
FACEI – FACULDADE EINSTEIN 

 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ACUPUNTURA E FITOTERAPIA 

CHINESA 

 

 

 

PATRÍCIA CRISTINA ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE USO DA ACUPUNTURA E FITOTERAPIA CHINESA NO 

TRATAMENTO DA LOMBALGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO – SP 

2018 



PATRÍCIA CRISTINA ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

   

PROPOSTA DE USO DA ACUPUNTURA E FITOTERAPIA CHINESA NO 

TRATAMENTO DA LOMBALGIA 

 

 

 

 

 Monografia apresentada à 

Facei-Faculdade Einstein de Salvador 

para obtenção do título de pós-graduação 

em Acupuntura e Fitoterapia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Alfredo Alexander Raspa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



Sumário 
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 09 

1.1 Objetivo ................................................................................................. 11 

2 REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................... 12 

2.1 Lombalgia .............................................................................................. 12 

3 ACUPUNTURA ........................................................................................... 14 

3.1 O Pensamento Chines............................................................................17 

3.1.1 Energia QI............................................................................................18 

3.1.2 Teoria Yin e Yang ............................................................................... 19 

   3.1.3 Zang Fu .............................................................................................. 21 

3.1.4 Meridianos  ......................................................................................... 21 

3.1.5 Teoria dos Cinco Elementos................................................................22 

4 A LOMBALGIA NA VISÃO DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA ...... 24 

    4.1 Pontos de Acupuntura Utilizados no Tratamento da Lombalgia..............26 

5 FITOTERAPIA  ............................................................................................ 27 

5.1 Fitoterapia Chinesa................................................................................ 28 

5.1.2 Farmacopeia Chinesa..........................................................................29 

5.1.3 Formulação..........................................................................................30 

5.1.4 Classificação ...................................................................................... 30 

    5.1.5 Temperatura (Natureza) .................................................................... 30 

 5.1.6 Os Cinco Sabores...............................................................................31 

 5.1.7 As Quatros Direçoes...........................................................................31 

6 FORMULA UTILIZADA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA...................31 

6.1 DU HUO JI SHENG TANG .................................................................... 31 

6.1.2 Composição da Formula ..................................................................... 32 

6.1.3 Explicação da Formula ........................................................................33 

7 METODOLOGIA .......................................................................................... 34 



8 RESULTADOS E DISCUÇÃO ..................................................................... 35 

9 CONCLUSÃO .............................................................................................. 37 

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................... 38 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Figuras 

 

FIGURA 1 Diagrama Supremo Fundamental...............................................17 

FIGURA 2     Ciclo de Geração e Dominância.................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Tabelas 

 

TABELA 1           Tabela da representação Yin/ Yang....................................20 

TABELA 2            Tabela de associação dos cinco elementos.......................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

A lombalgia é a dor de maior frequência na região da coluna vertebral e uma 

das maiores causas de incapacidade funcional. As dores lombares se originam de 

inúmeras causas e podem ser classificadas como: traumáticas, mecânicas, 

inflamatórias, neoplásicas, óssea metabólica, dor referida ou até mesmo causas 

psicogênicas. Para a Medicina Tradicional Chinesa a lombalgia é causada pela 

deficiência energética do Rim(Shen).  

A acupuntura acessando diretamente o sistema nervoso central tem 

demonstrado ser um excelente tratamento na lombalgia por não apresentar contra 

indicações e obter resultados quase de imediato. 

A fitoterapia tem sido utilizadas a milhares de anos para o alívio da dor e no 

tratamento de doenças conforme os desequilíbrios energéticos. A prática consiste no 

uso de plantas bioativas ou medicinais, podem ser administradas sozinhas ou em 

fórmulas fitoterápicas e praticamente sem efeitos colaterais.  

O tratamento através da acupuntura em conjunto com a fitoterapia chinesa tem 

se mostrado eficaz nos casos de doenças, distúrbios e nos quadros de dor lombar. 

 

 

Palavra – Chave: Lombalgia, Acupuntura, Lombalgia e Acupuntura, Medicina 

Tradicional Chinesa e Lombalgia, Tratamento da Lombalgia e Fitoterapia Chinesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Low back pain is the most frequent pain in the region of the spine and one of 

the major causes of functional disability. Lumbar pains originate from numerous 

causes and can be classified as  traumatic, mechanical, inflammatory, neoplastic, 

metabolic bone, referred pain or even psychogenic causes. For Traditional Chinese 

Medicine, low back pain is caused by the energy deficiency of the Kidney (Shen). 

Acupuncture directly accessing the central nervous system has been shown to 

be an excellent treatment for low back pain because it does not present against 

indications and obtain results almost immediately. 

Phytotherapy has been used for thousands of years for the relief of pain and the 

treatment of diseases according to energy imbalances. The practice consists in the 

use of bioactive or medicinal plants, can be administered alone or in herbal formulas 

and with practically no side effects. 

Acupuncture treatment in conjunction with Chinese herbal medicine has been 

shown to be effective in cases of diseases, disorders and lumbar pain. 

 

KEYWORDS: Backache, Acupuncture, Low Back Pain and Acupuncture, 

Traditional Chinese Medicine and Low Back Pain, Low Back Pain Treatment and 

Chinese Phytotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dor é uma sensação subjetiva que pode ser provocada por alguma lesão no 

tecido. Através de um estímulo recebido pelo nociceptor, um sinal é enviado através 

do sistema nervoso e interpretado pelo organismo como a sensação de dor. Ela pode 

variar de pessoa para pessoa, tornando difícil avaliar a sua intensidade (Kitchen, 

2003). 

