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RESUMO 
 
 
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) consiste em técnicas de prevenção, 

diagnóstico e tratamento milenar, que abrange diversas técnicas, dentre elas, a 

acupuntura e fitoterapia, que são as mais conhecidas no ocidente. No oriente, estas 

técnicas começaram a se desenvolver cerca de 7000 a.C. e os registros em livros a 

cerca de 2000 a.C. No mundo, a MTC foi difundida através dos séculos assim como 

no Brasil, o qual chegou no início do século XIX, provavelmente, com a chegada dos 

primeiros imigrantes chineses no país. Casos clínicos como lombalgia e dermatite 

atópica foram tratados segundo a técnica da acupuntura e relatados neste trabalho. 

Os resultados obtidos foram satisfatórios. Há, bem como, a descrição das diversas 

técnicas utilizadas na MTC que auxiliam o terapeuta a atingir os resultados 

objetivados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular é de grande valia para o acadêmico de medicina 

veterinária, pois, proporciona a integração dos conhecimentos teóricos e práticos. O 

relatório deste estágio visa ampliar o conhecimento da técnica de acupuntura 

aplicada como tratamento aos casos clínicos.  

Para que possamos compreender a terapêutica através da acupuntura é de 

fundamental importância compreender a história da Medicina Tradicional Chinesa 

(MTC) para abranger a dimensão de conhecimentos descritos e utilizados.  

É de suma importância o conhecimento clínico geral por parte do médico 

veterinário, uma vez que as técnicas da medicina ocidental e oriental devem ser 

trabalhadas em conjunto, a fim de se obter o resultado mais eficaz na prevenção, 

diagnóstico e tratamento. 

Foram 460 horas de estágio curricular, onde foi possível acompanhar 157 

pacientes, entre primeiras consultas e retornos, encaminhados para o tratamento 

com a Medicina Tradicional Chinesa. Esta medicina trabalha com a prevenção e 

manutenção do equilíbrio do corpo físico, funcional, emocional e mental.  

Neste relatório são descritos as diferentes técnicas de tratamento dentro da 

Medicina Tradicional Chinesa e Medicina Molecular.  
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2. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Dentre as atividades desenvolvidas durante o período de estágio houve 

acompanhamento aos atendimentos clínicos com realização de anamnese e 

tratamento baseado na Medicina Tradicional Chinesa, seguindo os protocolos das 

Médicas Veterinárias e Acupunturistas, Drª Rika Yamane sob o CRMV-PR 5510 e, 

posteriormente, da Drª Selene Círio Leite, sob o CRMV-PR 8794, com análise de 

exames e encaminhamento para exames laboratoriais e acompanhamento às 

médicas veterinárias para atendimento clínico. Na Tabela 1 estão relacionados os 

casos acompanhados em clínica médica de Medicina Tradicional Chinesa. 

 

TABELA 1: Atividades realizadas durante o Estágio Supervisionado em Curitiba-PR, 
no período de 06 de fevereiro a 11 de maio de 2017, com cães. 

Procedimento Nº de animais % 

 
Acupuntura 
 

83 52.86 

 
Auriculoterapia 
 

5 3.18 

 
Cromoterapia 
 

1 0.63 

 
Eletroacupuntura 
 

4 2.54 

 
Fitoterapia 
 

9 5.73 

 
Laserpuntura 
 

15 9.55 

 
Moxabustão 
 

18 11.46 

 
Ozonioterapia 
 

2 1.27 

 
Terapia neural 
 

20 12.73 

 
Total 

 
157 100 
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2.1 IMAGENS DO LOCAL DO ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Sala de atendimento Drª Rika Yamane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Sala de atendimento Drª Selene Círio Leite (a); paciente em consulta (b). 

  



4 
 

3. TÉCNICAS DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA 

 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para melhor compreensão da história e o desenvolvimento das técnicas da 

MTC, Carvalho (2003) cita que os primeiros registros terapêuticos datam a Dinastia 

Shang de 1766 a.C. sendo que o primeiro livro sobre MTC, o Huang Di Nei Ching (O 

Imperador Amarelo) foi escrito entre 430-221 a.C. Também nessa época foi 

registrado o primeiro livro de fitoterapia, o Shen Nung Pen Tsao de 237 a.C. As 

agulhas eram feitas de carapaça de casco de tartaruga ou cágado, ou ainda, de 

ossos, que já eram utilizadas há 3000 anos. Em 1899, mais de 199.000 peças de 

bronze, pedras e carapaças foram escavadas das ruínas da dinastia YIN, que 

perdurou de 1766 a 1154 a.C. no Hsiao e outros lugares da China. Chui Tai-Chi 

viveu no período de 2737 a 2698 a.C. e observou-se já a preocupação com a 

compleição, expressões faciais e com o pulso antes do diagnóstico. Também o 

oficial da corte de Huang Di, Chi Pó, colaborou para a produção do livro “O 

Imperador Amarelo”. Ele utilizava acupuntura, exercícios, massagem e moxa. Foi, 

provavelmente, o primeiro acupunturista puro da história.  

Ma Szu-Huang era o veterinário e, durante a época de Huang Di, era 

conhecido por conseguir estimar a durabilidade da vida dos cavalos pelas suas 

aparências e respiração, além de curar todos os que lhe eram confiados. Pien 

Chueh, de 407 a 310 a.C. deu um grande avanço nos diagnósticos ao definir a 

importância da técnica de palpação do pulso. Chang Chung Ching do Leste (porque 

existiu o Chang Ching do Oeste), escreveu o clássico Shang Han Lun (Tratamento 

das Doenças Febris) e Chin Kuei Yao Lueh (Sumário dos Remédios Caseiros). 

Estes livros são considerados os clássicos da base da MTC. Parte de seus estudos 

se deu durante uma epidemia que matou dois terços das famílias que viviam nas 

províncias de Honan, maior parte de Hupei e parte de Kwichou. Hua To, de 110 a 

207 d.C., foi o primeiro anestesiologista e cirurgião descrito no mundo, também 

praticava acupuntura, moxa, nutrição, fitoterapia e higiene. Escreveu Biographies of 

Medical Practioners onde descreveu técnicas de tratamento. Foi responsável pelo 

uso de produtos que levam o seu nome. A ele também se dá o crédito por ter escrito 

o clássico da literatura da MTC – O Clássico da Anatomia Interna dos Órgãos. Na 

dinastia Jin, Huang-Fu Mi Oeste de 215 a 286 d.C. escreveu Chai I Ching (Clássico 



5 
 

dos Fundamentos de Acupuntura). Este livro foi o primeiro essencialmente sobre 

acupuntura e daí em diante foi utilizado como base para o aprendizado, nas 

dinastias Tsin e Sung.  Na dinastia Sul e Norte, Hsu Wen-Po do Sul, no século V, 

ficou conhecido durante o reinado Fei Ti por ter palpado o pulso de uma grávida e 

diagnosticado gêmeos, sendo um menino e o outro, menina. Estes registros 

comprovam o desenvolvimento ao longo dos séculos, assim como sua eficácia em 

relação ao diagnóstico, tratamento e precaução de enfermidades. 

Estudos sobre o uso da acupuntura em casos de dermatites e pruridos 

obtiveram sucesso segundo Chelsea e Sivamani (2015), Jeon e Lee (2016) e Vieira 

et al. (2017), sendo que Pfab et al. (2014) afirmam que a acupuntura desempenha 

um papel cada vez mais importante  no tratamento de alergias, porque exerce um 

efeito antiprurídico (TAN et al. 2015). O uso de dexmedetomidina subcutânea no 

ponto VG20 demonstrou aumentar a bradicardia e o efeito sedativo e analgésico nos 

cães, comparado com a administração intramuscular segundo Pons et al. (2016), 

assim como há melhoras nos efeitos da analgesia veterinária segundo Lindsey et al. 

e Fry et al. (2014). 

Outros estudos demonstraram que existem claras evidências sobre a 

acupuntura ter papel importante na mediação da plasticidade neural, o que, segundo 

Liu et al. (2011), explica os excelentes resultados no uso desta técnica em várias 

doenças neurológicas. Araujo e Puchi (2011) concluíram que a acupuntura atua 

como modulador do sistema imunológico, justificando a melhora de pacientes 

caninos com otites ao serem submetidos à técnica.  A acupuntura melhora o 

organismo como um todo, pois equilibram suas funções energéticas, assim, 

Nascimento e Gonçalves (2017) sugeriram que quadros de depressão são melhores 

tratados com este auxílio. Em pacientes geriatras, Kidd (2011) relatou que obteve 

excelentes resultados em casos de atrite e artrose, doenças imunomediadas, 

incontinência urinária, diabetes melito, epilepsia, desordens da tireóide e condições 

de pele em geral ao longo de 20 anos de uso da acupuntura em seus pacientes 

caninos e felinos.  

Essa eficácia também ficou registrada no trabalho de Liu (2016) onde 

pacientes com lesões cervicais, como DDIV (doença do disco intervertebral), 

Embolia Fibrocartilaginosa e Espondilose se recuperaram completamente com 

sessões de acupuntura, assim como para Hayashi (2006), a acupuntura trouxe 

benefícios ao estado neurológico de animais com DDIV. 
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Também mostrou ser efetiva para os atletas, onde Belmiro et al. (2013) 

mostrou que melhorou as atividades metabólicas e fisiológicas da população 

estudada após a utilização da técnica. Em outro estudo sobre dor Kim (2017) 

confirmou que animais que receberam tratamento com acupuntura obtiveram menor 

tempo de recuperação em relação à dor, assim como Lane e Hill (2016) 

demonstraram que cães com dores musculoesqueléticas também se recuperaram 

mais rapidamente com o uso de acupuntura. 

A MTC trabalha com diversas técnicas, dentre elas a auto-hemopuntura ou 

hemopuntura. Com a técnica de auto-hemopuntura no ponto E36 em ambas as 

pernas, Kim et al. (2017) provou que houve aumento da velocidade do fluxo 

sanguíneo na artéria radial e nas arteríolas periféricas, induziu a um efeito de 

relaxamento e aumentou a pressão do pulso radial. Escodro et al. (2012) avaliou a 

utilização da auto-hemoterapia em pontos de acupuntura nos pós-cirúrgicos de 

orquiectomias de equinos utilizados em carroças, na substituição da terapia 

convencional com analgésicos e antibióticos, em locais onde a utilização dos 

fármacos não é possível. Durante a avaliação dos casos, nenhum dos animais 

apresentou febre, mudança de apetite ou alterações significativas nos parâmetros 

fisiológicos. A auto-hemoterapia em pontos de acupuntura mostrou-se satisfatória 

em pós-operatórios de orquiectomias em equinos. 

A EA foi testada por Jung et al. (2013) e a alta frequência EA mostrou aliviar o 

prurido em lesões de dermatite atópica induzida em ratos por injeção de capsaicina 

(anestésico tópico, neuropeptídeo natural). Lima et al. (2013) também usou EA para 

aliviar ondas de calor no período de climatério, chegando a conclusão de que o uso 

desta técnica é eficaz e segura. 

O uso de laserterapia foi descrito com Lopes (2010) como eficazes ao atingir 

diferentes tecidos biológicos e induzir efeitos trófico-regenerativos, anti-inflamatórios 

e analgésicos, aumento na microcirculação, ativação do sistema, proliferação de 

células epiteliais e fibroblastos assim como aumento da síntese de colágeno por 

parte dos fibroblastos.  

Segundo Vilarindo et al. (2013) a Ozonioterapia é indicado para o tratamento 

de patologias de origem inflamatória, infecciosa e isquêmica e a mistura gasosa 

oxigênio-ozônio pode ser administrada sob as formas de insuflação retal, tratamento 

tópico, injeção intra-articular ou subcutânea e auto-hemoterapia maior (tratamento 

externo do sangue do paciente, seguido de reinfusão por via EV ) ou menor 
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(aplicação através da via intramuscular com  sangue ozonizado.). Na medicina 

veterinária, o ozônio vem sendo utilizado com significativa eficiência no tratamento 

de diversas enfermidades como infecções bacterianas, dermatomicoses, 

osteomielites, feridas infectadas, doença do úbere de bovinos e equinos, 

habronemose cutânea em equinos, erlichiose canina, entre outras. A ozonioterapia é 

uma modalidade terapêutica auxiliar aos métodos convencionais, possui baixo custo 

e fácil aplicação, características que justificam o incentivo da sua utilização na rotina 

do médico veterinário.  

A aplicação de implante de fragmentos de ouro em pontos de acupuntura é 

uma técnica que obtém grande sucesso em casos de displasia coxofemoral em cães, 

como descreveu Scogmillo-Szabo e Bechara (2009) onde o IO funciona com o 

estímulo ininterrupto dos pontos de acupuntura e dos pontos gatilhos local, 

resultando na estabilidade do animal ausência de intervenções analgésicas após o 

implante. Resultado parecido obtido por Souza et al. (2010) que afirma ser uma 

técnica de baixo custo e risco, apesar de ser uma técnica invasiva.   

A terapia neural foi descrita por Illera e Cárdenas (2011) como uma terapia 

que se fundamenta em gerar um estímulo inespecífico no organismo do paciente 

para que o mesmo busque se auto-organizar num estado de saúde.  

A cromoterapia é descrita por Azeemi e Raza (2005) como uma técnica que 

fornece cores para o corpo eletromagnético, que por sua vez transfere a Energia 

para o corpo físico. Isso faz com que a cromoterapia seja mais eficaz entre várias 

terapias por ser absolutamente não invasiva.  

Segundo Ângulo et al. (1999)  e Vieira e Caverni (2015), a sangria terapêutica 

é método paliativo de controle de sintomas, simples e antigo, que se mostra eficaz 

também a longo prazo, melhorando a expectativa e a qualidade de vida, podendo 

ser combinada com outras modalidades terapêuticas. 

 

4.  HISTÓRIA DA ACUPUNTURA 

 

Como descrevem Scognamillo-Szabó e Bechara (2010) a origem da AP 

remonta à pré- história, precedendo a criação da escrita (4.000 AC). Apesar de essa 

técnica ter florescido na MTC, restringir seu desenvolvimento inicial ao território 

chinês é uma hipótese que pode não ser verdadeira. Múmias humanas pré-

históricas encontradas na Sibéria, Peru, Chile e no Tirol portando tatuagens 
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circulares não ornamentais contendo partículas de carvão e localizadas 

paralelamente e ao longo da coluna vertebral, sugerem o conhecimento da 

localização dos pontos de AP e o uso do estímulo térmico dos mesmos, para além 

do continente asiático. Sem sombra de dúvida, a sistematização de conhecimentos e 

o amadurecimento da técnica se deram na China das grandes Dinastias. A AP 

consiste na estimulação de pontos específicos do corpo com objetivo de atingir um 

efeito terapêutico ou homeostático. Trata-se de uma terapia também reflexa na qual 

o estímulo nociceptivo dado ao ponto de AP desencadeia respostas em outras áreas 

do organismo. O termo AP, cunhado no século XVII por jesuítas, deriva dos radicais 

latinos acus e pungere, que significam agulha e puncionar. Originalmente, o 

vocábulo chinês que a define - Zhenjiu - possui sentido mais abrangente: 

literalmente “agulha-moxabustão”, que inclui outras técnicas de estímulo do ponto 

pertencentes à MTC que engloba técnicas de massagem (Tui-Na), exercícios 

respiratórios (Chi-Gung), orientações nutricionais (ShuShieh) e a farmacopéia 

chinesa (medicamentos de origem animal, vegetal e mineral).  

A filosofia da AP o objetivo central da MTC e, portanto, da AP, é a ideia de 

equilíbrio, tanto no que se refere às funções orgânicas quanto à relação do corpo 

com o meio externo. Em outras palavras, a AP preconiza que a saúde é dependente 

das funções psico-neuroendócrinas, sob influência do código genético e de fatores 

extrínsecos como nutrição, hábitos de vida, clima, qualidade do ambiente, entre 

outros. Enquanto a identificação precisa do agente e a compreensão dos 

mecanismos das enfermidades são essenciais para a prática médica científica, o 

exercício da AP prioriza o enfoque nas respostas orgânicas individuais, produzindo 

uma abordagem particular para cada paciente. Em termos práticos, pode-se dizer 

que a medicina ocidental usa intervenções que mimetizam ou bloqueiam a ação da 

bioquímica orgânica. A AP, por sua vez, visa afetar os níveis de atividade funcional 

nos órgãos e sistemas. Pequeno ou nenhum efeito da AP ocorre sobre as funções 

que estão normais. É somente na disfunção que o “mecanismo de equilíbrio” mostra 

resultados claros. 

No Japão, Carvalho (2003) afirmou que a acupuntura foi introduzida em 255 a 

206 a.C., mas seu uso foi intensificado somente na dinastia Tang, no ano de 754. Na 

Coréia devido a grande contiguidade entre a Coréia e a China, a MTC foi introduzida 

em 206 a.C. a 220 d.C. No Vietnã textos antigos neste país demonstram que a MTC 

teve seu início por volta de 265-419. Na Alemanha a MTC foi introduzida em 1700 
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pelo Dr. Engelbert Kampfer. A França teve seu primeiro livro sobre MTC facilitado 

pela proximidade com a Alemanha pelo religioso DV Helbe, no século XVII. Na 

antiga União Soviética, atual Rússia, a MTC teve início durante a Segunda Guerra 

Mundial. Na Inglaterra, assim como na Alemanha e França, por serem vizinhos, teve 

seu início no século XVII. Nos Estados Unidos da América a MTC chegou com a 

imigração chinesa no século XIX, mas, assim como nos outros países, ela só se 

disseminou anos mais tarde.  

