loucura, trismo, dor de cabeça, calor 

na cabeça, tontura visual, vermelhidão, dor e inchaço dos olhos, dor violenta no olho, 

dor nos dentes da arcada superior, rinite com sangramento nasal, torcicolo, contração do 

ombro e das costas, dor no Coração que se irradia para as costas, dor lombar, dor sacral, 

dor no cóccix, neuralgia ciática, dor atrás do joelho, dor no tornozelo, dor no calcanhar 

hemiplegia, plenitude do tórax, dispneia, tosse, malária, malária com transpiração 

copiosa, parto difícil, retenção de placenta, dificuldade de conceber, inchaço dos órgãos 

genitais, dor abdominal, defecação difícil. (PETER, pág. 346, 2012). 

 

B62 (Shenmai): Ponto confluente do vaso de Motilidade Yang. Ponto fantasma 

de Sun Si-miao. 

Localização: No aspecto lateral do pé, aproximadamente 0,5 cun abaixo da 

borda inferior do maléolo lateral, em uma depressão atrás dos tendões fibulares. 

Ações:Pacífica o vento interno e expele vento externo, acalma o espírito e trata 

epilepsia, beneficia a cabeça e os olhos, abre e regula o vaso de Motilidade yang, ativa o 

canal e alivia a dor. 

Indicações: Calafrios e febre, aversão ao vento com transpiração e dor de 

cabeça, tontura por vento, vento na cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça lateral e na 

linha média, cabeça com vento e trovão, opistótonos, olhos fixos para cima, trismo, 

epilepsia, epilepsia diurna, acidente vascular cerebral com incapacidade de falar e 

hemiplegia, desvio da boca, do olho e da face, Qi em contracorrente, olhos vermelhos, 

dor no olho que se origina no canto interno, sangramento nasal, surdez, tinidos, 

depressão maníaca, palpitações, susto no Coração, insônia, rigidez da nuca, rigidez e 

dificuldade de alongar as costas, obstrução dolorosa por frio na região lombar e no 

quadril, dor na região lombar e da perna, dificuldade de alongar e flexionar o joelho 

vermelhidão e inchaço do maléolo lateral, vento no sapato de palha (vermelhidão, 

inchaço e dor da perna e do pé), dor de sangue e Qi em mulheres, plenitude do tórax, 

inchaço do pescoço e da axila. (PETER, pág. 349, 2012). 

 

B40 (Weizhong): Ponto He mar e Ponto terra do canal da Bexiga. Ponto de 

comando de Gao Wu, Ponto estrela celestial de Ma Dan – Yang. 
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Localização: Na parte posterior do joelho, na fossa poplítea, em uma depressão 

situada no ponto médio entre os tendões do bíceps femoral e do semitendinoso.  

Ações: Beneficia a região lombar e os joelhos, ativa o canal e alivia a dor, esfria 

o sangue, dispersa calor do verão e interrompe o vômito e a diarreia, beneficia a Bexiga. 

Indicações:Dor e rigidez da coluna lombar, peso na região lombar e na nádega, 

sensação de frio em sacro, cóccix e coxa, dor no joelho, que se estende para o dedo 

grande do pé, dificuldade de flexionar e estender as articulações do quadril e do joelho, 

contração dos tendões ao redor da fossa poplítea, fraqueza das pernas, distúrbio de 

atrofia e obstrução dolorosa do membro inferior, obstrução dolorosa por vento, acidente 

vascular cerebral, hemiplegia, lesão por calor do verão, doença febril com ausência de 

transpiração, lesão por frio com calor nos quatro membros, alternância de calafrios e 

febre, malária, sede incessante, distúrbio da perturbação súbita com dor abdominal, 

plenitude da região inferior do abdome, vômito e diarreia, distúrbio disentérico, enurese, 

micção difícil, urina escura, distensão e dor do hipogástrio, sangramento nasal, dor nos 

dentes da arcada inferior, dor de cabeça, obstrução dolorosa da garganta, epilepsia, dor 

por hemorroidas, lesões piogênicas, erisipela (toxina de cinábrio), eczema, urticária. 

(PETER, pág. 325, 2012). 

 

BA6 (Sanyinjiao): Ponto de encontro dos canais de Baço (Pi), Fígado (Gan) e 

Rim (Shen). 
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21 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

O tratamento da Medicina Chinesa tem o objetivo de tratar doenças e promover 

qualidade de vida. Para isso precisamos compreender as necessidades do paciente. 

Neste estudo a paciente apresentava um quadro de Estagnação do Qi do Fígado 

(Gan), Deficiência Yang do Rim (Shen) e Yang do Baço (Pi) e Deficiência de Qi e Xue 

(Sangue); 

Através da técnica de Acupuntura e Moxaterapia foram destinados pontos para 

controlar os importantes sintomas relatados pela paciente.  