As dores lombares sempre acompanharam a humanidade, desde quando o 

homem assumiu a posição ereta. A lombalgia atinge pessoas de todas as camadas 

sociais, em adultos com até 70 anos de idade ou mais, a incidência chega até os 85% 

(Drummond, 2000). 

A literatura tem demonstrado efeitos satisfatórios no tratamento da lombalgia, 

através das técnicas utilizadas na Medicina Tradicional Chinesa. A Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC), se torna diferenciada do ocidente em diversos aspectos, 

como por exemplo, a forma que é dado o diagnóstico, o tratamento baseado em 

diferentes teorias, como a teoria do yin e do Yang, frio e calor, teorias dos cinco 

elementos e meridianos, sistemas internos (Zang Fu), todas baseadas no acúmulo de 

experiências dos mestres antigos. (Hong, 2006). 

Para a MTC a lombalgia é causada por uma invasão de energia perversa, 

podendo ser frio, vento ou umidade, que resulta em uma obstrução de Qi e Xue nos 

meridianos (Maciocia, 1996). 

Este trabalho aborda duas práticas terapêuticas da medicina tradicional 

chinesa, a acupuntura e a fitoterapia. A acupuntura é uma pratica terapêutica que 

consiste na estimulação de pontos cutâneos específicos através de agulhas muito 

finas em certos pontos estratégicos na pele, denominados pontos de acupuntura 

(Mann, 1994).  É uma terapia reflexa, cujo estímulo de uma área age sobre a 

outra devido a liberação de substâncias químicas para o músculo, para a medula 

espinhal e para o cérebro. Este processo se dá através da condução de sinais 

eletromagnéticos pela ativação dos sistemas opiódes, e as mudanças que ocorrem 

na química cerebral. A fitoterapia é utilizada a milhares de anos na China.  A prática 

fitoterápica consiste no uso de plantas bioativas ou medicinais, cujo plantio é feito de 

forma tradicional, de acordo com as experiências populares ou métodos científicos 

(Nardi; Bonaparte, 2014). 
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A farmacopéia chinesa é composta por substancias encontradas na natureza, 

como plantas (ervas), minerais e até partes animais. (Raspa, 1994). 

A RDC 21 proíbe no Brasil o uso de animais. 

As ervas medicinais podem ser administradas sozinhas ou em fórmulas 

fitoterápicas, sendo utilizadas no tratamento de acordo com os desequilíbrios 

energéticos do corpo (Oliveira, 2016). 

Sendo assim, este trabalho busca apresentar uma alternativa no tratamento da 

lombalgia, através das práticas da acupuntura e da fitoterapia chinesa, visando assim, 

a interpretação dos resultados obtidos mediante esta pesquisa. 
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1.1 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho foi coletar evidencias na literatura a fim de demonstrar 

os excelentes resultados obtidos através da acupuntura e da fitoterapia chinesa no 

tratamento da lombalgia. 
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2 Revisão da Literatura 

 

2.1  LOMBALGIA 

 

 Atualmente a lombalgia se tornou um dos principais problemas de saúde, sendo 

uma das maiores causas de incapacidade (Van Tulder, 1995).  

  

 É uma dor que se localiza entre o último arco costal e a prega glútea, podendo 

ou não ser irradiada para os membros inferiores (Ferreira; Nakano, 2000). 

 

A dor é definida como uma sensação subjetiva associada à ativação 

nociceptiva. A dor não se manifesta de forma igual para todos os indivíduos, ela pode 

ser variável de pessoa para pessoa, tornando assim difícil avaliar sua intensidade 

(Kitchen, 2003). 

 

Entretanto, é muito importante o exame físico que contempla a inspeção, 

palpação, a intensidade, a irradiação da dor, assim como os fatores de agravamento 

ou melhora e a evolução do quadro desde o aparecimento da dor (Keyserling et al., 

2000). 

 

A dor lombar é uma doença auto limitante, porém, existem inúmeras formas de 

intervenções terapêuticas disponíveis para tratá-las (Van Tulder,1997).               

 

As pessoas podem vir a sofrer dores lombares em qualquer idade e com 

intensidade suficiente para afetar sua rotina de vida. São causas frequentes de 

afastamentos do trabalho por incapacidade (Ladeira, 2011), acarretando custos 

elevados, sendo uma das condições médicas não letais nas sociedades 

desenvolvidas com maior impacto em termos financeiros (Cruz,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2003). 

 

Segundo estimativa, 20 a 40% dos adultos foram acometidos por uma 

ocorrência de dor lombar durante um período de 30 dias. A maioria dos estudos 

relataram que grande parte dos adultos apresentaram um episódio de lombalgia em 

algum momento da sua vida (Ehrlich, G.E. 2003).  
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A lombalgia pode ter como causa diferentes agentes, que não são conhecidos 

totalmente, podendo resultar em diversas situações fisiopatológicas. Elas são 

classificadas como aguda, subaguda ou crônica, sendo esta última aquela que 

persiste por mais de 90 dias. A maioria das pessoas tem uma recuperação rápida, 

variando entre 60-70% em seis semanas e 80-90% em 12 semanas (Dunn, 2004). 

             

 Estudos sobre a limitação causada pela lombalgia, demonstram que pelo 

menos 30 % dos trabalhadores sofrem de dor lombar e que essa queixa está em 

primeiro lugar de todas as queixas dos problemas de saúde relacionados ao trabalho 

(Loney, 1999). 

 

Dentre os fatores de risco que podem ser associados à dor lombar estão: as 

atividades profissionais, trabalhos pesados, condução de automóvel, aumento do 

peso corporal, a diminuição da força dos músculos dorsais e abdominais, desportos 

violentos, presença de patologias, posturas em pé durante um período prolongado de 

tempo (Queiroz, 1996). 