Segundo Faria e Scognamillo-Szabó (2008) a acupuntura veterinária é, 

provavelmente, tão antiga quanto à história da acupuntura, acompanhando-a pari 

passu. Estima-se em 3000 anos a idade de um tratado descoberto no Sri Lanka 

sobre o uso de acupuntura em elefantes indianos. A introdução da acupuntura no 

Ocidente está vinculada à fundação da Companhia das Índias Ocidentais, em 1602. 

Já a acupuntura veterinária se inicia na Escola de Veterinária de Alfort, quando 

Lepetit e Bernar publicam ilustrações com localização dos canais de acupuntura em 

cães. 

 

4.1 HISTÓRIA DA ACUPUNTURA NO BRASIL  

 

Segundo Scognamillo-Szabó e Bechara (2010) os registros oficiais sobre a 

introdução da AP no Brasil são raros. De qualquer modo, sua história se confunde 

com a chegada dos primeiros imigrantes chineses (1812), japoneses (1908) e outros 

povos orientais ao nosso país. Alguns autores, entretanto, sugerem que os índios da 

América do Sul já utilizavam a inserção de espinhos na pele com objetivos 

terapêuticos. Na primeira metade do século XX, grande parte da AP praticada por 

Orientais ficou restrita às suas comunidades, devido a dificuldades com a língua. 

Sua difusão na sociedade brasileira é incrementada na década de 1950 quando o 

fisioterapeuta Friedrich Johann Spaeth, nascido em Luxemburgo e naturalizado 

Brasileiro, funda a Sociedade Brasileira de AP e Medicina Oriental (1958). Em 1961, 

juntamente com os médicos Ermelino Pugliesi e Ary Telles Cordeiro, Spaeth funda o 

Instituto Brasileiro de AP (IBRA), primeira clínica institucional de AP do Brasil. No 

mesmo ano, chega ao Brasil o médico Wu Tou Kwang, que se tornou um dos nomes 

de destaque no campo de ensino das técnicas médicas chinesas no país. A partir de 

1995 os Conselhos Federais de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e 

Medicina Veterinária reconhecem a AP como uma especialidade. Atualmente, 
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acontece um embate entre os órgãos difusores da MTC no Brasil e o Conselho 

Federal de Medicina (CFM) quanto ao reconhecimento da AP como atividade 

estritamente médica ou a favor da regulamentação multiprofissional da AP. É 

importante frisar que mesmo na classe médica não existe um consenso sobre o 

tema e que tornar essa prática exclusividade de médicos se opõe à prática corrente 

na China, Europa e Estados Unidos. No Brasil, um dos principais incentivadores do 

estudo da AP veterinária foi o Professor Tetsuo Inada, da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, que, em meados da década de 1980, ensinava a 

transposição da técnica a partir de humanos para animais. O I Simpósio Brasileiro 

de AP Veterinária ocorreu em 1994, com a vinda do Professor Oswald Kothbauer, 

pioneiro da hipoalgesia cirúrgica na Faculdade de Veterinária da Universidade de 

Viena, Áustria e Professor Wang Qing Lan, Vice-Reitor da Faculdade de Veterinária, 

da Universidade de Pequim, China. E em 1999, durante o I Congresso Brasileiro de 

AP Veterinária foi fundada a Associação Brasileira de AP Veterinária (ABRAVET), 

com o escopo de agregar médicos veterinários acupunturistas e promover seu 

aperfeiçoamento técnico.  

Os esforços para consolidar a acupuntura veterinária como uma 

especialidade do médico veterinário foi alcançada com a resolução do CFMV 

756/2003 que reconhece a acupuntura veterinária como uma especialidade, assim 

como a resolução 572/2013 do Conselho Federal de Farmácia reconhece a 

acupuntura como sendo uma das especialidades farmacêuticas. 
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TABELA 2: Histórico da Acupuntura Veterinária Através das Dinastias  

Ano  Dinastia Histórico 

1600-1100 a.C. Shang 
Primeiros documentos da veterinária: 
“Wuma” – Cardeais dos Cavalos 

900-500 a.C. Chou do Oeste 
General da cavalaria Sunyang Bai Le, livro 
dos odes com detalhadas descrições para 
pontos de adspecçao 

770-221 a.C. Chou do Leste 
A medicina veterinária é uma disciplina e 
literatura para a agropecuária 

770-415 a.C. 
475-221 a.C. 

Chuh-chi e Chan-
kuo 

Descrição de castrações no porco. 

221-206 a.C. 
206 a.C.-220 d.C 

Chin (fundação 
do reino) 
Han 

Chang Chung Ching: Shan Han Lun – Obra 
Estandarte para Medicina Humana e 
Veterinária (11 capítulos e 7 de 
moxabustão) 

220-280 
265-316 
317-420 
420-581 

3º Reino 
Chin do oeste 
Chin do Leste 
Norte e Sul 

Obras como Qiminyaoshu e Zhouhou 
beijifang com indicações no tratamento da 
cólica e doenças do casco 

581-618 Sui Nove obras de peso em cura animal 

618-907 Tang Criação de cavalos, ensino de veterinária 

907-960 Cinco Dinastias  

960-1127 Sung do Norte 

Primeira farmácia veterinária do Estado 
Manual Militar Hsu tungs com capítulo 
Pontos (acupuntura) Importantes no Pelo do 
Cavalo 

1127-1279 Sung do Sul  

1279-1368 Yuan (Mongólia) 
Livro Zuanji Tungxanlun, clássico de 
equinos 

1368-1644 Ming 

Irmão Yue: Livro da Cura dos Cavalos Lia-
ma-chi com a descrição de 12 pontos 
principais de meridianos dos órgãos 
correspondentes Zang Fu 

1644-1911 Ching 
Uma das alterações e mudanças deste livro: 
yua-heng-Liao-nin-ma-tochi - O tratamento 
do Cavalo, Boi e Camelo por Yuan e Heng) 

1912-1948 
1969 – hoje 

República da 
China 
República 
Popular da China 

Após o fim da Guerra do Ópio, a Medicina 
Veterinária ganha novo impulso por 
métodos ocidentais. Relatos da visita do 
presidente Nixon com Mao-tse-toung 
colocaram a Acupuntura em posição nobre, 
que jamais teve na China. 

Fonte: DRAEHMPAEHL, 1997
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5. A TEORIA DA POLARIDADE UNIVERSAL DO HOMEM 

 

Segundo Botsaris (1993) as origens da filosofia chinesa são quase tão antigas 

quanto a sua própria civilização. Os livros mais antigos escritos pelos chineses que 

chegaram ao nosso conhecimento já traziam conceitos básicos do taoísmo bem 

desenvolvidos. São ideias que circulam séculos sem sofrer muitas modificações e 

até hoje podem ser aplicadas em qualquer campo moderno como a física e a 

astronomia. Esta sabedoria originou-se na China por ser uma das culturas mais 

antiga e desenvolvida que habitou o planeta e por sua extrema preocupação com a 

harmonia do universo. Autores consideram que muitos conhecimentos existentes na 

filosofia chinesa resultam de um insight do inconsciente coletivo de onde brotam 

ideias extremamente desenvolvidas. A teoria TAO e da Polaridade Universal, por 

exemplo, resolve o conflito entre a física quântica e a física newtoniana e foi 

apontada por Capra em 1985 como alternativa à complicada Teoria Geral dos 

Sistemas, que até hoje não está concluída. O conhecimento filosófico e as leis do 

universo constituem-se numa só teoria para os chineses e resulta da observação da 

natureza. Esta observação mostra que tudo no universo evolui em ciclos e tais ciclos 

se fazem entre aspectos diametralmente opostos que foram designados Yin e Yang 

(Figura 3).  

Para Scognamillo-Szabó e Bechara (2010) a AP contrasta com o paradigma 

mecanicista de Descartes, pois possui uma concepção filosófica holística baseada 

no Taoísmo e considera que os sistemas orgânicos estão integrados de tal forma 

que suas propriedades não podem ser reduzidas às suas partes. O todo (do grego 

hólos) depende da harmonia funcional existente entre seus elementos, numa relação 

dialética entre particular e universal, morfologia e função, estímulo e controle, onde 

uma parte não pode ser compreendida a não ser quando relacionada com o todo. 

Pode-se fazer uma analogia, por exemplo, com a interdependência existente entre 

simpático e parassimpático no sistema nervoso autônomo, com as respostas do tipo 

Th1 e Th2 no sistema imune ou citocinas pró e anti-inflamatórias na resposta a 

estímulos lesivos. A filosofia da AP e a lógica científica são derivadas de 

observações da natureza e dos organismos. Porém, a AP se detém principalmente 

nas inter-relações dos fatos observados, gerando um raciocínio dialético dinâmico e 

sintético. Por outro lado, o raciocínio científico é, via de regra, compartimentalizado, 

de forma que, para a ciência, as diversas áreas do conhecimento pouco têm em 



13 
 

comum. Entretanto, para o Taoísmo biologia, política, física e religião são baseadas 

no mesmo princípio: Tao ou “O Grande Princípio”, segundo o qual o universo é 

regido por uma única lei central que orienta todos os fenômenos. As bases 

filosóficas da AP estão contidas nas teorias gerais do Taoísmo como Yin e Yang e 

Cinco Movimentos ou Wu Xing. As particularidades do funcionamento orgânico 

também são analisadas através das teorias das Substâncias Vitais ou Fundamentais 

(Qi, Xue, Jing e Jin Ye), e dos Sistemas Internos (Zang Fu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Símbolo Tao destacando o Yin com a semente Yang e o Yang                                          
com a semente Yin. 
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6. YIN/YANG  

 

Para Maciocia (1996) e Carvalho (2003), devido uma tradição de observação 

longa e confiável dos ciclos da natureza e suas mudanças, os antigos mestres 

asseguravam que a madeira, o fogo, a terra, metal e a água são as substâncias 

básicas que constituem o mundo material e são consideradas uma parte 

indispensável do dia a dia e que é um fluxo constante associado a movimentos 

dinâmicos e antagonismo mútuo dos fatores Yin e Yang. Com base nestas duas 

teorias, os mestres as aplicaram na área médica explicando as atividades 

fisiológicas e as mudanças patológicas no corpo humano, tornando-se um 

importante componente da MTC.  

O conceito Yin-Yang é provavelmente o mais importante e distintivo da Teoria 

da Medicina Chinesa. Pode-se dizer que toda fisiologia médica chinesa, patologia e 

tratamento podem, eventualmente, ser reduzidas ao Yin-Yang. O conceito Yin-Yang 

é extremamente simples, ainda que profundo. A mais antiga origem do fenômeno 

Yin-Yang deve ter se originado da observação de camponeses sobre a alternância 

cíclica entre o dia e a noite. Desta maneira, o dia corresponde ao Yang e a noite ao 

Yin. A atividade refere-se ao Yang. O descanso ao Yin. Isto conduz à primeira 

observação da alternância contínua de todo o fenômeno entre os dois polos cíclicos, 

um correspondente à luz, sol, luminosidade e atividade (Yang), e o ouro à escuridão, 

lua, sombra e descanso (Yin). A partir desse ponto de vista, Yin e Yang são dois 

estágios de um movimento cíclico, sendo que um interfere constantemente no outro, 

tal como o dia cede lugar para a noite, assim como, verão se transforma em inverno, 

crescimento em deterioração e vice-versa. A partir de um ponto de vista diferente, 

Yin e Yang representam dois estágios no processo de mudança e transformação de 

todas as coisas no universo. Por exemplo, a água dos lagos e oceanos esquentam 

durante o dia, transformando-se em vapor. Como o ar torna-se mais frio à noite, o 

vapor se condensa em água novamente. A forma pode ser um material mais ou 

menos denso. A partir disto, Yang simboliza o estado mais rarefeito e imaterial da 

substancia (para os chineses “Céu”), enquanto o yin representa o estado mais 

material e denso “Terra”. Na sua forma mais pura e rarefeita, Yang é totalmente 

imaterial e corresponde à energia pura. O Yin, no seu estado mais áspero e denso, é 

totalmente material e corresponde a substância, como na Tabela 3. 
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TABELA 3 - Qualidades e condições Yin e Yang  

YIN - Direito YANG - Esquerdo 

Material Imaterial 

Produz forma Produz energia 

Cresce Gera 

Substancial Não-substancial 

Matéria Energia 

Contração Expansão 

Descendência Ascendência 

Abaixo Acima 

Água Fogo 

Inferior   Superior 

Interior Exterior 

Superfície medial Superfície lateral 

Frente Costas 

Estrutura Função 

Frente (tórax-abdome) Costas 

Corpo Cabeça 

Interior (órgãos) Exterior (pele-músculos) 

Abaixo da cintura Acima da cintura 

Sup. ântero-medial dos membros Sup. Póstero-lateral dos membros 

Órgãos Yin Órgãos Yang 

Estrutura dos órgãos Função dos órgãos 

Sangue (Xuê) Qi 

Fluídos Corpóreos (Jin Ye) Qi 

Qi Nutritivo (Ying Qi) Qi Defensivo (Wei Qi) 

Frio Quente 

Quietude Agitação 

Úmido Seco 

Macio Duro 

Inibição Excitação 

Lentidão Rapidez 

Conservação Transformação 

Estocagem Mudança 

Patologia crônica Patologia aguda 

Inicio gradual Início rápido 

Patologias lentas Mudanças patológicas rápidas 

Sonolência Insônia 

Apatia Agitação 

Gosta de dormir coberto Retira o lençol 

Gosta de deitar-se encolhido Gosta de deitar-se esticado 

Membros e organismo frio Membros e organismos quentes 

Face pálida Rubor facial 

Preferência por líquidos quentes Preferência por líquidos frios 

Voz fraca e fala pouco Voz alta e fala muito 

Respiração lenta e superficial Dispnéia 

Ausência de sede Sede 

Urina profusa e pálida Urina escassa e escura 

Perda de fezes Constipação 

Língua pálida Língua vermelha c/ saburra amarela 

Pulso vazio Pulso cheio 

Fonte: (MACIOCIA, 1996) 
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7.  OS CINCO ELEMENTOS 

 

Os Cinco Elementos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), segundo ORTIZ 

(2015), são formadores de matéria e com a observação da ascensão e decréscimo 

do Yin e do Yang, os chineses conseguiram elaborar a teoria dos cinco elementos, 

que norteia uma das formas de anamnese mais usada, seguido pela forma de 

tratamento. Na teoria, a madeira simboliza o início do Yang, ciclo vegetal, primavera, 

elemento que gera fogo (yang de máxima atividade), verão, que gera terra, canícula, 

meia estação, este elemento gera metal (início do Yin), outono, que gera água, o 

máximo Yin, que gera madeira e assim o ciclo prossegue.  

Dentro dos Cinco Elementos como movimentos, Maciocia (1996) descreveu 

que os cinco elementos também simbolizam cinco direções diferentes de 

movimentos dos fenômenos naturais. A madeira representa o movimento expansivo 

e exterior em todas as direções, o metal representa o movimento contraído e interior, 

a água representa movimento descendente, o fogo indica movimento ascendente e 

a terra representa neutralidade ou estabilidade. Cada um dos cinco elementos 

também representam uma estação no ciclo anual. A madeira corresponde à 

primavera, sendo associada ao nascimento. O fogo corresponde ao verão, e está 

associado ao crescimento. O metal corresponde ao outono, associado à colheita. A 

água corresponde ao inverno, e está associada ao armazenamento. A terra 

corresponde à estação anterior, associada à transformação. É preciso esclarecer 

que a terra não corresponde a nenhuma estação, uma vez que é o centro, o termo 

neutro de referência ao redor do qual as estações e os outros elementos giram. 

 

8.  CICLO DE GERAÇÃO (SHENG) E CICLO DE DOMINÂNCIA (KE) 

 

Se os cinco movimentos fossem num eterno crescente sem controle, a 

energia do ciclo ficaria excessiva e provocaria sua ruptura. Para controlar o processo, 

existe o ciclo de geração e dominância. Desta forma, cada movimento, ao mesmo 

tempo em que estimula a formação do próximo, controla a formação de um terceiro 

movimento, impedindo que o ciclo fique em excesso (GOMES, 1993). A Figura 4 

exemplifica o Ciclo de Geração e de Dominância Ke. 
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FIGURA 4 - Ciclo de Geração onde um movimento está inter-relacionado com outro e ciclo 
de Dominância Ke 
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8.1 AS RELAÇÕES NOSOLÓGICAS 

 

A superdominância é quando o elemento/movimento dominador está em 

plenitude e enfraquece o dominado, ex. a madeira causando superdominância obre 

a terra (Figura 5). Em dimensões planetárias é o que ocorre quando o solo é usado 

inadequadamente pelo homem para plantar. As plantas acabam enfraquecendo o 

solo e este se torna árido (GOMES, 1993). Um exemplo de super dominância 

encontramos mais adiante neste trabalho, onde o elemento madeira super domina o 

terra, descrito no relato de caso 2 com a paciente Belinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 5 - Relação de Superdomínio da madeira sobre a terra 
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A contra dominância (Figura 6) ocorre quando o movimento dominado fica tão 

em excesso que reverte a relação, indo enfraquecer o movimento dominador. No 

clico planetário é exemplificado pela invasão dos continentes pelos oceanos, caso 

haja derretimento das calotas polares com o efeito estufa (água contra dominando a 

terra). Tanto o contradomínio quanto o superdomínio podem estar implicados na 

fisionosologia de desequilíbrios no organismo humano  (GOMES, 1993). Um 

exemplo de contra dominância também encontramos mais adiante neste trabalho, 

onde o elemento madeira contra domina o metal, descrito no relato de caso 2 com a  

paciente Belinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 6 - Relação de Contradomínio da terra sobre a madeira 
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8.2 RELAÇÃO ENTRE GERAÇÃO E SUBJUGAÇÃO EXTREMA E 

SUBJUGAÇÃO CONTRARIADA 

 

Segundo Carvalho (2003) a teoria dos cinco elementos designa a cada um 

dos cinco movimentos uma série de generalizações abstratas e depois a aplica na 

classificação de todo fenômeno (Tabela 4). Temos como exemplo a madeira que 

envolve aspectos de germinação, extensão, suavidade e harmonia. O fogo envolve 

aspectos de calor e chamas. A terra envolve aspectos de crescimento, nutrição e 

mudanças. O metal está associado à limpeza, destruição, força, firmeza. A água 

está associada a frio, umidade e fluxo descendente. Esta teoria assegura que entre 

cada elemento existe uma relação próxima entre geração e subjugação mútua, a 

subjugação extrema e a subjugação contrariada. Exemplo: madeira gera o fogo, 

fogo gera terra, terra geral metal, metal gera água, água gera madeira. A subjugação 

mútua significa restrição e comedimento. Relação de superioridade e inferioridade. 