Para o avanço do tratamento trabalhamos através das síndromes.  A Estagnação 

do Qi do Fígado (Gan) manifesta-se no hipocôndrio, tórax, epigástrio e abdome, tendo a 

sensação de “Distensão”, outros sintomas incluem falta de fluxo do Qi em nível 

psíquico causando irritabilidade, também pode prejudicar o movimento do Qi e do 

Sangue (Xue) nos Vasos Penetrador e Diretor (Ren Mai e Chong Mai), esse padrão é do 

tipo Excesso e não se deve seconfundir o estado emocional da pessoa que pode parecer 

“deficiente” (ou seja, a pessoa está depressiva, mal humorada e quieta). Paciente 

relatava desconforto no hipocôndrio e pés frios. Para esses sintomas utilizamos o ponto 

VB34 (Yanglingquan) que é um ponto importante para promover o fluxo do Qi do 

Fígado (Gan), em especial na área do hipocôndrio, ele relaxa os tendões,sempre que há 

contrações dos músculos, câimbras ou espasmos com a finalidade de revigorar a 

circulação do Qi e do Sangue (Xue) nas pernas e relaxar os tendões, isso se dá, em 

parte, pelo fato de ser o ponto de Reunião (Hui) para os tendões. O ponto F3 (Taichong) 

que é um ponto importantíssimo do canal do Fígado (Gan) apresentando uma ação 

específica para acalmar espasmos, contração e câimbras musculares e estimulando o 

fluxo do Qi do Fígado (Gan).  

Na Deficiência do Yang do Rim (Shen) é caracterizado por sintomas de Frio 

interior. Quando o Yang do Rim (Shen) estiver deficiente, o Fogo da Porta da Vida 

falha ao aquecer o corpo, causando sensação de frio nas costas, o Rim (Shen) não têm 

Qi suficiente para dar forças aos ossos e à região dorsal, consequentemente há 

sensibilidade da região dorsal e fraqueza das pernas e joelhos. Quando o Yang do Rim 

(Shen) está deficiente, não transforma os fluidos que, então, acumulam-se, resultando 

em urina abundante e clara. Se os fluidos se acumularem sob a pele, haverá edemas das 

pernas. Ele não nutre o Baço (Pi), faltando nutrição nos músculos, isso causa cansaço e 

lassitude. Sob o ponto de vista psicológico, é manifestado com apatia, falta de força de 
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vontade e depressão. No Cérebro causa tontura e não iluminando os ouvidos, causa 

tinido. Para tratar essa deficiência utilizamos pontos B23(Shenshu) é o ponto mais 

importante para tonificar o Rim (Shen), ele fortalece todos os aspectos do Rim (Shen), 

também nutri a Essência do Rim (Shen), é um tônico poderoso para o Rim (Shen) e seu 

aspecto mental, estimula a Mente, fortalece a força de vontade, estimula o espírito de 

iniciativa e alivia a depressão. O Rim (Shen) controla os ossos e produz a Medula, esse 

ponto também é utilizado no tratamento de qualquer doença óssea como artrite e para 

nutrir a Medula no sentido da Medicina Chinesa, ele é utilizado nos sintomas de 

deficiência do Mar da Medula, tinido, debilidade nas pernas, cansaço. O Rim abre-se no 

ouvido, pode tratar todos os problemas auditivos crônicos relacionados à deficiência do 

Rim (Shen), principalmente tinido. Através do ponto R7 (Fuliu) resolve a Umidade no 

Aquecedor Inferior promovendo ou interrompendo a sudorese. Ele é melhor para 

tonificar o Yang do Rim (Shen) suas indicações na eliminação de edema parecem apoiar 

que como se necessita tonificar o Yang para eliminar edema (um fator patogênico Yin). 

Para ajudar no gotejamento da urina o ponto B36 (Chengfu), beneficia a micção e a 

defecção (dificuldade em urinar, constipação) e fortalece a região dorsal inferior. O 

ponto B40 (Weizhong) é um ponto que auxilia no relaxamento dos tendões e beneficia a 

região dorsal, pode ser utilizado para tipo de lombalgia e remove obstruções do canal 

(lombalgia, dor ciática, rigidez da região dorsal inferior, dor no joelho), clareia o calor 

dano causado como sensação de peso e sensação de desconforto no epigástrico. O ponto 

B54 (Zhibian) abre as passagens de águas no Aquecedor Inferior, estimulando a 

transformação e a excreção dos fluidos e beneficia a Bexiga (Pang Guang) problemas 

como gotejamento, indicado também na Síndrome da Obstrução Dolorosa (Síndrome 

Bi) das pernas. Para as fraquezas nas pernas, ausência de movimento e Deficiência 

Yang do Rim (Shen) o ponto B60 (Kunlun) apresenta uma ampla esfera de ação, seu 

efeito na eliminação do Vento (exterior ou interior), que normalmente ataca a parte 

superior do corpo. Também extingue o Vento interior e trata tremores das pernas e 

fortalecendo a região dorsal.  