 

Segundo Skare (1999), existem várias causas para as dores lombares, 

excluindo as dores nos órgãos internos, apresentam-se as: 

 

Mecânicos-posturais: que incluem más-posturas, gravidez, obesidade, as 

traumáticas hérnias discais e fraturas. 

  

 Degenerativas: osteofitose, artrose das articulações interpofisarias.  

 Inflamatórias: artrite psoriatica, artrite reativa, artrite reumatoide 

juvenil. 

 Infecciosa: bacterianas e micóticas. 

 Tumorais: metastáticas, mieloma múltiplo.  

 Metabólicas: osteoporose. 

  

De acordo com Teloken e Zylberstejn (1994), a lombalgia aguda, também 

conhecida como lumbago, pode ser causada por levantamento de peso, movimento 

inesperado, ou por mudanças climáticas. A dor surge de forma súbita, relacionada 
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com o movimento, ela aumenta gradativamente, atingindo seu auge em algumas 

horas. O surgimento inesperado da dor, pode originar a imobilização antálgica da 

coluna vertebral lombar. Isto se deve a contração reflexa da musculatura, na tentativa 

de conseguir ficar numa posição mais confortável. Sendo que, qualquer tentativa, ativa 

ou passiva, de movimento, pode causar a dor. Pessoas que sofrem de lombalgia 

aguda recuperam-se em torno de trinta dias, entretanto, em certos casos a dor pode 

durar mais de três meses, tornando-se crônica (Pengel, 2003).  

 

Em pessoas que apresentam lombalgia  crônica, também devemos considerar 

os fatores psicológicos, pois a insatisfação com a vida e com o trabalho pode ter uma 

contribuição significativa no aparecimento e insistência da dor. Esse tipo de lombalgia 

é tida como uma sobrecarga dos ligamentos da coluna, gerada pelo desgaste dos 

discos intervertebrais por defeitos congênitos, adquiridas através da prática esportiva, 

de posturas inadequadas ou do enfraquecimento da musculatura. Muitas vezes esse 

tipo de lombalgia tem um começo repentino, tendo que ser observada por apresentar 

recidiva. Nesse tipo de lombalgia, a dor prolonga-se após o terceiro mês, a contar da 

primeira ocorrência de dor aguda. Tem frequentemente quadros de melhora e piora 

(Lins, 2012). 

 

3 ACUPUNTURA 

 

A palavra acupuntura origina-se do latim, onde acus significa agulha e punctura, 

picar. A acupuntura é uma prática terapêutica com origem na Medicina Tradicional 

Chinesa, que incide na estimulação de pontos cutâneos específicos através de 

agulhas finas (Mann, 1994). A acupuntura teve sua origem nos primórdios da 

civilização chinesa, sua descoberta foi atribuída ao Imperador Amarelo por volta de 

2797 a.C. (Dulcetti,2001). 

 

O Huang Ti (livro do Imperador Amarelo) é o relato mais antigo e 

frequentemente mencionado como a história definitiva da acupuntura. Foi escrito 

durante o reinado do Imperador Huang Ti. 

 

Há milênios no Oriente, a acupuntura vem sendo utilizada com o intuito 

preventivo e terapêutico (Scognamillo,2001). 
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No Ocidente, a acupuntura foi integrada a medicina contemporânea na 

segunda metade do século XX (Ministério da Saúde, 2006). 

 

No Brasil a acupuntura teve sua introdução no meio médico há cerca 40 anos 

(Ministério da Saúde, 2005). 

 

A acupuntura é uma das terapias mais antigas existentes e tem suas raízes na 

antiga Medicina Tradicional Chinesa. Sendo um dos tratamentos mais indicado para 

a dor lombar (NIH Consensus Statement Online, 1997). A acupuntura está presente 

no sistema de saúde, e faz parte de um conjunto de conhecimentos teórico empíricos, 

que inclui, exercícios de respiração (Qi-Gong), técnicas de massagem (Tui- Na), 

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

orientações nutricionais (Shu-Shieh) (Scognamillo, 2001). O tratamento com 

acupuntura não tende apenas a tratar o local comprometido no corpo, mas atua sobre 

todo o sistema nervoso, fazendo com que todo o mecanismo de compensação e 

equilíbrio em todo corpo seja estimulado, visando assim sanar a doença (Wen, 2006). 

 

 A circulação sanguínea sofre alterações com a acupuntura. Estimulando 

pontos apropriados, pode-se alterar a dinâmica da circulação regional originária de 

microdilatações. Outros pontos causam relaxamento muscular, curando  o 

espasmo, diminuindo a inflamação e a dor. Estímulos feitos em pontos adequados 

geram a liberação de hormônios como o cortisol e as endorfinas, promovendo a 

analgesia. As funções orgânicas podem ser normalizadas e reguladas através da 

acupuntura.  Pode haver alterações do metabolismo dos diversos órgãos em 

determinadas condições de doenças, com consequência de deficiência e prostração. 

A acupuntura tem ação na recuperação do metabolismo auxiliando no processo de 

cura (Wen, 2006). 