Exemplo: madeira subjuga a terra. A terra subjuga água. A água subjuga o fogo. O 

fogo subjuga o metal. O metal subjuga a madeira. A geração e subjugação mútua 

não podem ser separadas. Se não existe geração, não existe mudança e 

desenvolvimento para a manutenção da harmonia. A subjugação extrema mostra 

que a subjugação e 1 dos 5 elementos a outro ultrapassa ao nível normal e se torna 

nosológica. Exemplo: A hiperatividade do elemento madeira subjuga o elemento 

terra porque os outros elementos estão fracos e insuficientes. A subjugação 

contrariada significa que 1 dos 5 elementos subjuga o outro oposto a subjugação 

mútua normal e se torna nosológica. Exemplo: Quando o metal é fraco e insuficiente, 

leva à hiperatividade da madeira que o subjuga. Os cinco movimentos com suas 

interações estão ilustrados na Figura 7. 
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TABELA 4: Correlação os elementos e suas características  

Movimento Madeira Fogo Terra Metal Água 

Cor Verde Vermelho Amarelo Branco Preto 

Órgão Fígado 
Pericárdio/ 
Coração 

Baço-pâncreas Pulmão Rins 

Vísceras 
 

Vesícula 
Biliar 

Intestio 
Delgado e 
Triplo 
Aquecedor 

Estômago 
Intestino 
Grosso 

Bexiga 

Órgãos dos 
sentidos 

Olhos Língua Boca Nariz Ouvido 

Tecidos 
Músculos e 
(movimento) 
dos tendões 

Vasos 

Tecido 
conjuntivo e 
músculos 
(volume) 

Pele e pelos 
Ossos e 
Medula 

Emoção Raiva Alegria Meditação 
Melancolia e 
tristeza 

Medo e 
Pavor 

Estação Primavera Verão Canícula Outono Inverno 

Fator 
Natureza 

Vento Calor Umidade Secura Frio 

Sabor Acido Amargo Doce Picante Salgado 

Hemisfério 
Sul 

Leste Norte Centro Oeste Sul 

Hemisférios 
Norte 

Oeste Sul Centro Leste Norte 

Processo 
Corporal 

Nascimento Crescimento Transformação Envelhecimento Morte 

Som Grito Riso Canto Choro Gemido 

Manifestação Unhas Face Lábios Narina Cabelos 

Planeta Júpiter Marte Saturno Vênus Mercúrio 

Animal 
Selvagem 

Dragão Pássaro Búfalo Tigre Tartaruga 

Grãos Trigo Feijão Arroz Cevada Milho 

Números 8 7 5 9 6 

Fonte: GOMES, 1993 
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FIGURA 7 – Os cinco movimentos e o ciclo de geração  

Fonte: NETTO, 2016 
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9. QI OU ENERGIA VITAL 

 

Etimologicamente, a palavra energia significa en (dentro) e ergos (trabalho), 

ou seja, o que contém capacidade de trabalho. A palavra chinesa que quer dizer 

energia chama-se Qi, que significa ar, sopro. Os orientais usam ideogramas por isso 

a estilização ideológica que o chinês usa para expressar o termo energia é uma 

chaleira ao fogo, com a tampa entreaberta pela ação do vapor d‟água, levando a 

interpretação de que a energia é uma força imaterial capaz de agir sobre a matéria. 

O Qi simboliza todos os processos metabólicos do corpo, todas as enzimas que 

estão atuando sobre a matéria, todas as funções celulares, enfim, todo o movimento 

bioquímico do corpo e processos dinâmicos do corpo (GOMES, 1993). 

Segundo Maciocia (1996) os dois aspectos do Qi que são especialmente 

relevantes para a medicina: O Qi é uma energia que se manifesta simultaneamente 

sobre os níveis físico e espiritual; O Qi é um estado constante de fluxo em estados 

variáveis de agregação. Quando o Qi se condensa, a energia se transforma e se 

acumula em forma física. De acordo com os chineses, há muitos tipos diferentes de 

Qi, variando do tênue e rarefeito ao mais denso e duro. Todos os tipos de Qi, todavia, 

são na verdade um único Qi, que simplesmente se manifesta de diferentes formas.  

 

9.1. CLASSIFICAÇÃO DOS QI 

 

Apesar de ser único com representações múltiplas, na prática, associa-lhe 

sempre um qualificativo que determina sua localização ou sua função. Por isso, o Qi 

pode ser subdividido de acordo com o seu tipo de manifestação e função. São 

classificados em Qi Essencial (Jing Qi), Qi Original (Yuan Qi), Qi dos Alimentos (Gu 

Qi), Qi Torácico (Zhong Qi), Qi Verdadeiro (Zhen Qi), Qi Nutritivo (Ying Qi), Qi 

Defensivo (Wei Qi) (AUTEROCHE 1992; GOMES, 1993; MACIOCIA, 1996). 

 

9.2 JING QI, QI OU ENERGIA ESSÊNCIAL 

 

É o somatório de todas as energias corporais. É a energia que nos mantém 

vivos e se esgota com a morte. O Jing Qi é o princípio essencial. É composto de 

duas partes: O Jing Qi inato (pré-celestial ou do céu anterior), recebido no momento 

da concepção, não pode ser renovado. O Jing Qi da nutrição (pós-celestial, 
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adquirido ou céu posterior), que provem da digestão e assimilação dos alimentos. O 

Jing inato serve de base para o Jing da nutrição. Esta Essência (Jing) é estocada no 

rim (Shen), mas apresenta um fluído natural, além de circular por todo o organismo, 

particularmente nos Oito Vasos Extraordinários. A Essência (Jing) determina o 

crescimento, reprodução, desenvolvimento, maturação sexual, concepção e 

gravidez. Tem um ciclo longo de 7 anos para mulheres e 8 para homens e 

transforma-se lenta e gradualmente ao longo dos períodos de tempo (AUTEROCHE 

1992; GOMES, 1993; MACIOCIA, 1996). 

 

9.3 YIN QI OU QI NUTRITIVO 

 

Ela é sintetizada a partir da parte pura dos alimentos, efetuada pelo baço-

pâncreas (BP), somada a energia ou Qi do ar. O BP ascende o Qi dos alimentos até 

o pulmão onde ele se junta ao Qi do ar, sendo então distribuído pelo organismo 

pelos canais e colaterais. Sua função é nutrir os órgãos, vísceras e tecidos, 

promover o funcionamento corporal e aquecer o organismo. O Qi nutritivo circula nos 

canais e colaterais, entre os três Aquecedores (Jiao) pélvis, abdomem e tórax e no 

sangue (GOMES, 1993). 

 

9.4 WEI QI OU QI DEFENSIVO (ENERGIA DE DEFESA) 

 

É a energia que protege o organismo do ataque de fatores nosogênicos. A 

principal função do Wei Qi consiste em proteger o organismo do ataque de fatores 

nosogênicos exteriores, tais como vento, calor, frio e umidade. Ela é produzida 

inicialmente no BP a partir da parte impura dos alimentos. Ela se junta no Jiao 

inferior com a energia ancestral (recebida dos pais), recebendo uma parte dela. Na 

sequencia ascende até o diafragma de onde é distribuída pelo corpo. A energia de 

defesa circula preferencialmente nos canais mais superficiais do corpo, chamados 

tendinomusculares e distintos. Circula também sob a pele, no sangue e nos canais 

extraordinários. Sua atuação é múltipla, como proteger a superfície do corpo contra 

agressões externas, controlar a abertura das glândulas sudoríparas, regular a 

temperatura do corpo, aquecer os órgãos e dar brilho à pele lustro aos pelos 

(AUTEROCHE 1992; GOMES, 1993, MACIOCIA, 1996). 



25 
 

10. YUAN QI, QI ANCESTRAL, ENERGIA ANCESTRAL OU ENERGIA 

ORIGINAL 

 

Segundo Auteroche (1992) e Gomes (1993), o Yuan Qi guarda a estreita 

relação com os nossos conceitos de hereditariedade, sendo relacionada ao DNA. 

Segundo a MTC, a origem da energia ancestral são os rins (Figura 8). Com a função 

dos gametas forma-se a essência, ou seja, a energia ancestral em sua forma 

material. A essência da célula ovo é chamada de essência do céu anterior. Ela se 

dinamiza no embrião formando a chamada energia ancestral que vai penetrar nos 

vasos maravilhosos promovendo o desenvolvimento embriológico. Após o 

nascimento, a essência passa a ser chamada de essência do céu posterior. Com o 

fim do desenvolvimento embriológico a essência fica estocada no rim, onde é nutrida 

pela energia do ar e dos alimentos. O Qi do ar dinamiza a essência em Qi ancestral 

que circula nos vasos maravilhosos ou canais extraordinários (sinônimos) e no 

sangue. As funções do Qi ancestral são promover o desenvolvimento embriológico, 

crescimento e maturação sexual, nutrir a essência de órgãos e vísceras, auxiliar o Qi 

defensivo a proteger o corpo, suprir deficiências, promover a fertilidade e a 

reprodução.  É o Qi mais importante de todos os Qi do corpo humano. É produzido 

primeiramente pela transformação do Jing inato e após o nascimento ele ainda 

precisa ser alimentado e completado pelo Jing adquirido da nutrição. Ele é repartido 

pelo triplo aquecedor nos órgãos (Zang Fu). No exterior atinge os músculos, o 

espaço subcutâneo e a pele. Não há lugar onde não penetre. Todos os tecidos 

orgânicos que recebem o impulso do Yuan Qi poderão cumprir suas funções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – O TAO representando o Qi Original 
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11. ZONG QI OU ENERGIA DO TÓRAX 

 

O tórax possui duas influências básicas. A expansão do movimento fogo e a 

contração do movimento metal. Isto faz com que os órgãos que habitam o seu 

interior sejam pulsáteis, se distendendo e se encolhendo indefinidamente. Este 

movimento pulsátil é o responsável pelas funções básicas do tórax que é primeiro 

concentrar energia e sangue e depois distribui-los pelo corpo. O Zong Qi (Figura 9) é 

formado pela reunião do Qi puro (Qing Qi) inalado pelos pulmões e do Qi da 

alimentação produzido e posto em circulação pelo baço e o estômago. A atividade 

essencial do Zong Qi é dar impulso à respiração pulmonar e a circulação de sangue 

no coração. (AUTEROCHE 1992; GOMES, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 9 - Formação do Zong Qi 
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12. FONTES DE ENERGIA CORPORAL 

 

Segundo Gomes (1993) a água e alimentos absorvidos pelo baço-pâncreas, 

estômago e intestinos são das fontes principais de energia ou Qi. São fontes de Qi, 

predominantemente Yin e de característica nutridora. O Qi do ar é absorvido pelos 

pulmões e distribuído pelo corpo, formando o Qi nutritivo, junto com o Qi da água e 

dos alimentos. É uma fonte de Qi predominantemente Yang e de característica 

ativadora. Além do ar, a luz solar e a radiação cósmica constituem fontes celestes 

de Qi. Segundo os textos clássicos a energia celeste penetra no corpo através dos 

canais e colaterais, principalmente na altura da cabeça e ponta dos dedos da mão. É 

energia predominantemente Yang e de característica ativadora. É a energia 

proveniente da Terra. Simboliza principalmente a força da gravidade e a capacidade 

de absorção de elétrons pela Terra. É energia predominantemente Yin e penetra nos 

canais e colaterais através do nível dos pés e membros inferiores. Sua característica 

é nutridora. A energia ancestral corresponde à herança que recebemos de nossos 

pais. Quando o Qi ancestral é forte, todas as energias do corpo são reforçadas. É de 

natureza Yin e de característica nutridora.  

 

13. FUNÇÕES DO QI 

 

Segundo Maciocia (1996) o Qi do baço-pâncreas transforma os alimentos. O 

Qi dos rins transforma os fluídos. O Qi do pulmão transforma o ar. O Qi da bexiga 

transforma a urina. O Qi do coração transforma o Qi dos alimentos em sangue. Isto 

significa que o Qi dos órgãos transforma tanto energia quanto matéria. Como a 

atividade de cada órgão Zang está relacionada a um movimento e o resultado é um 

ciclo de mutações, esta função é evidente. O Qi do baço-pâncreas transporta os 

alimentos. O Qi do pulmão transporta os líquidos em descendência e para a pele. O 

Qi do rim transporta os líquidos para cima. O Qi do fígado move o sangue e 

transporta o Qi em todas as direções. São afirmações tradicionais que mostram que 

o Qi com suas características Yang, dá movimento, transportando os constituintes 

corporais. O Qi do baço-pâncreas sustenta os órgãos e o Sangue, isto é, mantém o 

sangue e os nos vasos sanguíneos e os fluídos. O Qi do rim retém a essência e os 

líquidos e da bexiga mantém a urina. O Qi dos pulmões retém o suor. O Qi dos 

órgãos pode atuar contendo substancias fundamentais ao corpo, assim como, 
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mantendo os órgãos em suas posições. O Qi do baço-pâncreas ascende para os 

sistemas. O Qi do rim ascende. O Wei Qi protege o corpo de patógenos externos. O 

Qi amorna o corpo e a periferia do corpo. Esta é a função do Qi do Yang. Tanto o 

Yang do baço como o Yang do rim, especialmente este do rim, apresentam a função 

de aquecer o organismo.  

 

TABELA 5 - Os Quinze Tipos de Qi  

Yuan Qi 
Original. Somatório de pré e do pós-natal. Essência em forma de 
Qi. Segue o indivíduo por toda vida. 

Xiantian Zhi Qi 
Pré-Natal ou congênito. Herdado dos pais. Dá a constituição ao 
indivíduo. 

Houtian Zhi Qi 
Pós-Natal ou adquirido. Qi obtido a partir dos alimentos e do ar, na 
fase inicial da vida. 

Da Qi Cósmico. Ar ou oxigênio como é utilizado pelo organismo. 

Gu Qi 
Dos Grãos (alimentos). Também é conhecido como Shui Gu Zhi 
Qi. Qi da água e dos grãos. Junto com o Da Qi, constitui o Houtian 
Zhi Qi 

Zhen Qi Verdadeiro. O Qi que preenche e nutre o corpo. 

Zheng Qi 
Correto. Aspecto defensivo do Zhen Qi, produz o Qi que protege o 
corpo. 

Xie Qi 
Perverso. Qi nosogênico ou climático. Refere-se a qualquer fator 
externo causador de doença. Geralmente é aos fatores climáticos. 

Zhang Fu Zhi 
Qi 

Dos Órgãos. O Qi presente nos órgãos Zang e Fu, mantendo o seu 
funcionamento saudável. 

Ying Luo Qi 
Dos Canais. O Qi que fui dentro dos canais (Jing-Luo) e Vasos 
(Xue-Mai). 

Ying (Rong) Qi 
Nutritivo. O Aspecto Yang do Qi dos canais. O Qi que protege o 
Xue, funções Zang-Fu e tecidos. 

Zong Qi 
Torácico. Qi torácico, não é o ancestral no sentido pré-natal, mas 
sim como um precursos de todas as outras atividades do Qi no 
corpo. 

Zhong Qi 
Mediano. Qi do aquecedor médio, do PI. Do Wei, que transforma a 
comida e a bebida. Pode também se referir somente ao Qi do Pi. 

Qing Qi 
Puro. A essência sutil da comida e da bebida transformada pelo Pi 
para nutrir o corpo. 

Zhuo Qi 
Impuro. Os resíduos que permanecem após o Qi puro ser 
transformado a partir dos alimentos. Ele desce através do trato 
gastrointestinal para ser expelido como excretas. 

Fonte: CARVALHO, 2003 
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14. TEORIA ZANG FU 

 

De acordo com Gomes (1993) a Teoria Zang Fu é uma teoria holística que 

visa compreender as relações das partes do corpo entre si e com o todo. O holismo 

é uma característica do pensamento chinês e manifesta-se na MTC através das 

teorias dos 5 Movimentos, dos órgão Zang Fu e dos canais colaterais (Jing Luo). 