Na Deficiência Yang do Baço (Pi) é a mesma daquela da Deficiência do Qi do 

Baço (Pi). Esse padrão é substancialmente o mesmo que o da Deficiência do Qi do Baço 

(Pi), com a adição de sintomas como sensação de frio e membros frios. Esses sintomas 

são decorrentes do fracasso do Yang do Baço (Pi) ao aquecer o corpo. O edema é 

decorrente e do impedimento da função do Baço (Pi) de transformação e transporte dos 

fluidos. Quando os fluidos não podem ser transformados, acumulam-se sob a pele, 
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originando edema. Para sintomas como perda de apetite, queixas abdominais, 

constipação, movimentar os quatro membros, fraqueza nos membros, cansaço, tristeza o 

ponto BA15 (Daheng), auxilia no fortalecimento do Baço (Pi) promovendo a 

transformação e transporte do Baço (Pi), especialmente em relação às defecações, 

frequentemente utilizado na constipação crônica do tipo deficiente, ou seja, quando o Qi 

do Baço (Pi) estiver deficiente e falhar ao promover a função do Intestino Grosso (Dan) 

de movimentar as fezes, fortalecimento dos membros estimulando a transportar as 

essências do alimento aos membros, podendo também ser utilizado para tratar membros 

frios e fracos , regula o Qi, resolve a umidade e beneficia o Intestino Grosso (Dan). O 

ponto E25 (Tianshu) regulaos Intestinos, padrões de excesso do Estômago (Wei), regula 

o Estômago (Wei) e o Baço (Pi), movimenta o Qi e revigora o Sangue (Xue), resolve a 

umidade, acalma a mente e abre os orifícios da Mente. O VC17 (Danzhong) regula e 

beneficia o Qi, libera o tórax, além de tonificar o Qi, também o movimenta e elimina a 

estagnação do Qi no tórax, ele dissipa a plenitude do tórax, promove a descida do Qi do 

Pulmão (Fei) e auxilia a respiração.  

Na Deficiência de Qi e Sangue (Xue) o ponto E36 (Zusanli) é o mais importante 

para tonificar o Qi e o Sangue (Xue). É indicado em todos os padrões de Deficiência do 

Estômago, com dor epigástrica e nenhum apetite, também regula os Intestinos, tratando 

distensão abdominal e dor bem como constipação de uma natureza deficiente. Embora 

se situe no canal do Estômago (Wei), ele tonifica intensamente o Qi do Baço (Pi) assim 

como Qi do Estômago (Wei). Ele fortalece o corpo e a mente em pessoas debilitadas, ou 

depois de uma doença crônica.  

Na avaliação antes do tratamento, pode-se observar que o paciente apresentava 

importante comprometimento de grau de mobilidade, no decorrer do tratamento 

apresentou melhoras locomotora em algumas sessões, porém juntamente com 

exacerbado grau de dor (Grau 10 na Escala Visual Analógica – E.V.A.) que permaneceu 

com a média de dor na escala de 10. 
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https://multisaude.com.br/artigos/manejo-da-dor-com-cateter-peridural-ou-epidural/escala-

visual-de-dor/ 

 

Dia EVA 

1ª   SESSÃO 10 

2ª   SESSÃO 10 

3ª   SESSÃO 10 

4ª   SESSÃO 10 

5ª   SESSÃO 10 

6ª   SESSÃO 10 

7ª   SESSÃO 9 

8ª SESSÃO 8 

9ª SESSÃO 10 

10ª SESSÃO 10 

11ª SESSÃO 9 

12ª SESSÃO 10 

13ª SESSÃO 10 

14 ª SESSÃO 10 

15ª SESSÃO 9 

16ª SESSÃO 8 

17ª SESSÃO 10 

18ª SESSÃO 10 

19ª SESSÃO 10 

20ª SESSÃO 10 

 

 

 

https://multisaude.com.br/artigos/manejo-da-dor-com-cateter-peridural-ou-epidural/escala-visual-de-dor/
https://multisaude.com.br/artigos/manejo-da-dor-com-cateter-peridural-ou-epidural/escala-visual-de-dor/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT347g3vXhAhWuIbkGHfLADbMQjRx6BAgBEAU&url=https://multisaude.com.br/artigos/manejo-da-dor-com-cateter-peridural-ou-epidural/escala-visual-de-dor/&psig=AOvVaw3E9iBRiVqzmG2EjLZbHDgB&ust=1556642162031447
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22 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram utilizadas as terapias de Medicina Chinesa com a técnica 

de Acupuntura Sistêmica, Auriculoterapia e Moxabustão. O estudo de caso mostrou-se 

efetivo ao tratamento após 20 sessões, realizado duas vezes por semana, apresentando 

melhoras nos sintomas da dor e no quadro de locomoção observando-se assim a 

liberação do apoio. 

No entanto, foi observado que o efeito da melhora dos sintomas entra em 

declínio em algumas sessões, sugerindo manter o tratamento com Acupuntura, 

Auriculoterapia e Moxaterapia realizando uma vez por semana. 

É de grande importância ressaltar a satisfação da paciente diante do tratamento 

que foi proposto e os resultados obtidos.  
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