 

A acupuntura tradicional acredita que qualquer manifestação negativa ou 

doença que possa ocorrer no organismo são decorrentes de um desequilíbrio entre 

yin e yang, sendo assim todas as metodologias de tratamento devem propor a 

restauração do equilíbrio entre essas duas forças (Wen, 2006). 
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 Os pontos de acupuntura, localizados nos meridianos quando acionados com 

agulhas bem posicionadas, são capazes de restaurar o equilíbrio do organismo. Pode 

ser que com a aplicação das agulhas a pessoa que está recebendo o tratamento sinta 

um formigamento ou um calor que pode ser definido como a sensação do Teh chi. O 

Teh chi pode ser definido como uma sensação de entorpecimento e calor, com alguns 

locais doloridos e uma sensação de distensão em torno do ponto de acupuntura. 

Através dos estímulos que são conduzidos para o sistema nervoso central, é 

desencadeada uma resposta com melhora na sintomatologia. Quando uma agulha de 

acupuntura é introduzida na pele, gera uma frequência de 2 a 3 Hz, estimulando fibras 

nervosas que conduzem a dor e provocando assim uma série de reações para o alívio 

(Furlan, 2005). 

 

A acupuntura moderna não utiliza somente os pontos de acupuntura, mas 

também faz uso de outras técnicas como: acupuntura elétrica (conecta-se um 

estimulador elétrico à agulha), lâmpadas que emitem calor, e a acupuntura com 

moxabustão, na qual uma erva com nome de Artemísia Vulgaris é queimada no final 

da agulha. Existem também a acupuntura auricular (na orelha), acupuntura na cabeça 

(escalpe) (Lao,1996). 

 

A terapia com agulhas trata da dor em qualquer região do corpo, incluindo a 

região lombar. Há evidências que a técnica de acupuntura utilizada tanto por meio de 

agulhas, ou sementes em pontos específicos liberam mediadores químicos, 

endógenos com as cefalinas e endorfinas, como ação anti-inflamatória, analgésica e 

relaxante (Vianna et al, 2008). 

 

Os pontos de acupuntura quando estimulados, são responsáveis pela 

tonificação ou sedação de energia que circula através de seus respectivos meridianos 

(Ceranto et al, 2008). A acupuntura quando combinada a outras formas de tratamento 

como a homeopatia, alopatia, florais, magnetismo, ortomolecular entre outras, é 

possível obter um considerável aumento do efeito da cura sobre o organismo (Dulcetti, 

2001). 
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3.1 O pensamento chinês 

 

Os chineses acreditavam na existência de uma realidade subjacente que 

unifica todas as coisas e fatos que observamos. Esta realidade para eles era chamada 

de Tao, que quer dizer “o Caminho”. O mundo é visto como um ininterrupto fluxo de 

mudanças. Para o Budismo indiano o conceito da impermanência possuía uma visão 

semelhante, servindo como premissa para a situação humana, como base para 

determinar os aspectos psicológicos do homem. Os chineses, por outro lado, 

reconheceram que existe um padrão constante neste fluxo de mudanças, podendo o 

homem dirigir suas ações em função deste. 

 

Segundo o Tao, este padrão possui uma natureza cíclica de expansão e 

contração, de afastamento e retorno. Sempre que uma situação se desenvolva até 

atingir seu ponto extremo, é compelida a voltar e a se tornar seu oposto, crença que 

os fez adotar o caminho do meio, pois lhes dá esperança em tempos de dificuldade e 

cautela em tempos de sucesso (Capra, 1975). 

 

O movimento cíclico do Tao recebeu sua representação precisa com a figura 

do yin e yang. Na concepção chinesa, as manifestações são geradas pela 

interdependência dessas duas forças opostas e complementares.  

 

Figura o diagrama Supremo Fundamental 

 

Figura 1   T´aichi T´u – o Diagrama supremo fundamental 

Fonte: Kuenlungnossoestilo.blogspot.com 
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Este diagrama apresenta uma simetria entre o yin sombrio e o yang claro, 

entretanto, sugere um movimento rotacional longe de se apresentar de modo estático.  

 

Toda a concepção da vida chinesa era baseada nesta representação, pois por 

se tratar de uma nação cuja cultura agrícola era predominante, os chineses estavam 

acostumados aos ciclos sazonais e as mudanças resultantes, entre o inverno frio e 

escuro, e o verão claro e quente. O I Ching ou o Livro das mutações é utilizado como 

uma espécie de oráculo, cujo princípio se dá através da interação entre yin e yang, 

sendo um dos livros mais importantes da literatura chinesa (Capra, 1975). A tradicional 

medicina chinesa também é baseada no conceito de equilíbrio entre yin e yang 

existente no corpo humano, sendo a doença vista como a ausência desse equilíbrio 

(Capra, 1975). 

 

O corpo humano é dividido em partes yin e yang, seu interior é yang e sua 

superfície é yin; a parte posterior é yang, e a dianteira é yin. Seu equilíbrio constante 

é mantido pelo contínuo fluxo de Chi, que é a energia vital que corre ao longo de um 

sistema de “meridianos”, cuja acupuntura estabeleceu seus diferentes pontos. Cada 

órgão do corpo possui um meridiano associado, e sempre que um fluxo é bloqueado, 

o corpo adoece. A acupuntura estimula e restaura o fluxo de Chí fixando agulhas nos 

pontos correspondentes (Capra, 1975). 