Todos são sistemas interativos que promovem a relação entre as partes do corpo e 

as funções orgânicas. Existem várias propriedades comuns aos órgãos Zang Fu, 

assim como uma subdivisão a serem consideradas. Todos os órgãos Zang Fu são 

considerados internos e de vital importância para o organismo Os órgão Zang são os 

órgãos sólidos e considerados os mais importantes na fisiologia corporal. Sua 

função na MTC é produzir e estocar as substâncias vitais, energia (Qi), Sangue 

(Xue), essência (JING) e o líquido corporal (Jing-Ye). São em número de seis e cada 

um está ligado a um canal (meridiano) principal. Os seis Zang são: coração, pulmão, 

rim, fígado, baço-pâncreas e pericárdio. As vísceras Fu são as vísceras ocas. Sua 

função na MTC é separar, nos alimentos, o túrbido e excretando-o, do límpido que 

deve ser absorvido. As vísceras Fu são em numero de seis e cada uma também 

está ligada a um canal. As seis vísceras Fu são: bexiga, estômago, intestino delgado, 

intestino grosso, vesícula biliar e triplo aquecedor. Assim como o Zang Fu, o 

organismo ainda conta com os Órgãos Extraordinários, que são assim chamados 

porque têm características tanto de órgãos Zang quanto de vísceras Fu. Como os 

Zang, eles têm em comum o fato de armazenarem material da natureza Yin. Como 

as vísceras Fu, sua semelhança é o fato de que são ocos e que podem ser 

preenchidos. Os órgãos extraordinários são em numero de seis: cérebro, útero, osso, 

vasos, vesícula biliar e medula espinhal. Dos órgãos extraordinários, dois são mais 

importantes e relacionam-se com canais extraordinários: cérebro e útero.  

Segundo Xie e Preast (2010) a junção dos 6 órgãos Zang e 6 vísceras Fu 

denomina-se “Os 12 Canais Regulares”. Estes canais encontram-se um com o outro 

em uma determinada forma. Ao longo desse curso, existe um fluxo interminável e 

cíclico do Qi e sangue dentro dos canais. O fluxo sempre passa de um canal para o 

próximo em uma ordem específica do dia, entretanto, o Qi domina o interior de 

certos meridianos em tempos designados. Esse é o ritmo circadiano da MTC (Figura 

10), que começa às 3h00 com o Canal do Pulmão no tórax e finaliza com o Canal do 

Fígado, também no tórax.  
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FIGURA 10 - Ciclo circadiano Zang Fu com o primeiro ciclo iniciando às 3h00  

 com o meridiano do pulmão e terminando às 3h00 com o fígado. 
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15. TÉCNICAS APLICADAS A MTC 

 

15.1 ACUPUNTURA 

 

De acordo com Xie e Preast (2010) a acupuntura é uma técnica em constante 

evolução desde sua introdução na China há aproximadamente 3200 anos. No livro 

Clássico do Imperador Amarelo, há cerca de 2200 anos, foi descrito nove tipos de 

agulhas, sugerindo que o propósito para elas era a prática da AP. Atualmente, 

existem três categorias primárias de agulhas de AP. O primeiro grupo inclui agulhas 

de três cortes, agulhas largas e agulhas hipodérmicas chanfradas, e são usadas 

para hemopuntura ou sangramento de ponto de AP. O Segundo e mais comum tipo 

de agulha de AP é chamado filiforme e possui ponta afilada. Agulhas filiformes 

possuem haste feita de plástico ou metais. Outras classes de agulhas são as 

estéreis e ocas. Estas agulhas são utilizadas para injetar ar (pneumoacupuntura) ou 

líquidos (aquapuntura) nos pontos de acupuntura ou tecidos. O diâmetro das 

agulhas são dados em gauges, centímetros ou polegadas. Os comprimentos são em 

milímetros ou em polegadas. 

 

TABELA 6 - Diâmetro das agulhas em gauge e milímetros 

Gauge Milímetros 

40 0,15 

38 0,16 

36 0,20 

34 0,22 

32 0,25 

30 0,30 

28 0,35 

 

TABELA 7 - Comprimentos das agulhas de AP em milímetros e polegadas 

Milímetros Polegadas 

7 0,25 

13 0,5 

25 1,0 

40 1,5 

50 2,0 

75 3,0 

100 4,0 
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Como também afirmou Scognamillo-Szabó e Bechara (2010) existe uma 

grande variedade no tamanho das agulhas, bem como no procedimento de inserção 

e de manipulação dessas. O material mais utilizado é o aço inoxidável (Figura 11). 

Agulhas intradérmicas são utilizadas principalmente em pontos de AP no pavilhão 

auricular. Após sua colocação, estas agulhas são fixadas com esparadrapo e retidas 

por um período que pode variar de um dia a uma semana. Tal técnica é pouco 

executada em animais. O uso de agulhas hipodérmicas em substituição às agulhas 

de AP é adotado com sucesso em eqüinos e bovinos. Para a definição do protocolo 

de tratamento, a escolha dos pontos de AP é baseada na classificação do 

desequilíbrio apresentado. As diferenças entre as espécies também devem ser 

levadas em consideração, já que existem variações na localização e função de 

alguns pontos. O exemplo mais marcante é o Bai Hui que significa “Cem Encontros”. 

Em humanos, esse ponto corresponde ao VG-20, localizado no ápice da cabeça. É 

considerado uma “porta ou janela para o céu” e tem como indicações cefaléia 

parietal, falta de memória, epilepsia. Em quadrúpedes, fica no espaço lombossacral 

e seu estímulo é indicado para desordens lombares e dos membros pélvicos, além 

de ser um tônico geral do Qi e da imunidade. Por isso pode ser denominado YaoBai 

Hui: “Cem Encontros Lombar”. Métodos de estimulação dos pontos é tão relevante 

quanto à seleção dos pontos é a técnica de estímulo, cuja definição vai variar em 

função da condição a ser tratada. Existem inúmeras alternativas para o estímulo do 

ponto e, a cada dia, mais opções surgem em função da incorporação de novas 

tecnologias à AP. Os métodos tradicionais persistem e se destacam como os mais 

utilizados (Figura 12). 

 Essas técnicas tradicionais de inserção de agulhas, segundo Xie e Preast 

(2010) foram descritas possuindo três aspectos diferentes. Em primeiro lugar, a 

agulha é inserida através da epiderme. Segundo, a agulha é inserida mais 

profundamente até a profundidade do ponto do ponto de AP. Por último, a agulha é 

manipulada até que haja uma reação fisiológica do paciente, a chegada do Qi, ou 

de-Qi. Assim como o tamanho das agulhas, o ângulo e a profundidade da inserção 

também variam de acordo com a área anatômica local a ser agulhada, com o efeito 

desejado do tratamento e com o estado do paciente. São observados três ângulos 

de inserção mais utilizados: perpendicular, oblíquo e transverso ou horizontal. A 

profundidade da inserção de determinada pela localização anatômica, idade, 
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tamanho e porte do paciente e pela intenção de tratamento. A retirada das agulhas 

deve ser isenta de complicações e dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 11 - Agulhamento em cão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 - Agulhamento nas pregas interdigitais (baxie), borda medial do 
calcâneo de um cão (R-3).  
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15.2 MOXABUSTÃO 

 

De acordo com Scognamillo-Szabó (2010) e Bechara e Xie e Preast (2010) a 

técnica de moxabustão (Figura 13) consiste no método em qual a moxa ou outras 

ervas são queimadas sobre a pele próxima aos pontos de AP. O calor e a essência 

da erva aquecem o Qi e o sangue nos canais e colaterais e desta forma aumentam o 

fluxo em caso de estase. A moxabustão também revigora o Yang Qi e elimina o frio 

e a umidade, assim como elimina algumas formas de calor tóxico local. Existem dois 

métodos gerais de terapia com moxabustão: direto e indireto. A mais praticada é a 

moxabustão indireta, com aquecimento do ponto com bastões incandescentes de 

Artemisia sinensis ou vulgaris misturada com pequenas quantidades de outras ervas, 

como canela, gengibre seco, cravo, mirra e olíbano. Para o método indireto pode ser 

usado pelo médico veterinário acupunturista tanto com agulha moxa, isto é, agulha 

quente, quanto com o bastão moxa. Para a moxabustão direta, a “lã” da erva é 

colocada sobre o ponto e acesa, deixando-a queimar-se em direção à pele. Outra 

forma é o uso de luz infravermelha ou ultravioleta. A aplicação de frio é também um 

meio efetivo para promoção da analgesia, sendo utilizado gelo ou vaporização tópica 

de fluorimetano, cloreto de etila, fluoretil ou diclorotetrafluoretano.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 - Aplicação em agulha moxa (a) e Moxabustão (b). 
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15.3 AURICULOPUNTURA 

 

Segundo Draehmpaehl (1997) a orelha tem um importante papel na 

acupuntura veterinária desde 1980. Normalmente a orelha do animal, ao contrário 

dos pontos de acupuntura no corpo, não apresenta resistência elétrica da pele 

reduzida, isto é, nenhuma alta sensibilidade à pressão. Somente quando um órgão 

está afetado em sua função é que se apresentam certos pontos sensíveis à pressão 

na orelha. Assim, a auriculoterapia através da auriculopuntura (Figura 14) consiste 

na colocação de agulhas em locais extremamente definidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 14 - Treinamento de auriculopuntura em cadáver de cão. 
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15.4 ELETROACUPUNTURA 

 

Segundo Xie e Preast (2010), a eletroacupuntura (EA) consiste no uso de 

corrente elétrica que passa através de agulhas de acupuntura inseridas nos 

acupontos (Figura 15). Esta técnica foi usada na China pela primeira vez em 1930, e 

tornou-se comum na prática veterinária ao redor do mundo. É especialmente útil 

para nevralgia, injúria e degeneração do sistema nervoso. As principais vantagens 

da EA em relação ao agulhamento manual é que o estímulo constante e preciso que 

a EA proporciona tanto para a sedação quanto para a tonificação dos pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 - Eletroacupuntura sendo realizada em pontos Shu do meridiano da 
bexiga. 
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15.5 IMPLANTE DE CATEGUTE/OURO 

 

Trata-se de um procedimento cirúrgico-ambulatorial que objetiva atingir uma 

estimulação prolongada ou mesmo permanente dos pontos, como afirmou 

Scognamillo-Szabó e Bechara (2010). Fragmentos especialmente preparados e 

confeccionados de diversos materiais podem ser utilizados como categute, aço 

inoxidável, platina e ouro. O implante de fragmentos de ouro para o tratamento de 

displasia coxofemural em cães é prática comum entre acupunturistas veterinários e 

testes clínicos mostram resultados positivos e duradouros. A aplicação nas fotos 

abaixo está sendo realizada com pedaços de 2mm de fio categute dentro da agulha 

hipodérmica 25x0,8mm sendo empurrada por agulha de acupuntura 0,25x40mm 

(Figuras 16 e 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 - Implante categute em um cão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 - Implante categute no ponto E36 no cão 
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15.6 FARMACOPUNTURA – TERAPIA NEURAL 

 

Segundo Illera e Cárdenas (2011), a Terapia Neural (Figura 18) é uma terapia 

de origem alemã e russa, usado na medicina alternativa e com base nas conclusões 

dos irmãos Huneke, onde eles se referem a interferência do campo ou "campo de 

distorção", assim chamado porque causam variações nos potenciais elétricos do 

sistema nervoso que, inevitavelmente, interfere no funcionamento orgânico e no 

psiquismo. A terapia neural é baseada para gerar um estímulo não específico no 

corpo do paciente para que ele procure organizar-se em um estado de saúde. Essa 

a estimulação inespecífica envolve a inserção de uma agulha e um anestésico local, 

o procaína. A neutralização do campo interferido pela procaína pode gerar a 

interrupção geradora de impulso neural e a melhora dos sintomas antes 

prejudicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 – Aplicação de Terapia neural veterinária 
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15.7 LASERPUNTURA  

 

Segundo Lopes (2010) a palavra laser é um acrônimo com origem na língua 

inglesa que significa: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, cuja 

tradução seria: amplificação de luz por emissão estimulada de radiação (Figura 19). 

Esta radiação é eletromagnética não ionizante, sendo um tipo de fonte luminosa com 

características bastante específicas. Os efeitos terapêuticos dos laseres sobre os 

diferentes tecidos biológicos são muito amplos, ao induzir efeitos trófico-

regenerativos, anti-inflamatórios e analgésicos, os quais se têm demonstrado em 

estudos tanto in vitro como in vivo, como o aumento da microcirculação local, 

ativação do sistema linfático, proliferação de células epiteliais e fibroblastos assim 

como aumento da síntese de colágeno por parte dos fibroblastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19 – Aparelho de laserpuntura veterinária 
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15.8 OZONIOTERAPIA E AUTOHEMOTERAPIA 

 

Segundo Junior e Lages (2012) de maneira geral, o ozônio médico é indicado 

para o tratamento de patologias de origem inflamatória, infecciosa e isquêmica e a 

mistura gasosa oxigênio-ozônio pode ser administrada sob as formas de insuflação 

retal, tratamento tópico, injeção intra-articular ou subcutânea e auto-hemoterapia 

maior ou menor, descritas a seguir. Na medicina veterinária, o ozônio vem sendo 

utilizado com significativa eficiência no tratamento de diversas enfermidades como 

infecções bacterianas, dermatomicoses, osteomielites, feridas infectadas, doença do 

úbere de bovinos e equinos, habronemose cutânea em equinos, erlichiose canina, 

entre outras.  

A Ozonioterapia (Figura 20) é uma modalidade terapêutica auxiliar aos 

métodos convencionais, possui baixo custo e fácil aplicação, características que 

justificam o incentivo da sua utilização na rotina do médico veterinário. Entretanto, 

estudos aprofundados devem ser feitos para eliminar as dúvidas e divergências 

ainda existentes a respeito do mecanismo de ação e posologia. A técnica consiste 

na utilização de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio, por diversas vias de 

administração. De acordo com a indicação e tipo de aplicação, a concentração pode 

variar entre 1 e 100 mg/L correspondendo a uma mistura de oxigênio ozônio em 

relações entre 0,05% de ozônio a 99.95% de oxigênio e 5% de ozônio a 95% de 

oxigênio. O médico veterinário habilitado deverá determinar a dose adequada e a via 

de aplicação de acordo com a indicação e as condições do paciente.  

Segundo a Associação Brasileira de Ozonioterapia (ABOZ, 2017), pelo fato da 

molécula de O3 ser quimicamente instável, sua forma medicinal sempre é preparada 

imediatamente antes do uso, para administração imediata. Menos de uma hora após 

a sua formação, apenas a metade do O3 original permanece, o restante se 

transforma em oxigênio novamente. A insuflação retal é umas das principais formas 

de administração nos animais domésticos. Esta técnica oferece maior facilidade de 

aplicação, uma vez que não é necessária a utilização de materiais específicos, além 

de não exigir grandes esforços para contenção dos animais e não promover 

desconforto ao paciente, porque a mistura ozônio-oxigênio é absorvida diretamente 

na mucosa intestinal, imediatamente após a administração. A vantagem desta via 

consiste na possibilidade da utilização da terapia em pacientes impossibilitados de 

receber o gás por via endovenosa. A auto-hemoterapia maior ou grande auto-
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hemoterapia (GAHT) consiste no tratamento externo do sangue, seguido de 

reinfusão por via endovenosa (Figura 21). O sangue é retirado através de 

venopunção do animal, misturado com ozônio, que possui grande interação com os 

constituintes sanguíneos, e o mesmo é administrado novamente através da via 

intravenosa. De igual maneira, a auto-hemoterapia menor ou pequena auto-

hemoterapia (PAHT) também trata o sangue externamente, porém é reinfundido pela 

via intramuscular. De modo geral, a aplicação do sangue ozonizado é utilizada para 

estimular o sistema imunológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Auto-hemoterapia menor  

Fonte: SIQUEIRA, 2017 
  

  

FIGURA 21 - Ozonioterapia veterinária  

Fonte: SIQUEIRA, 2017 
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15.9 CROMOPUNTURA 

 

Segundo Azeemi e Raza (2005) a cromoterapia (Figura 22) é um método de 

tratamento que utiliza o espectro visível (cores) de radiação eletromagnética para 

curar doenças nos pontos de AP. É um conceito centenário usado com sucesso ao 

longo dos anos para curar várias enfermidades. A teoria diz que a cromoterapia 

fornece cores para o corpo eletromagnético ou campo de energia ao redor do corpo, 

que por sua vez transfere a energia para o corpo físico. Isso faz com que a 

cromoterapia seja mais eficaz entre várias terapias. Quando se fala sobre cor, fala-

se sobre ondas de energia. Cada cor possui sua própria frequência, é uma forma de 

energia. A cor é puramente a energia vibratória, quando aplicado ao corpo, a luz 

fornece todas as energias deficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 22 – Aplicação de cromopuntura veterinária  

Fonte: ACUPET.COM.BR, 2017 
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16. OUTRAS TÉCNICAS - SANGRIA 

 

A definição de sangria da por Angulo IL et. al (1999) é a retirada de uma 

quantidade de sangue, com finalidade de aliviar alguns sinais e sintomas. Este 

procedimento denomina-se sangria ou flebotomia terapêutica. O objetivo é retirar um 

produto celular ou metabólico, presente em excesso no sangue circulante ou de 

depósito em órgãos parenquimatosos. Portanto está indicada nas eritrocitoses, 

geralmente acompanhadas de aumento da volemia e da viscosidade sanguínea e 

nas condições de acúmulo de produto metabólico ou não, mas tóxico para as células 

de vários órgãos. É condição simples e segura, mas não isenta de efeitos colaterais 

devidos à hipovolemia transitória. 

Segundo o Vieira e Caverni (2015) até o final do século XIX, os enfermeiros 

comumente seguiam e executavam as prescrições médicas que tinham, em suas 

bases terapêuticas, a Teoria Humoral ou a Patologia Humoral, paradigma que 

justificava e mantinha condutas terapêuticas por meio de diversos tipos de sangrias 

tais como flebotomia, ventosas úmidas e sanguessugas. A flebotomia tinha o 

objetivo de diminuir a tensão arterial e de extrair intoxicações sanguíneas, como em 

casos de uremia e septicemia. Havia duas técnicas para a retirada de sangue: a 

indireta, consistindo em fazer orifícios nas veias, e a direta com a dissecção da veia. 

Havia dois tipos de aplicações de ventosas na técnica de enfermagem: a seca e a 

sarjada. A ventosa seca não invasiva fazia parte do conjunto de terapias chamadas 

de rubefacientes, especificamente os mecânicos. Nessa terapia, as ventosas tinham 

como princípio a aplicação de vácuo sobre a pele, provocando a congestão local de 

sangue. Apesar de essa técnica existir concomitante com as demais descritas 

anteriormente, a prática de extração de sangue com sanguessugas era considerada 

simples e eficiente, pois eram ventosas sarjadas naturais. O médico era responsável 

pela prescrição da quantidade de sanguessugas utilizadas no tratamento. 

A sangria também foi descrita por Oliveira e Lopes (2014) como uma técnica 

da auriculoterapia onde é realizado um pequeno corte na pele com uma lanceta ou 

agulha facetada ou até mesmo agulha hipodérmica, que farão perfurações em 

zonas/capilares específicos do pavilhão auricular que resultará na saída de sangue. 

Este método ajuda a comunicar e drenar os canais energéticos, eliminar as 

estagnações e facilitar a circulação do sangue. Acalmar o calor é um método 

antiinflamatório e analgésico.  
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17 RELATO DE CASOS CLÍNICOS 

 

17.1 RELATO 01 – PACIENTE KIARA 

 

Para este relato foi utilizado o modelo de ficha clínica do Ambulatório de 

Acupuntura Universidade Tuiuti do Paraná. 

 

Nome: KIARA 

Espécie: CANINA 

Raça: SRD 

Sexo: FÊMEA 

Idade: APROXIMADAMENTE 8 ANOS 

Peso: 5 QUILOS 

Tutor: NDN 

Endereço: NDN 

Cidade: CURITIBA 

Estado: PARANÁ 

Celular: NDN 

Telefone: NDN 

E-mail: NDN 

Queixa Principal: LOMBALGIA 

Diagnóstico MV Ocidental: LOMBALGIA  

Data da primeira consulta: 15/03/2017   

 

ANAMNESE – Relato do(a) Tutor(a) 

 

A tutora relatou que a paciente apresenta crises de dor na coluna em épocas 

de calor (clima quente), é friorenta e procura o sol e cama e tem preferência a locais 

macios. Fica deitada o dia todo. Não gosta de beber muita água. Tem apetite voraz 

(ração).  É muito medrosa em relação a foguetes, trovões e chuva. Está sempre 

ofegante. É Hiperreativa. Os olhos são salientados (esbugalhados). Vocaliza muito, 

é escandalosa. Apresenta problemas de orelha e pele recorrentes. Tem quadros de 

êmese mediante a qualquer alimento diferente da ração habitual. É extremamente 

apegada a sua responsável. Dorme demasiadamente e treme bastante. 
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Está recebendo alguma medicação?    (X) Sim      Não 

Qual (is): DIPIRONA, MELOXICAN E TRAMADOL  

Já tem algum exame solicitado?    Sim     Não (X) 

Qual (is):  

 

Tem alguma reação alérgica a medicamentos, produtos químicos ou a 

comidas?   Sim     Não     Desconheço (X) 

Qual (is):  

 

Já teve alguma outra Doença?    (X) Sim       Não 

Qual (is):  

APRESENTA PROBLEMAS DE ORELHA E PELE RECORRENTE.  

TEM QUADROS DE ÊMESE SEMPRE QUE SE ALIMENTA DE ALGO 

DIFERENTE DA RAÇÃO HABITUAL. 

 

REVISÃO DE SISTEMAS 

 

SISTEMA NERVOSO: 

Perda de Consciência: NÃO 

Tontura e vertigem: NÃO 

Convulsão: NÃO 

Frequência 

Outro: TUTORA ACREDITA QUE EM DETERMINADOS DIAS FALHA O 

FARO, VISÃO E AUDIÇÃO. É HIPERREATIVA. 

 

Nervos Cranianos 

Visão: NDN 

III Par: NDN 

IV e VI Pares: NDN 

V Par: NDN 

VII Par: NDN 

VIII Par: NDN 

Disfagia: NDN 
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Vocalização: SIM 

Coordenação: NDN 

Sistema Respiratório / Cardiovascular: OFEGANTE 

Secreção nasal: NÃO 

Tosse: NÃO 

Sons anormais: NÃO 

Dispnéia: NÃO 

Auscultação: NDN 

 

SISTEMA GASTROINTESTINAL: 

Apetite: VORAZ 

Vômitos: SEMPRE QUE SE ALIMENTA DE ALGO DIFERENTE DA RAÇÃO 

HABITUAL. 

Tipo de Alimentação: RAÇÃO 

Flatulência: NÃO 

 

SISTEMA GENITOURINÁRIO: 

Frequência: POUCO 

Disúria: NÃO 

Controle Vesical Alterado: NÃO 

Cios/Menstruação: CASTRADA 

Gestações: NDN 

 

SISTEMA ENDÓCRINO: 

( ) Sem sede (plenitude e Qi perverso frio/umidade em BP)  

( X ) Pouca sede (def. Yang Qi, estagnação em meridianos, acúmulo de 

frio no E) 

( ) Muita sede (calor interno)  

( ) Preferência por água gelada (calor interno) 

Obs: TUTORA RELATA QUE A PACIENTE NÃO GOSTA DE BEBER MUITA 

ÁGUA E É MUITO APEGADA A ELA. TREME MUITO. GOSTA DE LOCAIS 

MACIOS E DE FICAR NO SOL. 
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SISTEMA RESPIRATÓRIO: 

( ) Respiração fraca (def. Qi do C e P)  

( X ) Respiração forçada (fleugma, Qi perverso umidade em P)  

( ) Falta de ar (def. Qi do P)   

( ) Dispnéia (estase de Qi do P) 

( ) Suspiro (estase do Qi do F)   

( ) Tosse rouca (Qi perverso vento-frio ou frio/flegma no P)  

( ) Tosse seca (Qi perverso secura , def. Yin do P) 

( ) Tosse clara(Qi pervers. vento/calor ou flegma/calor no P)  

Obs: TUTORA RELATA QUE A PACIENTE ESTÁ SEMPRE OFEGANTE E O 

FOCINHO SECO. 

  

EMOÇÃO 

( X ) Medo(R/B) 

( ) Preocupação/Pensamento excessivo(BP/E)  

( ) Raiva/Irritabilidade(F/VB)  

( )Alegria (C/ID)  

( ) Tristeza (P/IG)  

Obs: TUTORA RELATA QUE PACIENTE TEM MUITO MEDO DE 

FOGUETES, TROVÕES E CHUVA. 

 

ALIMENTAÇÃO 

( X ) Come muito (calor no E)  

( )Come pouco (def. Qi do BP, calor/umidade em BP, retenção de 

alimentos no E)  

( ) Sem apetite (vazio de Qi em BP e E)  

( ) Prefere alimentos quentes (síndrome de frio)  

( ) Prefere alimentos frios (síndrome de calor)  

Obs: TUTORA RELATA QUE PACIENTE TEM APETITE VORAZ (RAÇÃO). 
 

EXCREÇÃO 

( ) Diarréia seguida de alívio (def. Yang Qi do R );  

( ) Fezes com muco (Qi perverso umidade/frio no IG);  

( ) Diarréia com alimentos não digeridos (def. Qi deBP)  
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( ) Fezes secas (calor interno/def.Yin Qi);  

( ) Fezes retidas (excesso de Yin Qi do R)   

( ) Fezes com sangue (Qi perverso calor no IG);  

( ) Fezes finas com água (Qi perverso umidade/frio em BP e E)  

( ) Escura (Qi perverso calor em R e B);  

( ) Incontinência/solta (def. Qi do R, afundamento do Qido BP);  

( ) Clara (Qi perverso frio);  

( ) Com sangue /retenção (Qi perverso calor/umidade em B);  

( ) Muita (def. Yang Qi do R, Qi perv. calor/umidade em B)  

( ) Enurese noturna (def. de Qi do R, disf. de B)  

( ) Pouca (síndrome de calor );   

( ) Noctúria (def. Yang Qi do R)4  

Obs: NDN 

 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

Claudicação: SIM, PAROU COM O USO DOS MEDICAMENTOS.  

Qual (is) Membro (s): PELVICOS 

Edema: NÃO 

Há quanto Tempo: NÃO 

Evolução: NÃO 

Cirurgia (?) Qual (?): NÃO 

 

PELE 

Temperatura de dorso e membros: NDN 

Coloração mucosa: NDN 

Superfície: (   ) Macia  (  ) Firme 

Geral: (  X  )   Yin    (  )   Yang / (  ) superficial ( X ) profundo / (  ) calor (  ) 

frio / ( X ) deficiência (  ) excesso 

 

PULSOS CHINESES: 

Su X 

 

 

      Corda                          
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DIREITO: NDN                   

P 

BP  

ESQUERDO: NDN 

C 

F 

Yin Rim – Deficiente. Yang Rim - Deficiente. 

 

ANÁLISE GERAL DOS PULSOS: PROFUNDO BILATERAL 

 

LÍNGUA 

Corpo: GRANDE, COMPRIDA 

Cor: VERMELHA 

Saburra: SEM SABURRA E SECA 

 

SENSIBILIDADE NOS PONTOS E NO TRAJETO DOS MERIDIANOS 

(PONTOS SHU E MU):  

 

PADRÃO DE DESARMONIA 

Diagnóstico por Síndromes: NDN 

Diagnóstico por Patologia: NDN 

Princípio de Tratamento: NDN 

 

TRATAMENTO 

 

SESSÃO Nº01 

                                                                                                                                                          

Tratamento:  

PONTOS 1º SESSÃO:  

VG14, VG4, VB29, VB30, B54 

DURAÇÃO: 15 MINUTOS. 
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SESSÃO Nº02 

                                                                                                                                                             

Data: 22/03/2017      

 

Tratamento:  

2º Sessão: Responsável relata que melhorou dormiu muito bem. Melhorou 

muito. Já está até pulando. 

Pontos: VG14, VG4, VB29, VB30, B54 

Duração: 22 minutos. 

 

SESSÃO Nº03 

                                                                                                                                                             

Data: 29/03/2017      

 

Tratamento:  

 

3º Sessão: Responsável relata que está mantendo bem. 

Pontos: VG14, VG4, VB29, VB30, B54 

Duração: 20 minutos. 

 

SESSÃO Nº04 

                                                                                                                                                              

Data: 05/04/2017 

 

Exame Físico, Assentimento / Alarme 

 

Tratamento:  

4º Sessão: Responsável relata que Kiara fica sonolenta até 48 horas após a 

sessão, depois volta ao sono normal. Diz que está „zerada‟, como se nunca tivesse 

sentido dor.  

VG14, VG4, VB29, VB30, B54. Duração: 20 minutos. 
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Após a quarta sessão, foi indicado o espaçamento quinzenal entre as 

consultas. Os exames complementares previamente solicitados pela médica 

veterinária não foi realizada pelo responsável. 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 23 - Paciente Kiara (a) e pontos utilizados no tratamento com acupuntura 
(b) 
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 17.1.1 DISCUSSÃO 

 

Para analisarmos o caso de Kiara pelo método da MTC, precisamos entender 

o conceito de Yin e Yang e sua relação com a Essência Pré-Natal e Pós-Natal. 

 

Kiara, fêmea, canina, SRD, aproximadamente 8 anos: 

Para a MTC, a idade do paciente é importante para avaliarmos as condições 

normais dos ciclos energéticos pelo qual está passando. Isso porque, em humanos, 

o ciclo energético da Essência (Jing) é longo, são de 7 anos para as mulheres e de 8 

anos para os homens, enquanto o ciclo do Qi segue um ciclo menor, alguns 

anualmente, alguns circadianos, alguns ciclos menores.  Isto ocorre porque o Qi 

move-se e modifica-se rapidamente de momento a momento, enquanto a Essência 

(Jing) transforma-se lenta e gradualmente ao longo dos períodos de tempo. 

(Maciocia, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FIGURA 24 - Figura representativa da tabela comparativa entre idade do cão x Homem 
Fonte:  Royal Canin, 2017 



53 
 

Para transferirmos essa idade humana para os caninos, podemos usar uma 

tabela comparativa (Figura 24) desenvolvida pela empresa de alimentação de cães e 

gatos Royal Canin. Por esta tabela, podemos calcular a idade média que Kiara 

apresenta em relação aos humanos. Ela apresenta porte pequeno, ou seja, tem até 

10Kg. Foi relatado que possui em torno de 8 anos de idade. Logo, sua idade 

aproximada com a dos humanos é de 47 anos. Isto sugere que há deficiência de 

Jing decorrente da sua idade. Além disso, o responsável pela Kiara não tem 

conhecimento exato sobre sua idade, o que indica que o animal foi resgatado. Isso 

indica que as provações que este animal passou, como alimentação deficiente e 

traumas em geral pode ter colaborado para o consumo precoce de sua Essência 

(Jing).  

Apresenta crises de dor na coluna em épocas de calor (clima quente); 

É friorenta, procura o Sol e cama, locais macios; 

Fica deitada o dia todo. 

Esta relação de dores na coluna com manifestar sinais de frio e preferir locais 

macios em épocas de calor pode ser explicada através do conceito de Jin Ye 

(líquidos orgânicos) segundo Auteroche, (1993). O Jin Ye engloba a totalidade de 

líquidos normais do corpo. Abrangem as diferentes secreções, tais como, líquidos do 

estômago, do intestino, das articulações e também as excreções ligadas aos órgãos 

como as lágrimas, remela, suor, urina e as duas formas de salina (Baço e Rim).  

O metabolismo dos líquidos é um processo complexo que resulta da ação 

combinada de vários órgãos, em particular, o Pulmão, o Baço, o Rim e o Triplo 

Aquecedor. Se no metabolismo dos líquidos qualquer dos elos se tornar defeituoso, 

haverá o aparecimento de doenças, como por exemplo a diminuição dos líquidos, 

seja por produção insuficiente, seja por perda excessiva. 

As funções do Jin Ye são múltiplas, dentre elas: 

 Lubrificar e alimentar os órgãos, as carnes, os vasos, a pele e as articulações. 

O que é externo, Jin. O que é interno Ye. 

 Enriquecer o Jing (Essência), a medula e o cérebro. Esta é uma função 

particularmente do Ye, e uma insuficiência de Ye acarretará um estado de 

vazio da medula, do cérebro e da medula dos ossos. 

 Manter o equilíbrio do Yin e Yang, manter a temperatura do corpo e o bom 

andamento dos órgãos. (AUTEROCHE, 1993) 
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O rim é o órgão que concentra o maior número de funções, segundo a MTC. 

Sua importância é fundamental na manutenção do equilíbrio orgânico e os seus 

desequilíbrios afetam todos os órgãos Zang Fu. As funções dos rins são estocar a 

essência (Jing), regular o crescimento, desenvolvimento e reprodução; produzir a 

medula, abastecer o cérebro e controlar os ossos; é a fonte de yin e yang do corpo; 

controla os dois orifícios inferiores, uretra (ducto espermático) e ânus; domina o 

metabolismo da água; abriga a força de vontade; recebe o qi dos pulmões; domina 

os ossos; abrem-se nos ouvidos e manifestam-se nos cabelos; portão da vitalidade 

(MACIOCIA, 1996). 

As funções do rim relacionam-se, principalmente, com o fato deste órgão 

armazenar o Qi pré-natal e o Qi original. Consequentemente, as síndromes do rim 

referem-se à deficiência doas manifestações do Qi pré-natal: Essência, Qi, Yin e 

Yan. Acrescente-se, aí, o fato do rim dominar o metabolismo da água e ser um dos 

órgãos implicados nos distúrbios do fluído corporal (BOTSARIS, 1993; MACIOCIA, 

1996). 