 

3.1.1 Energia QI 

 

Na China é chamada de Chi ou Qi. O Qi ou Chi na visão tradicionalista chinesa 

é uma força cósmica que criou e permeia todo o universo, uma força motivadora que 

impulsiona e constitui a base da medicina Tradicional Chinesa. Esta energia tem o 

próprio universo como origem, assim como o sol que aquece, os alimentos que 

consumimos e o ar que respiramos. A saúde e a enfermidade dependem de como 

essa energia circula por todo o organismo (Williams, 1996). 
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                                                            “A vida está baseada nas 
Energias dos Cinco Elementos e das Energias Originais (ou seja, Energia do 
Céu, Energia da Terra e transação de Energia de acordo com a lei dos Cinco 
Elementos); se as Energias Perversas invadem as Energias Vitais, causarão 
prejuízo ao homem. Por isso o Yin e o Yang são a origem da vida”. (Su Wen 
– Capítulo 3) 

 

A energia Qi ou energia vital circula por todo o corpo ao longo dos meridianos, 

podendo comparecer nas mais diversas formas e diferentes circunstâncias, sendo que 

tudo no universo é decorrente de graus de condensação e dispersão de Qi (Maciocia, 

1989). O Qi é uma energia inteligente e faz parte dos “três tesouros” que são: Qi 

(energia vital); Jing (essência vital) e shen (espírito). O homem é parte integrante da 

natureza, pois é formado pela junção do Qi do Céu e do Qi da Terra (Wink, 2005). A 

acupuntura está ligada à estímulos capazes de aumentar ou diminuir a qualidade e 

quantidade de Qi de um órgão ou meridiano que tenha sido afetado (Mann, 1994). 

 

3.1.2 Teoria Yin e Yang 

 

No mito da criação da Terra e da humanidade estão presentes no conceito de 

Yin e Yang, as formas de energias que possuem dois pólos. 

Yin e Yang são conceitos do taoísmo que representam a dualidade de tudo que 

é existente no universo. Os chineses acreditam que a vida começa na interação de 

duas forças que são opostas, mas que se complementam, essas forças são 

denominadas de yin e yang (Mercati, 1999). Para o entendimento do desequilíbrio do 

organismo na Medicina Tradicional Chinesa, utiliza-se como referencial as teorias do 

Yin e do Yang, dos Cinco Movimentos, dos Canais e Colaterais e dos Órgão e 

Vísceras (Zang Fu), pois sob o ponto de vista energético, estas teorias fornecem 

bases fisiológicas para sua compreensão (Martins, Leonelli, 2014). 

 

De acordo com a visão tradicionalista chinesa, graças a capacidade de 

autorregulação, que é conseguida através de mecanismos de estimulação e inibição 

exercidos, a todo o instante sobre todos os constituintes do organismo o ser humano 

tem assegurado sua unidade e continuidade. O ser humano tem um corpo 

autorregulado, em eterno movimento cíclico de ação e retroação que acompanha a 

dança cósmica universal (Martins, Leonelli, 2014). 
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“A revolução do céu e da Terra e as transformações provocadas pelo 
Yin e pelo Yang exercem os seus efeitos sobre tudo quanto existe na criação” 
(NEI CHING). 

 

Nessa relação chamada de recíproca a energia não pode ser formada sem a 

matéria. Fato importante dessa relação de interdependência é que o estado de 

equilíbrio de Yin e Yang são manifestados nas funções fisiológicas e 

consequentemente impedem as manifestações de doenças (VECTORE, 2005). 

 

O esgotamento do yin e do yang pode acontecer tanto nas enfermidades 

agudas quanto nas enfermidades crônicas, porém nas afecções agudas o prognostico 

é consideravelmente maior, principalmente se o indivíduo apresentar boa resistência 

física, portanto existindo uma conservação da energia do Qi essencial favorece a 

recuperação (Martins; Leonelli, 2014). 

 

 

Tabela 1   Tabela de Representação Yin e Yang 

Fonte: pt.slideshere.net 

 

 

 

 

 NATUREZA CORPO HUMANO CARACTERISTICAS 

YANG SOL, DIA, 

CÉU, HOMEM, 

VERÃO, 

CALOR, SUL 

SUPERFICIE (EXTERNA), 

DORDO, REGIÃO 

SUPRADIAFRAGMÁTICA, 

VÍSCERAS. 

FORTE, AGITADA, SECA, 

HIPERFUNCIONANTE 

YIN LUA, NOITE, 

MULHER, TERRA, 

INVERNO, FRIO. 

REGIÃO PROFUNDA, 

CENTRAL, REGIÃO 

INFRA DIAFRAGMÁTICA, 

SISTEMA SANGUINEO. 

FRACA, CALMA, UMIDA, 

HIPOFUNCIONANTE. 
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3.1.3 Zang Fu 

 

        Os zang-fu são classificados como zang (órgãos) e fu (vísceras), são importantes 

na pratica clínica de MCT com a função de transportar e transformar alimentos e 

bebidas e excretar através das funções dos órgãos, distribuindo-as posteriormente 

para os cinco órgãos para transforma-los em energia vital (CHOGHUO,1993). São 

considerados os zang os, rins, coração, fígado, baço pâncreas, pulmão e o pericárdio, 

que apresentam características yin, são mais internos e sólidos e possuem o papel de 

transformação, liberação e regulação das substancias. A bexiga, vesícula biliar, 

intestino delgado, estômago, intestino grosso, triplo aquecedor, são considerados Fu, 

são mais ocos e externos, responsáveis pelo armazenamento de alimentos e bebidas, 

pela passagem e absorção e transformação e excreção (ROSS,1994). Os Zang 

(órgãos) possuem uma relação com os sentimentos, e são yin, contudo as vísceras 

que são Fu são consideradas como yang (Maciocia,1989).  

 

 3.1.4 Meridianos 

 

Os meridianos são canais de energia que percorrem todo o corpo, da cabeça 

aos pés em um fluxo ininterrupto, com a função de nutrir todo o organismo. Ao 

estimular os pontos localizados nos meridianos, é desencadeado estímulos elétricos 

que fazem com que as energias fluam pelos canais irrigando todo o organismo, 

fazendo com que seja regularizada toda a energias que estiver em desequilíbrio, 

evitando que o organismo adoeça (Pereira, 2010). 