Por essas indicações das síndromes do rim, ficar deitada o dia todo (força de 

vontade), não gostar de beber muita água (domina o metabolismo da água), ser 

muito medrosa em relação a foguetes, trovões e chuva (o medo é o sentimento do 

rim), está sempre ofegante (recebe o Qi dos Pulmões), apresentar problemas de 

orelha e pele recorrentes (abrem-se nos ouvidos e manifestam-se nos cabelos), ser 

extremamente apegada a sua responsável (insegurança é o sentimento da bexiga), 

dormir demasiadamente e ter dores na coluna (produzir a medula, abastecer o 

cérebro e controlar os ossos e portão da vitalidade), ter o focinho seco (domina o 

metabolismo da agua), a crise de dor ter se manifestado num período em que a 

responsável ficou ausente de casa e as  orelhas estão sempre viradas (insegurança) 

são sinais evidentes de deficiência de energia do rim/bexiga. Os outros fatores como 

ter apetite voraz por ração, ser hiper-reativa, ter os olhos salientados (esbugalhados), 

vocalizar muito, ser escandalosa, ter quadros de êmese mediante a qualquer 

alimento diferente da ração habitual, tremer bastante, são sinais de falso Yang do 

fígado se manifestando por falta de Yin do rim. A língua grande, comprida, vermelha 

sem saburra e seca indica calor no coração, também por falta de Yin do rim. O pulso 

profundo bilateral por si só indica alteração grave de energia Yin e Yang dos rins 

(AUTEROCHE, 1992; GOMES, 1993). 
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Segundo Xie e Preast (2010), a Deficiência de Yin e Qi (Yang) do Rim 

apresentam os seguintes sinais clínicos: artrite; fraqueza do dorso e dos membros; 

doença crônica de disco intervertebral; espondilites; doenças articulares 

degenerativas; dificuldade de levantar, andar; procura pelo frio ou procura pelo calor; 

língua: vermelha, seca ou pálida e úmida; pulso: fraco em ambos os lados. 

As estratégias de tratamento são:  

 Tonificar o Yin e Yang do rim; 

 Eliminar vento-umidade. 

O coração pertence ao movimento fogo e sua essência é o Yang. O rim 

pertence ao movimento água e sua essência é o Yin. O coração distribui Yang de 

cima para baixo (como a luz do sol), amornando os tecidos e os órgãos, enquanto o 

rim ascende o Yin (como o líquido que sobre por capilaridade), nutrindo o Yin dos 

órgãos e tecidos. Isto é chamado de “assistência mútua do fogo e da água”. Quando 

o Yang do coração está comprometido, o Yang de todo o corpo fica comprometido, 

com frio no corpo e nas extremidades, palidez, bradicardia, etc. Quando o Yin do rim 

fica comprometido, o Yin do corpo fica comprometido e surge sintomas como calor 

no corpo, calo nas mãos e pés, rubor facial e insônia (GOMES, 1993). 

O Yang do coração se distribui pelo corpo. O Yang do rim é a fonte do Yang 

do coração, pois o rim é a sede da essência do ming men. Portanto, se o Yang do 

rim fica comprometido, o Yang do coração também vai ficar afetado. Assim, 

aparecerão sintomas como impotência, diminuição da libido e frio nos joelhos e 

região lombar junto com sintomas de deficiência de Yang do corpo (GOMES, 1993). 

Os textos antigos afirmam: “o fígado e o rim têm a mesma fonte”. Isto significa 

que a essência do rim nutre o fígado e que o Yin do fígado pertence à essência 

também. Quando a essência fica comprometida, as essências do rim e do fígado 

ficam enfraquecidas, gerando sintomas como emagrecimento, perda dos dentes, 

hipoacusia, diminuição da visão e amenorreia (MACIOCIA, 1996). 

A essência do rim nutre o fígado e esta essência pertence ao Yin, quando o 

Yin do rim está deficiente, o Yin do fígado também pode enfraquecer, ocasionando 

aumento relativo do Yang. Os sintomas são cefaleia pulsátil, irritabilidade, 

vermelhidão conjuntival, hipertensão arterial, insônia, etc. (MACIOCIA, 1996). 

As relações entre o rim e o fígado concernem o Yin e a essência e, 

consequentemente, a fertilidade, principalmente a feminina (MACIOCIA, 1996). 
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O pulmão recebe o Qi do ar. O rim recebe o Qi dos pulmões. Quando o rim 

não é capaz de reter o Qi dos pulmões a capacidade de descender o Qi do ar dos 

pulmões fica comprometida, gerando sintomas como dispneia, cansaço e fraqueza 

na coluna lombar. Se, por outro lado, o pulmão é deficiente e não descende o Qi, a 

essência do rim vai ficar comprometida, gerando cansaço, lombalgia, constituição 

fraca, etc., (GOMES, 1993). 

O pulmão abre as passagens de água e descende o liquido corporal. O rim 

separa o túrbido do límpido e ascende o líquido corporal. Quando o rim não ascende, 

o líquido corporal pode se acumular embaixo do corpo causando edema. Como o 

líquido corporal não ascende, não nutre o liquido do aquecedor superior, gerando 

deficiência de líquidos no pulmão. Os sintomas são frio embaixo (edema, frio nos 

membros inferiores) com calor/secura em cima (lábios quebradiços, sensação febril, 

tosse com hemoptoicos, sede intensa). Se tanto o Yang dos rins como o Yang dos 

pulmões estão deficientes, o líquido corporal se acumula e tem dificuldade tanto de 

ascender quanto descender. O edema é maior e, durante o dia, nos membros 

pélvicos. À noite, quando o paciente deite, os líquidos se movem com a gravidade e 

vão para o Jiao superior, onde o pulmão também não consegue descendê-los. O 

acúmulo de líquidos gera dispnéia e “apaga o fogo do coração”, causando 

palpitações e mal estar precordial. É o quadro clássico de insuficiência cardíaca 

congestiva (GOMES, 1993). 

O rim nutre o Yin do corpo. O rim ascende o líquido corporal para o pulmão. 

Quando o Yin do rim esta deficiente o leva à deficiência do liquido corporal, que 

pertence ao Yin. Com isto, o rim não ascende o líquido corporal e não nutre o Yin do 

pulmão. Vão surgir sintomas como secura na boca, sede, tosse com hemoptóicos, 

emagrecimento, lombalgia, lábios quebradiços, etc, (GOMES, 1993). 

As relações do rim e pulmão tangem a respiração (recebimento do Qi do ar) e 

a fisiologia do líquido corporal (circulação e o liquido como parte do Yin do corpo) 

(GOMES, 1993). 

O baço transporta e transforma os alimentos produzindo o Qi límpido dos 

alimentos, que nutre a essência. A essência pré-natal estocada no rim através do Qi 

ancestral reforça a essência dos órgãos. Se o baço não produz suficiente Qi dos 

alimentos o Qi não nutre a essência do rim e esta fica deficiente. Se a essência do 

rim não reforça a essência do baço através do Qi ancestral o Qi do baço fica 

enfraquecido e não promove o transporte e a transformação dos alimentos. Os 
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sintomas vão ser diarreia, fraqueza, emaciação, atrofia muscular, etc., (MACIOCIA, 

1996). 

O yang do rim nutre o yang do corpo todo. O yang do baço é quem manda 

nos processos ativos de transporte e transformação dos alimentos. Quando o yang 

do rim não amorna o baço surgem sintomas como diarreia, frio no abdome, 

lombalgia, frio na coluna lombar e quatro membros, astenia, hipersônia, etc., 

(MACIOCIA, 1996).  

O baço transforma os líquidos e sintetiza o fluido corporal. O rim separa o 

túrbido do límpido e ascende o fluido corporal. Se o baço não transforma 

adequadamente os fluidos e o rim não os ascende, eles podem se acumular sob 

forma de edema, na parte baixa do corpo (MACIOCIA, 1996). 

As relações do rim e do baço são as de produzir a essência básica para 

construir a base material do corpo. Para tanto, o baço necessita o Yang do rim para 

amorná-lo. Por outro lado, a deficiência da essência básica vai afetar principalmente 

a base do corpo, e os fluidos podem também se acumular (MACIOCIA, 1996). 

O rim é a sede da essência e da vontade. O cérebro é o “mar da essência”. 

Quando a essência do rim não nutre as medulas, o cérebro fica enfraquecido e os 

orifícios superiores obstruídos. Quando o cérebro esta enfraquecido e não se 

conecta com o exterior, a vontade também é comprometida. Os sintomas são 

memoria fraca, diminuição da visão e da audição, depressão, desinteresse (GOMES, 

1993). 

O rim é a sede da essência e nutre o útero. O útero recebe e estoca a 

essência do rim. Se a essência esta enfraquecida o útero perde a capacidade de 

reter sangue (GOMES, 1993). 

Nesta relação, a bexiga depende fundamentalmente do Qi do rim. As funções 

dos dois órgãos são complementares e difíceis de distinguir na MTC. O Qi do rim e a 

bexiga controlam o esfíncter uretral e as disfunções esfincterianas podem resultar 

tanto de um quanto do outro. A bexiga ajuda o rim a separar o límpido do túrbido. Se 

existe algum fator patogênico afetando a bexiga pode surgir edema, plenitude a 

massa palpável no hipogástrico, pois a bexiga não esta auxiliando o rim a excretar o 

liquido túrbido. Por fim, o Qi da bexiga é alimentado pelo Yang do rim. Se o Yang do 

rim está enfraquecido, surgem sintomas como polaciúria e urina abundante e clara 

(GOMES, 1993). 
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O rim é a origem do fogo, da água e do Qi ancestral, que são distribuídos pelo 

corpo. Se o rim não fornece água (Yin), aparecem sintomas de “excesso relativo de 

Yang”. Se o rim não fornece fogo (Yang), aparecem sintomas de “acúmulo de Yin”. 

Se não fornece Qi ancestral, o corpo enfraquece e envelhece. Portanto o triplo 

aquecedor depende do rim para sua função de distribuir a água e o fogo. Por outro 

lado, se o triplo aquecedor esta bloqueado em algum nível, os órgãos locais ficarão 

desequilibrados em Yin e Yang e com o Qi enfraquecido, pois não são 

adequadamente regulados no seu fogo e agua e não são nutridos pelo Qi ancestral. 

(GOMES, 1993). 

Cada ponto de acupuntura possui funções energéticas específicas. Maciocia 

(1996) afirma que os pontos podem ser classificados de várias formas de acordo 

com suas ações energéticas comuns. Ao fornecer as ações de cada ponto, fornecer 

informações detalhadas e dar as ações Essenciais de cada ponto, as chances de 

atingir o objetivo terapêutico são aumentadas (GOMES, 1993). 

Os pontos descritos na TABELA 8 apresentam a abreviatura, o número ou 

posição e sua localização, de acordo com Xie e Preast (2010). Estes pontos foram 

utilizados no tratamento da paciente Kiara, na primeira, segunda, terceira e quarta 

sessão. Nas TABELAS 9 e 10, as funções energéticas, indicações e atributos, 

respectivamente, dos pontos, estão descritos segundo Junior (2016). 
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TABELA 8 - Pontos utilizados na paciente Kiara  

Abreviatura 
Nome do 
Meridiano 

Número/
Posição 

Localização 

VG14 
Vaso 
Governador 

14 

 
Linha média dorsal, na depressão cranial 
ao processo espinhoso dorsal da 
vértebra T1 (primeiro processo 
espinhoso palpável, no sentido cranil-
caudal) 
 

VG4 
Vaso 
Governador  

4 

 
Linha média dorsal, na depressão entre 
os processos espinhosos dorsais das 
vértebras L2-L3 
 

VB29 Vesícula Biliar  29 

 
Na articulação coxofemoral, em uma 
depressão cranial ao trocanter maior do 
fêmur. Um dos três pontos “bola de 
boliche” ao redor do quadril. 
 

VB30 Vesícula Biliar  30 

 
Em uma depressão a meia distancia 
entre o trocanter maior do fêmur e a 
tuberosidade isquiática. Um dos três 
pontos bola de boliche” ao redor da 
articulação coxofemoral 
 
 

B54 Bexiga  54 

 
Na articulação coxofemoral, no nível do 
hiatos sacroccígeo, dorsal ao trocanter 
maior do fêmur. Um dos três pontos bola 
de boliche” ao redor da articulação 
coxofemoral 
 

Fonte: XIE e PREAST, 2010 
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TABELA 9 - Funções energéticas  

Pontos Funções Energéticas 

VG14 

 
1. Exterioriza o calor 
2. Faz transitar as Energias Perversas nos três canais Yang do 

Corpo 
3. Faz circular o Yang Qi do Corpo 
4. Fortalece o Wei Qi 
5. Acalma o Shen e clareia a mente 
6. Dispersa o Vento e o Vento-Calor 
7. Faz a limpeza do Fogo e do Calor Perverso 

 

VG4 

 
1. Tonifica e nutre a Energia Essencial 
2. Tonifica o Yuan Qi (Qi Essencial) 
3. Fortalece o Qi dos Rins e a Coluna Lombar 
4. Harmoniza o Qi da procriação 
5. Harmoniza o Qi, o Sangue e as vias das Águas 
6. Tonifica a Essência 
7. Aquece o Yang Qi  
8. Facilita a circulação do Qi dos Canais de Energia 
9. Dispersa a Umidade  
10. Dispersa a Umidade-Frio 

 

VB29 

 
1. Fortalece a coluna lombar 
2. Relaxa os tendões e os músculos 
3. Dispersa a Umidade e o Calor 

 

VB30 

 
1. Fortalece a coluna lombar e os membros inferiores 
2. Remove as obstruções de Qi dos Canais de Energia 
3. Relaxa os tendões e os músculos 
4. Dispersa a Umidade 

 

B54 

 
1. Relaxa os músculos e os tendões 
2. Remove a obstrução dos vasos sanguíneos 
3. Refresca o Calor e o Calor do sangue 
4. Acalma o feto 
5. Dispersa o vento perverso 

 

Fonte: JUNIOR, 2016 
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TABELA 10 – Indicações e atributos dos pontos  

Pontos Indicações Atributos 

VG14 

 
1. Elimina o calor 
2. Deficiência de Yin 
3. Febre 
4. Tosse 
5. Dispneia 
6. Dor cervical 
7. Doença do disco intervertebral 
8. Dermatite 
9. Epilepsia 
10. Imunodeficiência 

 

 
 
 
 
Ponto de 
intersecção dos 
canais do VG com 
os Seis Canais 
Yang 
 
 

VG4 

 
1. Deficiência de Yang 
2. Diarréia por deficiência de Yang 
3. Impotência 
4. Ciclo estral irregular 
5. Diarreia 
6. Dor toracolombar 
7. Doença do disco intervertebral 

 

Ponto Ming Men 
“Porta da Vida”, 
local onde circula e 
transporta o Qi dos 
Rins. 
 

VB29 
1. Osteoartrite da articulação coxofemoral 
2. Paresia ou paralisia dos membros pélvicos 
3. Dor na musculatura do glúteo 

 
Ponto de 
intersecção dos 
Canais da VB e 
Chong 
 

VB30 
1. Osteoartrite da articulação coxofemoral 
2. Paresia ou paralisia dos membros pélvicos 
3. Dor na musculatura do glúteo 

 
 
Ponto de 
intersecção dos 
Canais da VB e B 
 

B54 

 
1. Dor e osteoartrite na articulação 

coxofemoral 
2. Paresia ou paralisia de membros pélvicos 
3. Claudicação e atrofia muscular 
4. Desordens perineais 
5. Disúria 

 

 
Ponto mestre dos 
membros Pélvicos 
 
 
 

Fonte: JUNIOR, 2016 
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Ao analisar as funções energéticas, as indicações e atributos dos pontos utilizados 

no tratamento, percebemos que esses pontos trabalharam bem as deficiências 

apresentadas pela paciente durante a anamnese e o exame clínico. Neste 

tratamento, com poucas agulhas, foram selecionados pontos com importantes 

funções energéticas, o que resultou em melhora significativa e ausência dos sinais 

clínicos após a quarta sessão, como relatou o tutor. 

 

17.1.1.1 Análise pelos cinco movimentos (Wu Xing) 

 

O quadro clínico apresentado pela Kiara é de deficiência de Yin e Yang do rim. 

Através dessa deficiência energética, os outros elementos apresentaram 

manifestações subsequentes e as consequências foram observadas pelo tutor 

através da sua observação e do relato do caso (anamnese), juntamente, com o 

exame clínico, como podemos visualizar a seguir (FIGURAS 25 a 31): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25 - Relação dos cinco movimentos em estado fisiológico 

 normal. 
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FIGURA 26 – O movimento água responsável por estocar o 
Jing, o Qi pré e pós natal, o Yin e o Yang do 
rim, começando a apresentar deficiência 
energética. 

FIGURA 27 – O movimento água está intimamente ligado ao 
metal, por ser filho e depender do Qi do tórax 
para alimentar e nutrir o Yin e Yang do rim. Se 
essa relação não está bem estabelecida, 
prejudica a energia da água como um todo. 
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FIGURA 28 – O movimento água tem característica 
mais Yin é a mãe da madeira, que 
apresenta característica mais Yang. 
Por isso, há uma tendência natural da 
madeira apresentar hiperatividade 
quando não suprida adequadamente. 

FIGURA 29 – O elemento madeira é a mãe do fogo 
que também possui característica 
mais Yang e apresenta 
hiperatividade quando não suprida 
adequadamente. 
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FIGURA 30 – O movimento fogo é a mãe do terra 
que possui característica mais Yin e é 
responsável por converter as energias 
dos alimentos em Qi nutritivo. 