 

Projetando-se linhas conectadas a vários pontos análogos, obtiveram-se linhas 

ou trajetos longitudinais que foram nomeados Tin (meridianos) e trajetórias 

horizontais, nomeados Lo (comunicações) (Wen, 2006). Existe uma relação entre os 

meridianos do corpo e os órgãos, portanto foram traçados 12 meridianos ordinários 

que tinham ligação direta com os órgãos e vísceras do corpo. Os 8 meridianos 

denominados de extrameridianos são utilizados para tratar diversas patologias. Os 

meridianos distintos são em número de doze meridianos, existem ainda 15 meridianos 

que ligam esses doze meridianos entre si que os chamados meridianos Lo-Mai 

(meridianos conexos) (Wen, 2006). 
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Os meridianos se interligam entre si de forma complexa, e os fluxos de Qi 

(Energia), Xue (sangue), Ying (nutrição), Wei (defesa) são ordenados e acompanham 

um padrão. Nos membros superiores, os meridianos yin que são em número de três: 

P, CS e C, seguem pela face palmar do braço, e os três meridianos yang: IG, TA e ID, 

seguem a face dorsal do braço. Nos membros inferiores os meridianos yin: BP, F e R, 

seguem o lado medial da perna e da coxa, já os meridianos yang: E, VB e B, seguem 

as faces lateral e dorsal da perna e da coxa (Cunha,2007). 

 

3.1.5 Teoria dos Cinco Elementos 

 

Teoria dos Cinco Elementos integra a base da medicina Tradicional Chinesa. 

A compreensão dos cincos elementos está baseada na evolução dos fenômenos 

naturais, assim como a sua extensão ao organismo humano. Os cinco elementos 

representam os movimentos das forças Yin e Yang quando se alternam, sendo eles - 

madeira, fogo, terra, metal e água, são de fundamental importância para que se tenha 

uma avaliação energética e uma terapêutica bem-sucedida.  

 

“Os cinco elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, abarcam 
todos os fenômenos da natureza. Trata-se de um simbolismo que se aplica 
também ao homem”. (Nei Jing, Capítulo 64). 

 

Na sequência de geração cada elemento gera o outro, desse modo a madeira 

gera fogo, o fogo gera a terra, a terra gera o metal, o metal gera a água e a água gera 

a madeira. Portanto, a madeira umedece em descendência, o fogo flameja em 

ascendência, a madeira pode ser esticada e entortada, o metal pode ser moldado e 

até enrijecido, a terra possibilita germinação, o crescimento e a colheita 

(Maciocia,1996). Ciclo de geração (Shen) ou ciclo da mãe e do filho, envolve processo 

de produzir, crescer e desenvolver, exemplo, como a mãe gera o filho. O elemento 

mãe é que nutre energeticamente o elemento filho. O Ciclo de Geração mantém uma 

ilimitada produção de energia e para regular essa energia existe uma outra relação 

chamada de Ciclo de Conquista Mútua ou Lei da Dominância (Maciocia,1996).   Lei 

da Dominância (lei do avô e do neto) nesse caso a madeira domina a terra, a terra por 

meio da contenção exerce domínio sobre a água, que por sua vez apaga o fogo, o 

fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. Quando os elementos estão em 
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equilíbrio gerando energia uns para os outros é mantida a harmonia do sistema 

(Maciocia,1996). 

 

Figura que representa o Ciclo de Geração e Dominância 

 

 

 

Figura 2 Ciclo de geração e dominância 

Fonte: lin-chi.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lin-chi.blogspot.com/2013/03/medicina-tradicional-chinesa.html
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Tabela de Associações dos Cinco Elementos 

 

 

Tabela 2 Tabela de associação dos cinco elementos 

Fonte: mtcbalance.blogspot.com 

                   

4 A Lombalgia na Visão da Medicina Tradicional Chinesa 

   

A lombalgia na MTC é descrita como um síndrome de obstrução dolorosa, ou 

síndrome Bi, que ocorre quando se caracteriza através da sensibilidade ou 

formigamento dos músculos, tendões e articulações causada por uma invasão de uma 

energia perversa, sendo ela o frio, vento ou umidade, que resulta na obstrução de Qi 

e Xue nos meridianos. Com isso todo individuo será afetado por essa doença 

(MACIOCIA, 1996).  

 

A Medicina Tradicional Chinesa, considera toda a coluna vertebral, assim como 

a região lombar, dependente do Shen Qi (Rins), e estando esta deficiente surge a 

condição básica para que haja as alterações energéticas, funcionais e orgânicas da 

região, sobretudo quando a deficiência do Shen Qi (Rins) está associada a patologias 

energéticas do Zang Fu e dos Canais de Energia e Colaterais (Yamamura, 2003). 
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As lombalgias causadas pela deficiência do Rim, retenção de frio-umidade, 

estagnação de Qi e Sangue, e deficiência do Qi do Fígado são os tipos mais comuns 

(Polloni,2016). A lombalgia provocada pela deficiência dos Rins, os sintomas são de 

dor leve e persistente, acompanhada de cansaço e fraqueza na região lombar. Na 

deficiência de Yang dos Rins, a dor é acompanhada de cansaço, frio nos membros, 

espermatorréia, e o pulso filiforme. Deficiência de Yin dos Rins, a dor é acompanhada 

de angústia, urina de cor amarelada, língua vermelha e pulso rápido (Yamamura, 

1993). 