FIGURA 31 – Com a sequência de deficiências 
estabelecida no ciclo de geração, 
evidenciam-se os movimentos com 
maior deficiência. Neste caso, a 
sequência é o movimento água, 
terra, metal, madeira e fogo 
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Os significados das setas para cima indicam que o elemento está em excesso e as 

setas para baixo indicam que o elemento está em deficiência. Segundo Maciocia 

(1996) os excessos (Yang) podem ser decorrentes da falta de Yin, o que gera um 

falso Yang, devido o desequilíbrio. Por isso, na prática clínica de MTC, o terapeuta 

deve sempre analisar os elementos para entender quem está gerando a 

deficiência/excesso para efetuar o tratamento adequado. A Figura 32 demonstra os 

detalhes dos cinco elementos e dos cinco movimentos dentro de cada elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32 - Cinco movimentos (Wu Xing) 
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Observamos que o tratamento com pontos no canal do VG e o método “bola 

de boliche - VB29, VB30, B54” foi eficiente para esta paciente, com esse quadro 

clínico e anamnese, entretanto, segundo Sussmann (2007), existem outras técnicas 

que estão disponíveis ao terapeuta caso ele julgue necessário sua utilização, como 

o tratamento baseado pelos cinco movimentos. Cada movimento, isto é, o Madeira, 

Fogo, Terra, Metal e Água tem suas vertentes Yin e Yang, que são os Zang(Yin) Fu 

(Yang) – órgãos Yin e vísceras Yang. Por esta perspectiva, são analisadas as 

relações de geração e relação de dominância e contradominância de cada meridiano 

nos Zang Fu afetados, tonificando ou sedando os pontos, conforme a necessidade 

através de uma determinada sequência, como está exemplificada a seguir 

(TABELAS 11 a 17): 

 

a) Equilibrar o Yin e Yang (SHU-MU) 

 

TABELA 11 - Equilibrar Yin e Yang (SHU-MU) 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA B19 (S) F14 (T) 

FOGO-PC B14 (S) VC17 (T) 

FOGO-C B15 (S) VC14 (T) 

TERRA B20 (T) F13 (T) 

METAL B13 (T) P1 (T) 

ÁGUA B23 (T) VB25 (T) 
 

 

b) Tonificar ou sedar (MÃE) 

 

TABELA 12 - Tonificar ou sedar (MÃE) 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA F8 (S) 

FOGO-PC PC9 (S) 

FOGO-C C9 (S) 

TERRA BP2 (T) 

METAL P9 (T) 

ÁGUA R7 (T) 
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c) Tonificar ou sedar (AVÓ e/ou NETO) 

 

TABELA 13 - Tonificar ou sedar (AVÔ e/ou NETO) 

MOVIMENTO AVÓ NETO 

MADEIRA F4 (T) F3 (T) 

FOGO-PC PC3 (T) PC5 (T) 

FOGO-C C3 (T) C4 (T) 

TERRA BP1 (S) BP9 (S) 

METAL P10 (S) P11 (S) 

ÁGUA R3 (S) R2 (S) 
 

d) Usar os pontos Luo + Yuan (FONTE) 

 

TABELA 14 - Pontos Luo + Yuan (FONTE) 

MOVIMENTO LUO YUAN 

MADEIRA VB37 (H) F3 (H) 

FOGO-PC TA5 (H) PC7 (H) 

FOGO-C ID7 (H) C7 (H) 

TERRA E40 (H) BP3 (H) 

METAL IG6 (H) P9 (H) 

ÁGUA B58 (H) R3 (H) 
 

e) Usar ponto TERRA do acoplado 

 

TABELA 15 - Ponto TERRA do acoplado 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA VB34 (T/H) 

FOGO-PC TA10 (T/H) 

FOGO-C ID8 (T/H) 

TERRA E36 (T/H) 

METAL IG11 (T/H) 

ÁGUA B40 (T/H) 
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f) Usar ponto de acúmulo ou reset (Xí) – Usar somente em casos de crises ou 

para anular um tratamento em andamento e iniciar outro protocolo 

 

 

TABELA 16 - Ponto de acúmulo (Xí) 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA F6 (S) Intensivamente 

FOGO-PC PC4 (S) Intensivamente 

FOGO-C C6 (S) Intensivamente 

TERRA BP8 (S) Intensivamente 

METAL P6 (S) Intensivamente 

ÁGUA R5 (S) Intensivamente 
 

 

g) Usar vasos maravilhosos/extraordinários 

 

 

TABELA 17 - Vasos maravilhosos (JUNIOR, 2016) 

Vaso Tradução 
Abertura/ 
Fechamento 

Ren Mai Vaso Concepção P7/R6 

Du Mai Vaso Governador ID3/B62 

Chong Mai Vaso Penetrador BP4/PC6 

Dai Mai Vaso da Cintura VB41/TA5 

Yin Wei Mai Vaso Yin de Conexão PC6/BP4 

Yang Wei Mai Vaso Yang de Conexão TA5/VB41 

Yin Qiao Mai Vaso Yin do Caminhar R6/P7 

Yang Qiao Mai Vaso Yang do Caminhar B62/ID3 
 

 

A opção de escolha é o Ren Mai (vaso concepção) sendo que o ponto de 

abertura é P7 e o de fechamento o R6. As aplicações clínicas clássicas são para 

nutrir o Yin dos rins, regular o sangue, movimentar o Qi no aquecedor inferior, 

promover a descida do Qi do pulmão e a recepção do Qi do rim, promover 

transformação, transporte e excreção dos fluídos, ativar o triplo aquecedor, controlar 

o tecido gorduroso e as membranas (Gao e Huang) e fazer a combinação dos 

pontos dos vasos concepção e governador. Segundo Maciocia (1996), o primeiro 

ponto do vaso maravilhoso deve ser o primeiro ponto a ser colocado no paciente, 

neste caso o P7, para iniciar o tratamento. Na sequência, colocar todos os outros 
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pontos selecionados pelo terapeuta e encerrar com o ponto de fechamento do vaso 

maravilhoso (R6). Esperar de 10 a 15 minutos e começar a retirada pelo ponto de 

fechamento do vaso maravilhoso (R6) e retirar todos os outros pontos 

sequencialmente como foram colocados e por último, o ponto de abertura do vaso 

maravilho (P7). 

Se formos somar a quantidade de pontos totalizam 50. Não é indicado colocar 

50 agulhas ou 100 (bilateral) numa única sessão em um animal. Por isso, são 

selecionados de 10 a 15 pontos de maior importância mediante a apresentação 

clínica no dia da acupuntura para sessões de 10 a 15 minutos.  

Os pontos utilizados para o tratamento da Kiara não coincidiram com nenhum 

dos 50 pontos sugeridos através da técnica dos cinco movimentos. Isso demostra a 

diversidade de métodos e técnicas que o terapeuta disponibiliza para chegar a 

resultados satisfatórios.  
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17.2 RELATO 02 – PACIENTE BELINHA 

 

Para este relato foi utilizado o modelo de ficha clínica do Ambulatório de 

Acupuntura Universidade Tuiuti do Paraná. 

 

Nome: BELINHA 

Espécie: CANINA 

Raça: POODLE 

Sexo: FÊMEA 

Idade: 14 ANOS 

Peso: 5 QUILOS 

Tutor: NDN 

Endereço: NDN 

Cidade: CURITIBA 

Estado: PARANÁ 

Celular: NDN 

Telefone: NDN 

E-mail: NDN 

Queixa Principal: PRURIDO ABDOMINAL 

Diagnóstico MV Ocidental: DERMATITE ATÓPICA 

Data da primeira consulta: 09/02/2017   

 

ANAMNESE – Relato do(a) Tutor(a) 

 

A tutora relatou que a paciente apresenta desde os 8 anos prurido intenso, 

principalmente durante à noite, que se agrava por volta das 3 h da manhã. Foi 

resgatada quando tinha 1 ano de idade. Fez OSH com 8 anos de idade. Apresenta 

catarata bilateral, dor na articulação coxofemoral, pele ressecada, otite bilateral, 

áreas de alopecia no tórax, abdômen e membros torácicos e pélvicos. Apresenta 

apetite e fezes normais. Tem todas as imunizações em dia e reside em apartamento 

com piso de madeira. Já tentou todos os tipos de tratamento que a medicina 

ocidental pode proporcionar sem resultados satisfatórios nenhum.  

 

Está recebendo alguma medicação?    Sim (X)       Não 
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Qual (is): CEFALEXINA E PREDNISOLONA 

 

Já tem algum exame solicitado?    Sim (X)     Não  

Qual (is):  

RASPADO DE PELE; CULTURA DE BACTÉRIAS 

Tem alguma reação alérgica a medicamentos, produtos químicos ou a 

comidas?   Sim  (X)   Não     Desconheço () 

Qual (is): Rações em geral 

 

Já teve alguma outra Doença?    () Sim       Não (X) 

Qual (is):  

 

REVISÃO DE SISTEMAS 

 

SISTEMA NERVOSO: 

Perda de Consciência: NDN 

Tontura e vertigem: NDN 

Convulsão: NDN 

Frequência 

Outro:  

Nervos Cranianos 

Visão: AUSENTE, CARTARA BILATERAL 

III Par: NDN 

IV e VI Pares: NDN 

V Par: NDN 

VII Par: NDN 

VIII Par: NDN 

Disfagia: NDN 

Vocalização: NDN 

Coordenação: NDN 

Sistema Respiratório / Cardiovascular: NDN 

Secreção nasal: NDN 

Tosse: NDN 
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Sons anormais: NDN 

Dispnéia: NDN 

Auscultação: NDN 

 

SISTEMA GASTROINTESTINAL: 

Apetite: NORMAL 

Vômitos: NDN 

Tipo de Alimentação: NATURAL 

Flatulência: NDN 

 

SISTEMA GENITOURINÁRIO: 

Frequência: NDN 

Disúria: NDN 

Controle Vesical Alterado: NDN 

Cios/Menstruação: NDN 

Gestações: NDN 

 

SISTEMA ENDÓCRINO: 

( ) Sem sede (plenitude e Qi perverso frio/umidade em BP)  

(  ) Pouca sede (def. Yang Qi, estagnação em meridianos, acúmulo de 

frio no E) 

( ) Muita sede (calor interno)  

( ) Preferência por água gelada (calor interno) 

Obs: NDN 

 

SISTEMA RESPIRATÓRIO: 

( ) Respiração fraca (def. Qi do C e P)  

( ) Respiração forçada (fleugma, Qi perverso umidade em P)  

( ) Falta de ar (def. Qi do P)   

( ) Dispnéia (estase de Qi do P) 

( ) Suspiro (estase do Qi do F)   

( ) Tosse rouca (Qi perverso vento-frio ou frio/flegma no P)  

( ) Tosse seca (Qi perverso secura , def. Yin do P) 

( ) Tosse clara(Qi pervers. vento/calor ou flegma/calor no P)  
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Obs: NDN 

 

EMOÇÃO 

( ) Medo(R/B) 

( ) Preocupação/Pensamento excessivo(BP/E)  

( ) Raiva/Irritabilidade(F/VB)  

( ) Alegria (C/ID)  

( ) Tristeza (P/IG)  

Obs: NDN 

 

ALIMENTAÇÃO 

( ) Come muito (calor no E)  

( ) Come pouco (def. Qi do BP, calor/umidade em BP, retenção de 

alimentos no E)  

( ) Sem apetite (vazio de Qi em BP e E)  

( ) Prefere alimentos quentes (síndrome de frio)  

( ) Prefere alimentos frios (síndrome de calor)  

Obs: NDN 

 

EXCREÇÃO 

( ) Diarréia seguida de alívio (def. Yang Qi do R );  

( ) Fezes com muco (Qi perverso umidade/frio no IG);  

( ) Diarréia com alimentos não digeridos (def. Qi deBP)  

( ) Fezes secas (calor interno/def.Yin Qi);  

( ) Fezes retidas (excesso de Yin Qi do R)   

( ) Fezes com sangue (Qi perverso calor no IG);  

( ) Fezes finas com água (Qi perverso umidade/frio em BP e E)  

( ) Escura (Qi perverso calor em R e B);  

( ) Incontinência/solta (def. Qi do R, afundamento do Qido BP);  

( ) Clara (Qi perverso frio);  

( ) Com sangue /retenção (Qi perverso calor/umidade em B);  

( ) Muita (def. Yang Qi do R, Qi perv. calor/umidade em B)  

( ) Enurese noturna (def. de Qi do R, disf. de B)  

( ) Pouca (síndrome de calor );   
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( ) Noctúria (def. Yang Qi do R)4  

Obs: NDN 

 

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO 

Claudicação: LEVE 

 Qual (is) Membro (s): MEMBROS PÉLVICOS 

Edema: LEVE 

Há quanto Tempo: 2 ANOS 

Evolução: NDN 

Cirurgia (?) Qual (?): OSH 

 

PELE 

Temperatura de dorso e membros: MORNO 

Coloração mucosa: NDN 

Superfície: ( X  ) Macia  (  ) Firme 

Geral: ( X  )   Yin    (  )   Yang / (  ) superficial (  ) profundo / (  ) calor (  ) 

frio / (  ) deficiência (  ) excesso  

 

PULSOS CHINESES: 

X 

 

 

        Corda                          

 

DIREITO:  

P-DEFICIENCIA 

BP - DEFICIENCIA 

ESQUERDO:  

C- NORMAL  

F-SUPERFICIAL                          

Yin Rim-DEFICIENCIA Yang Rim–DEFICIENCIA                

 

ANÁLISE GERAL DOS PULSOS:  

 

DEFICIENCIA DE YIN/YANG DO RIM E BP; FIGADO AUMENTADO. PULSO 

INTERMITENTE (REMETE A SITUAÇÕES CRÔNICAS) 
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LÍNGUA 

Corpo: ÚMIDA 

Cor: ESBRANQUIÇADO 

Saburra: SIM 

 

SENSIBILIDADE NOS PONTOS E NO TRAJETO DOS MERIDIANOS 

(PONTOS SHU E MU):  

PONTO B18, ASSENTIMENTO DO FÍGADO – REATIVO 

 

PADRÃO DE DESARMONIA 

Diagnóstico por Síndromes: PADRÃO DE EXCESSO DE FÍGADO 

 

 

TRATAMENTO 

 

SESSÃO Nº01 

                                                                                                                                                          

Tratamento:  

PONTOS UTILIZADOS:  

F3, VB34, BP5, IG10, R3 (SEM TRASFIXAÇÃO PARA O B60) 

 

FITOTERÁPICO INDICADO: GUI PI TANG (Ações: Nutre o Xue Coração, 

Acalma mente, Tonifica o Qi Baço, Adstringe o Sangue. Indicações: Deficiência do 

Xue Coração e Qi do Baço, Deficiência Baço, não retém Sangue. Língua: pálida. 

Saburra: branca. Pulso: fino, fraco.) 
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FIGURA 33- Exame físico da paciente Belinha, observando-se o posicionamento das 

mãos para verificação do pulso. 
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17.2.1 DISCUSSÃO 

 

Para analisarmos o caso da Belinha (Figura 33), segundo a MTC, precisamos 

correlacionar alguns conceitos como idade e anamnese. Esta paciente tem 14 anos 

de idade. Isto significa, para a MTC, que o Jing (Essência) dela está naturalmente 

diminuído. Segundo Auteroche e Navailh (1992) há uma relação fisiológica entre o 

fígado e os rins. Os rins armazenam a Essência (Jing), o fígado armazena o sangue. 

O Jing dos rins alimenta o sangue do fígado. O sangue do fígado completa o Jing 

dos rins. A perda do Jing dos rins, independente se patológico ou fisiológico, 

acarretará em uma insuficiência de sangue do fígado, uma falta de sangue do fígado 

pode levar à diminuição do Jing dos rins. Essa produção e esse controle mútuo 

determina a relação patológica que existe entre o Yin e o Yang do fígado e dos rins. 

A insuficiência de Yin dos rins vai ocasionar um déficit do Yin do fígado e com isso o 

Yang do fígado, não retido pelo Yin do rim, ascende. Inversamente, quando o fogo 

do fígado é demasiadamente abundante, pode descender e estancar o Yin dos rins, 

constituindo a síndrome de insuficiência de Yin dos rins.  

Para Botasaris (1993) o fígado, na ótica oriental, tem um papel funcional no 

corpo bastante distinto da visão ocidental, entretanto, algumas transposições entre 

os dois conhecimentos são possíveis. A principal função do fígado de “promover o 

livre fluxo do Qi” simboliza a atividade metabólica do órgão. Estocar o sangue, 

regular o fluxo menstrual, promover o livro fluxo de Qi, dominar os tendões e o 

movimento dos membros, abrir-se nos olhos e manifestar-se nas unhas são suas 

funções na MTC. Seu acoplado é a vesícula biliar que tem como função receber o 

excedente do Qi do fígado e produzir a bile, auxiliar o fígado a manter o livre fluxo do 

Qi, controlar as articulações, julgamento e coragem. Como o fígado está 

intimamente relacionado à sua víscera (VB), algumas síndromes podem envolver os 

dois órgãos simultaneamente. 

As síndromes do Fígado costumam assumir padrões de excesso, pois o 

fígado e um órgão que produz atividade Yang em função do seu movimento, a 

madeira. Ainda para Botsaris (1993), o Fígado e suas síndromes podem ser 

acompanhados por diversas disfunções do fluxo do Qi. Outra característica de 

algumas síndromes do fígado é a tendência a ascender  Qi e provocar sintomas no 

alto do corpo. Isto acontece devido a atividade do Yang no órgão, uma vez que o 

Yang tende a ascender. Dentre as diversas síndromes do fígado, daremos atenção 
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em especial para a hiperatividade do Yang do fígado, deficiência de sangue no 

fígado, acúmulo de calor e umidade no canal do fígado e acúmulo de fleuma-frio na 

vesícula biliar (síndromes da vesícula biliar) que estão relacionados com a paciente 

deste relato. 