 

Na lombalgia provocadas por síndrome do frio, o indivíduo não apresenta 

vontade de ingerir líquidos, não sente sede, apresenta palidez facial, a língua é 

esbranquiçada, o pulso é mais lento (Wen, 1989). Com a retenção do frio podem 

ocorrer formigamento, inchaço e sensação de peso. Contudo se houver frio e 

umidade, a dor lombar se constitui com síndrome de obstrução dolorosa. Os quadros 

agudos e crônicos de dores lombares podem ser causados por umidade-frio. A dor 

piora pela manhã e apresenta melhora com exercícios moderados; tem alívio com 

aplicação de calor e piora no clima frio e úmido (Maciocia, 2010). 

 

 A lombalgia, ocasionada pela estagnação do Qi e Sangue, tem como 

característica a dor intensa, e a impressão de facada, essa dor pode piorar com o 

repouso e melhorar com exercício moderado, porém pode piorar com esforço 

excessivo. Tem sensibilidade ao toque, a dor piora muito nas posição sentada e em 

pé, não responde as alterações do clima (Maciocia, 2009). 

 

A estagnação do Qi do Fígado, pode ocasionar a dor aguda ou crônica nas 

costas. Tendões da coluna vertebral são afetados por essa estagnação, causando 

espasmos, contrações e rigidez. É possível que a causa seja a tensão emocional, 

como raiva, ressentimento, frustração e culpa (Maciocia, 2010). 

 

A lombalgia Shao Yin é caracterizada pela da dor na lombar causada pela 

deficiência do Shen Qi (Rins), sendo que o Shen Qi é que governa a coluna vertebral, 

principalmente a região lombar. O Shen Qi (Rins), mantem relação interior e exterior 

com o Pangguang (Bexiga), por esse motivo, o vazio do Shen Qi leva ao vazio de 

Pangguang, e por consequência, de seu canal de energia, podendo ocorrer bloqueio 
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na circulação de Qi na região lombar. O vazio de Shen Qi também causa o vazio de 

Qi do Canal de Energia Tendinomuscular do Shen (Rins) e ao vazio do canal de 

energia principal do Shen (Rins). Na lombalgia Shao Yin a dor a princípio é insidiosa, 

de curta duração, como uma sensação de incomodo e mal-estar. Pode piorar com 

cansaço, esforço físico, mental ou sexual, associa-se com sintomas clínicos de vazio 

de Shen Qi (Rins), manifestando-se como falta de vontade, desânimo, cansaço, falta 

de força, depressão, insegurança e impotência sexual (Yamamura, 2003). 

  

A alteração do Qi do Canal de Energia Tendinomuscular do Pangguang 

(Bexiga), seja pela presença de energia perversa, por vazio ou plenitude do Canal de 

Energia, pode provocar dor na lombar, com característica de se irradiar para o ombro, 

seguindo o trajeto do Canal de Energia Tendinomuscular do Pangguang (Bexiga), e 

de estar associada à manifestação de distúrbios visuais sendo principalmente visão 

turva e de incontinência urinária (Yamamura, 2003). 

 

No caso do acometimento dos Canais de Energia Tendinomusculares do Shen 

(Rins) e do Pangguang (Bexiga) por afecção, pode provocar além da dor lombar, uma 

sensação de aperto na cintura e de região lombar “quebrada”. Nesse caso é associado 

o quadro clínico de medo e inquietude (Yamamura, 2003).  

 

 4.1 Pontos Utilizados no Tratamento da Lombalgia 

 

Segundo Yamamura (2003) os pontos de acupuntura sugeridos para o 

tratamento da Lombalgia são:  

-  Lombalgia Shao Yin, pontos locais:  aplicar acupuntura nos pontos M-DC35 

(Jiaji) da 2° à 5° vertebra lombar. No caso dos pontos B27 (Xiaochangshu) e B-28 

(Pangguangshu) estiverem doloridos a indicação é para que seja aplicada a 

acupuntura e técnica de analgesia. Indicado aplicar moxabustão nos pontos B23 

(Shenshu), VG4 (Mingmen), M-DC24 (Yaoyan), B 52 (Zhishi), B22 (Sanjiaoshu). 

- Pontos a distância:  fazer sangria nos pontos R2 (Rangu) e R3 (Taixi), B40 

(Weizhong), B60 (Kun Lun), se congestionados ou doloridos. 

- Circulação de Qi do Canal de energia Unitário Shao Yin: C7 (Shenmen), C8 

(Shaofu). 
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-  Para fortalecer o Shen Qi (Rins) utilizar os pontos: R7 (Fuliu), R10 (Yingu), 

CV4 (Guanyuan), VC6 (Qihai). 

- Para contraturas dos músculos paravertebrais são indicados os pontos: VG11 

(Shendao), VG 6 (Jizhong), VG2 (Yaoshu), B11 (Dashu). 

- Para lombalgias que apresentam sinais de estagnação de Xue (Sangue) a 

indicação é:  fazer aplicação de ventosa nos pontos locais e no B60 (Kunlun), e 

sangrar B40 (Weizhong). 

- Em casos de lombalgia pelo frio: a indicação é que se aplique moxa nos 

pontos locais, e puncionar estimulando, os pontos B 60 (Kunlun), R2 (Rangu), R3 

(Taixi), VC4 (Guanyuan). 

- Nos casos em que a lombalgia apresenta dificuldades em encaminhar 

indicação dos pontos: F13 (Zhangmen), VG2 (Yaoshu); sangria no B40 (Wetzhong); 

VB34 (Yanglingquan). 

- Se a lombalgia apresentar característica aguda intolerável é indicado: 

acrescentar os pontos VB20 (Fengchi), IG4 (Hegu) e B60 :Kunlun). 