Esta síndrome ocorre num contexto de deficiência de Yin. A deficiência de Yin 

causa o surgimento do falso Yang, ou seja, o Yang torna-se proporcionalmente 

excessivo, podendo gerar calor no Jiao superior médio ou inferior, como em todos 

ao mesmo tempo (MACIOCIA, 1996). 

As funções do fígado em relação ao sangue são de colocar o sangue em 

circulação quando for preciso, nutrir o útero e tendões. As causas básicas de 

deficiência de sangue são a perda (hemorragia), a falta de produção e o consumo 

excessivo. Nos chama atenção é a falta de produção, porque a produção de sangue 

está relacionada com mais três órgãos: o baço, o coração e o rim. O baço é quem 

produz o Qi nutritivo e o fluído corporal, ambos constituintes do sangue, logo, a 

deficiência do Qi do baço pode ocasionar a síndrome. O coração sintetiza o sangue 

e distribui, sendo que nas deficiências do Qi do coração o sangue também vai ser 

prejudicado. O rim é o responsável pelas medulas e o enfraquecimento da medula 

óssea vai prejudicar o sangue. Isto ocorre quando há deficiência do Yin ou da 

Essência do rim. Além desses fatores, se a dieta não oferecer os nutrientes 

suficientes à formação do sangue, o baço não consegue reter a essência dos 

alimentos. Os olhos são os órgãos dos sentidos relacionados ao fígado e se mal 

nutridos causam visão turva, cansaço visual e perda de visão. O sangue deficiente 

pela falta de fluídos não consegue nutrir a pele, causando perda de pelos, acúmulo 

de substâncias seborreicas e edema (MACIOCIA, 1996). 

O calor e a umidade podem invadir o canal do fígado provocando eczema 

com vermelhidão e prurido na região inguinal. A presença de calor e umidade no 

canal do fígado perturba o livre fluxo de Qi, contribuindo para a estagnação de Qi no 

órgão (BOTSARIS, 1993). 

O acúmulo de fleuma-frio na vesícula biliar tem como principal causa desta 

síndrome um contexto de deficiência do Qi do baço com acumulo de fleuma no Jiao 

médio. A presença de frio no interior facilita a síndrome, assim como alimentação fria 

e rica em gordura (BOTSARIS, 1993). 
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TABELA 18 - Pontos utilizados na paciente Belinha  

Abreviatura 
Nome do 
Meridiano 

Número/
Posição 

Localização 

R3 Rim 3 

Na superfície caudo medial do membro 
pélvico, no tecido cutâneo delgado entre 
o maléolo medial da tíbia e o calcâneo, 
no nível da ponta do maléolo medial 
(oposto e ligeiramente distal ao B60) 

F3 Fígado 3 

Na superfície medial do membro pélvico, 
proximal à articulação 
metatarsofalangeana, entre o segundo e 
o terceiro ossos metatarsianos. 

VB34 Vesícula Biliar 34 
Na superfície lateral do membro pélvico, 
em uma pequena depressão cranial e 
distal à cabeça da fíbula 

BP5 Baço-pâncreas 5 

Na superfície medial do membro pélvico, 
em uma depressão entre o maléolo 
medial e o osso tarsotibial, caudal ao 
tendão do musculo tibial cranial. 

IG10 Intestino Grosso 10 

Na superfície craniolateral do membro 
torácico, 2 Cun distal ao IG11 (um sexto 
da distancia entre o cotovelo e o carpo), 
no sulco entre os músculos extensor 
radial e extensor digital comum 

Fonte: XIE e PREAST, 2010 
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TABELA 19 - Funções energéticas  

Pontos Funções Energéticas 

R3 

1. Tonificar o Qi dos Rins 
2. Nutrir o Qi, o Sangue e a Essência 
3. Restaurar o colapso do Yin Qi 
4. Acalmar o feto e restaurar o Qi do útero 
5. Fortalecer o cérebro 
6. Harmonizar a via das águas 
7. Aquecer o frio 

F3 

1. Harmonizar e Tonificar o Qi do Fígado e do Sangue 
2. Harmonizar o Qi e o Qi da Vesícula Biliar 
3. Redirecionar o Qi em tumulto contracorrente 
4. Dissipar a Umidade-Calor 
5. Fazer a limpeza do Fogo do Fígado e do Calor 
6. Refrescar o Sangue 
7. Relaxar os tendões e os músculos 

VB34 

1. Promover a circulação do Qi do Fígado e da Vesícula Biliar 
2. Ativar a circulação do Sangue nos Canais de Energia 
3. Regular a mobilidade das articulações 
4. Relaxar e fortalecer tendões e músculos 
5. Fortalecer os ossos dos joelhos 
6. Dispersar o Calor (Yang em excesso) do Fígado e da Vesícula 

Biliar 
7. Dispersar o vento e a Umidade0Calor das articulações do 

membro inferior 

BP5 

1. Fortalecer o Qi do Baço-pâncreas e do Estômago 
2. Harmonizar o Qi do Jiao Médio 
3. Transformar a umidade-calor 
4. Remover a umidade 

IG10 

1. Harmonizar o Qi do Estômago e do Intestino Grosso 
2. Regular e Harmonizar  Qi do Jiao Médio 
3. Fazer transitar o Qi nos Canais de Energia Luo 
4. Dispersar o vento Perverso 
5. Promover a desobstrução da estagnação de Qi nos canais de 

Energia 

Fonte: JUNIOR, 2016 
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TABELA 20 - Indicações e atributos dos pontos  

Fonte: JUNIOR, 2016 

  

Pontos Indicações Atributos 

R3 

 
1. Doenças renais ,Disúria 
2. Diabetes melito, Ciclo estral anormal 
3. Infertilidade, Impotência 
4. Faringite, Odontalgia 
5. Doença do disco intervertebral toracolombar 
6. Otite, Disfunção auditiva 

 

Ponto Riacho – 
Shu (Terra) 
Ponto fonte – 
Yuan 
 

F3 

 
1. Estagnação de Qi do Fígado 
2. Desordens do Fígado e da Vesícula Biliar 
3. Desordens Gastrointestinais 
4. Distúrbios urogenitais 
5. Ciclo estral anormal 
6. Paresia ou paralisia dos membros pélvicos 
7. Condições de dor generalizada 

 

Ponto Riacho – 
Shu (Terra) 
Ponto Fonte – 
Yuan 
 

VB34 

 
1. Estagnação do Estomago e Qi do Fígado 
2. Hipertensão 
3. Vomito 
4. Desordens do Fígado e Vesícula Biliar 
5. Desordens de Tendões e Ligamentos 
6. Claudicação dos Membros Pélvicos 
7. Fraqueza e paresia ou paralisia 
8. Alivio geral da dor 

 

Ponto Mar He 
(Terra) 
Ponto de 
influência de 
Tendões e 
Ligamentos 

BP5 

 
1. Dor abdominal, Diarreia 
2. Constipação , Icterícia 
3. Dor no tarso 
4. Desordens mentais-emocionais 

 

Ponto Rio – 
Jing (Metal) 
Ponto filho 
(Sedação) para 
padrões de 
excesso 

IG10 

 
1. Vento-calor, Doenças imunomediadas 
2. Faringite,Odontalgia,Uveíte,Febre,Hipertensão 
3. Epilepsia,Dor abnominal,Vomito,Diarreia 
4. Constipação,Dor no cotovelo,Paralisia ou paresia 

dos membros torácicos 
5. Prurido 

Ponto Mar He 
(Terra) 
Pinto Mãe 
(Tonificação) 
para padrões 
de deficiência. 
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17.2.1.1 Análise pelos cinco movimentos 

 

Segundo Sussmann (2007), o tratamento de acupuntura pode se basear 

pelos cinco movimentos. Cada movimento, isto é, o Madeira, Fogo, Terra, Metal e 

Água tem suas vertentes Yin e Yang, que são os Zang (Yin) Fu (Yang) (órgãos Yin e 

vísceras Yang). Por esta perspectiva, são analisadas as relações de geração e 

relação de dominância de cada meridiano nos Zang Fu afetados, tonificando ou 

sedando os pontos conforme a necessidade (TABELAS 21 a 28): 

 

 

h) Equilibrar o Yin e Yang (SHU-MU) 

 

TABELA 21 - Equilibrar Yin e Yang (SHU-MU) 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA B15 (S) F14 (T) 

FOGO-PC B14 (S) VC17 (T) 

TERRA B20 (T) F13 (T) 

METAL B13 (T) P1 (T) 

ÁGUA B23 (T) VB25 (T) 
 

i) Tonificar ou sedar (MÃE) 

 

TABELA 22 - Tonificar ou sedar (MÃE) 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA F8 (S) 

FOGO-PC PC9 (S) 

TERRA BP2 (T) 

METAL P9 (T) 

ÁGUA R7 (T) 
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j) Tonificar ou sedar (AVÓ e/ou NETO) 

 

TABELA 23 - Tonificar ou sedar (AVÔ e/ou NETO) 

MOVIMENTO AVÓ NETO 

MADEIRA F4 (T) F3 (T) 

FOGO-PC PC3 (T) PC5 (T) 

TERRA BP1 (S) BP9 (S) 

TERRA E43 (S) E44 (S) 

METAL P10 (S) P11 (S) 

METAL IG5 (S) IG3 (S) 

ÁGUA R3 (S) R2 (S) 
 

k) Usar os pontos Luo + Yuan (FONTE) 

 

TABELA 24 - Pontos Luo + Yuan (FONTE) 

MOVIMENTO LUO YUAN 

MADEIRA VB37 (H) F3 (H) 

FOGO-PC TA5 (H) PC7 (H) 

TERRA E40 (H) BP3 (H) 

METAL IG6 (H) P9 (H) 

ÁGUA B58 (H) R3 (H) 
 

l) Usar ponto TERRA do acoplado 

 

TABELA 25 - Ponto TERRA do acoplado 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA VB34 (T/H) 

FOGO-PC TA10 (T/H) 

TERRA E36 (T/H) 

METAL IG11 (T/H) 

ÁGUA B40 (T/H) 
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m) Usar ponto de acúmulo ou reset (Xí) – Usar somente em casos de crises ou 

para anular um tratamento em andamento e iniciar outro protocolo 

 

TABELA 26 - Ponto de acúmulo (Xí) 

MOVIMENTO PONTOS 

MADEIRA F6 (S) Intensivamente 

FOGO-PC PC4 (S) Intensivamente 

TERRA BP8 (S) Intensivamente 

METAL P6 (S) Intensivamente 

ÁGUA R5 (S) Intensivamente 
 

n) Usar vasos maravilhosos/extraordinários 

 

TABELA 28 - Vasos maravilhosos (JUNIOR, 2016) 

Vaso Tradução 
Abertura/ 
Fechamento 

Ren Mai Vaso Concepção P7/R6 

Du Mai Vaso Governador ID3/B62 

Chong Mai Vaso Penetrador BP4/PC6 

Dai Mai Vaso da Cintura VB41/TA5 

Yin Wei Mai Vaso Yin de Conexão PC6/BP4 

Yang Wei Mai Vaso Yang de Conexão TA5/VB41 

Yin Qiao Mai Vaso Yin do Caminhar R6/P7 

Yang Qiao Mai Vaso Yang do Caminhar B62/ID3 
 

 

A opção de escolha, assim como no primeiro relato, é o Ren Mai (vaso 

concepção), sendo que o ponto de abertura é P7 e o de fechamento o R6. Segundo 

Junior (2016), as aplicações clínicas clássicas são para nutrir o Yin dos rins, regular 

o sangue, movimentar o Qi no aquecedor inferior, promover a descida do Qi do 

pulmão e a recepção do Qi do rim, promover transformação, transporte e excreção 

dos fluídos, ativar o triplo aquecedor, controlar o tecido gorduroso e as membranas 

(Gao e Huang) e fazer a combinação dos pontos dos vasos concepção e governador. 

Segundo Maciocia (1996), o primeiro ponto do vaso maravilhoso deve ser o primeiro 

ponto a ser colocado no paciente, neste caso o P7, para iniciar o tratamento. Na 

sequência, colocar todos os outros pontos selecionados pelo terapeuta e encerrar 

com o ponto de fechamento do vaso maravilhoso (R6). Esperar de 10 a 15 minutos e 

começar a retirada pelo ponto de fechamento do vaso maravilhoso (R6) e retirar 

todos os outros pontos sequencialmente como foram colocados e por último, o ponto 
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de abertura do vaso maravilho (P7). O quadro clínico apresentado pela Belinha é de 

deficiência de Yin e Yang do rim, falso Yang do fígado, deficiência do yin e yang do 

baço-pâncreas, falso Yang do pulmão. Através da deficiência energética do 

elemento Água (Jing, Qi e Yin e Yang do rim, devido a idade avançada), o elemento 

Madeira se manifestou de uma forma muito forte, exercendo a superdominância 

sobre elemento Terra.  Na MTC, quando o elemento Madeira exerce a 

superdominância, segundo Auteroche (1993), diz-se que a Madeira está rebelada, 

ou, se rebelou. As Figuras 34 a 41 ilustram o conceito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34 - Relação dos cinco movimentos em estado fisiológico normal 
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FIGURA 35 - Elemento terra começando a se rebelar 
 devido alguma deficiência em um dos  
 cinco movimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36 – A característica Yang da madeira se 
rebela com tamanha intensidade que 
suprimi o coração e começa a exercer 
uma superdominância no movimento 
terra. 
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FIGURA 37 – Representação da super dominânica do elemento  
      madeira sobre o neto terra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 38 – O avô tem a função de controlar o neto, se se há  
  super dominância do avô, o neto fica incapacita-

do.   
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FIGURA 39 – O elemento terra é a mãe do metal que tem por 
característica mais Yang e como consequência 
problemas de hiperreatividade podem aparecer, 
dermatites, pruridos, otites, etc. 

FIGURA 40 – O elemento madeira está exercendo a contra 
dominância sobre o metal devido a alta 
deficiência energética que promove a rebelião da 
madeira. 
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FIGURA 41 – Ciclo completo de deficiência energética nos movi- 
     mentos e como se apresentou no dia da consulta. 
 

Da mesma maneira como no relato do caso 1, da paciente Kiara, se formos 

somar a quantidade de pontos totaliza 50. Não é indicado colocar 50 agulhas ou 10 

(bilateral) numa única sessão em um animal. Por isso, são selecionados de 10 a 15 

pontos de maior importância mediante a apresentação clínica no dia da acupuntura 

para sessões de 10 a 15 minutos.   

Este método permitiu encontrar os possíveis pontos indicados para o 

tratamento desta enfermidade, assim como direcionar se aqueles pontos indicados 

serão tonificados, sedados ou harmonizados. Estas técnicas de tonificação, sedação 

e harmonização, quando devidamente aplicadas, exerce um papel fundamental para 

acelerar o processo de redistribuição energética nos canais de acupuntura 

necessitados. Logo, melhora significativamente o quadro clínico do animal, não 

necessitando de muitas sessões quando apresentar um quadro agudo e, para casos 

crônicos, a estabilidade ocorre mais cedo, permitindo o conforto e bem-estar do 

animal para as sessões preventivas de manutenção.  
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18. CONCLUSÃO 

 

Os casos clínicos relatados neste trabalho demonstraram claramente que a 

MTC é diversa em suas técnicas e ampla em sua atuação. Por isso é considerada 

uma medicina holística. Dentro dessas variadas técnicas, existem as diversas 

formas de aplicá-las. Aqui, dois casos com etiopatogenias diferentes, onde foram 

utilizadas técnicas de acupuntura diferentes, chegaram ao mesmo resultado 

satisfatório. Além disso, foi relatado que em ambos os casos poderia ter sido usado 

o método Wu Xing (cinco movimentos) onde os pontos a serem utilizados seriam os 

mesmos, porém o foco no tratamento, diferente, o que demonstra a grande 

importância em dominar as variadas técnicas de acupuntura para saber aplicar em 

cada caso. 

O estágio curricular foi abrangente, didático, rico em detalhes e técnicas 

utilizadas na MTC, em particular, a acupuntura veterinária. Diante do que acabamos 

de expor julgamos poder concluir que a MTC é uma medicina milenar que possui 

diversas técnicas e métodos de atuação. Todas trabalham com a energia em seus 

diferenciados níveis. Dentre as técnicas mais utilizadas está a acupuntura, que 

consiste em trabalhar remanejando energia dos canais energéticos do organismo 

por meio de inserção de agulhas, promovendo a harmonização do corpo, prevenindo 

e tratando enfermidades. Aos chineses, essa medicina foi muito útil, pois era uma 

forma de manter a população humana e de alguns animais como o gado, suíno e 

cavalo saudáveis a baixo custo e extrema eficácia.  

No Brasil, esta técnica se demonstra em crescimento, já foi adotada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) e seu uso está sendo desmistificado pela atuação 

de profissionais capacitados e de escolas qualificadas que repassam o 

conhecimento básico necessário para a utilização da acupuntura veterinária em seus 

diversos métodos. Entretanto, os estudos em relação aos seus efeitos precisam ser 

mais frequentes para que a compreensão do seu funcionamento possa ser mais 

bem esclarecida, assim como o empenho em estudar a finco dos profissionais que 

pretendem seguir esse caminho. Por muitas vezes, os resultados não são positivos 

não pela técnica ser ineficaz, mas sim, por não ser bem empregada. 
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