- Lombalgia com contratura muscular: VG2 (Yaoshu), B40 (Weizhong), R2 

(Rangu), B27 (Xiaochangshu). 

Lombalgia do canal da Bexiga Tendinomuscular do Pangguang (Bexiga) a 

indicação é de: sangrar B40 (Weizhong), assim como os capilares túrgidos adjacentes 

e o ponto Ting, o B67 (Zhiyin). 

- Dispersar o ID18 (Quanliao), ponto de reunião dos Canais de Energia 

Tendinomusculares Yang do Pé. 

- Para fortalecer o Shen Qi (Rins) e o Pangguang (Bexiga): indicação R7 (Fuliu) 

e B67 (Zhiyin). 

- Dispersar os pontos locais dolorosos (Ashi) do trajeto do Canal 

Tendinomuscular do Pangguang (Bexiga). 

 

5 FITOTERAPIA 

 

O significado da palavra Fitoterapia deriva do grego onde phyton significa 

“planta” e therapeia” tratamento”, podendo ser de uso externo ou interno, sob o uso 

de medicamentos ou “in natura” (Teixeira et al., 2012). 

Fitoterapia é o uso de plantas bioativas ou medicinais, cujo plantio é feito de 

forma tradicional, de acordo com as experiências populares ou métodos científicos 
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(Nardi; Bonaparte, 2014). A Fitoterapia tem sido utilizada mundialmente há milhares 

de anos como uma terapêutica muito eficaz e segura para uma ampla gama de 

condições médicas. Registros antigos da utilização de plantas medicinais foram 

encontrados por volta de 3000 anos a.C. no Egito e na China. As plantas medicinais 

em algumas culturas como a indígena, eram utilizadas em rituais de cura, em outras 

culturas que desenvolveram sistemas médicos tradicionais, foram utilizadas terapias 

a base de plantas, como é o caso da Medicina Tradicional Chinesa (UMM, 2014) 

(Saad, Léda, Sá, & Seixiack, 2009). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

hoje mais de 80% da população em todo mundo faz uso da fitoterapia. 

 

5.1 FITOTERAPIA CHINESA 

 

A Fitoterapia é conhecida na China há aproximadamente 3000 anos, nessa 

época os livros eram escritos em casco de tartaruga, seda e em pergaminhos. 

(ESMOT, 2007). 

 

A cultura Chinesa é uma das culturas mais antigas que descrevem a utilização 

de plantas, animais e minerais com fins terapêuticos. Estes descritos foram 

encontrados no primeiro livro que trata da medicina interna o “Huang Di Nei Jing”, 

escrito na dinastia Han, por volta de 3000 a. C. (Versolatto, 2014). A utilização das 

plantas medicinais pelos homens foram descritas ao longo da história humanidade. 

Consta que o registro mais antigo seja na Medicina Chinesa, realizado pelo imperador 

Shen Nong por volta de 2000 a. C. Shen Nong investigou o potencial medicinal de 

várias plantas e outros produtos naturais, registrados no” Livro da Medicina Interna do 

Imperador Amarelo”, onde constavam registros de 365 drogas vegetais (Botsaris, 

1995). 

 

O registro mais completo sobre prescrição de ervas chinesas é a enciclopédia 

chinesa Modern Day, de matéria medica publicada em 1977. Essa obra cita 

aproximadamente 6.000 medicamentos, dos quais 4.800 são de origem vegetal. 

(Rodrigues,2012). Sendo a Fitoterapia Chinesa uma vertente da medicina Tradicional 

Chinesa, o tratamento baseia-se nas teorias de Yin Yang, a teoria dos cinco elementos 

e no sistema de meridianos (Oliveira, 2016). 

 



    29 

 

A fitoterapia chinesa tem como característica principal, a individualização do 

tratamento de acordo com o padrão energético diagnosticado pelo profissional 

acupunturista.  Padrão energético é uma terminologia utilizada na medicina tradicional 

chinesa, que se refere ao quadro sintomático exibido pelo paciente. É através da 

semiologia na visão da medicina oriental que pode-se decidir qual a prescrição da 

fórmula magistral mais adequada e a dosagem de cada componente (Kussunoki, 

2016).  

 

 Considerada a importância, e a seriedade com que deve ser abordada a 

manutenção da saúde, antes da inicialização de um tratamento é indispensável que 

haja um diagnóstico correto do que deve ser tratado, mesmo quando a terapêutica 

seja com fitoterápicos. A interpretação dos sinais e sintomas está relacionada aos 

órgãos e vísceras e tem como objetivo indicar o tipo de desequilíbrio que está 

ocorrendo no corpo no momento da investigação. O diagnóstico pode ser realizado 

através da palpação do pulso, da inspeção da língua, dos cabelos, das unhas, 

características das fezes, da urina, apetite, paladar, também deve ser observado o 

estado de saúde e o estado emocional do paciente (Carvalho, et al.,2010). 

  

 5.1.2 FARMACOPÉIA CHINESA 

 

A Farmacopeia Chinesa é a ciência que tem a finalidade de estudar as 

composições, as propriedades, as ações das substâncias sejam elas de origem 

animal, vegetal, mineral ou químicas(naturais), visando restabelecer o equilíbrio do 

corpo humano (Oliveira, 2016).                                          

 

As ervas medicinais podem ser administradas sozinhas ou em fórmulas 

fitoterápicas sendo utilizadas para o alívio da dor, no tratamento das doenças de 

acordo com o desequilíbrio energético do corpo. Esses desequilíbrios podem ser 

classificados como vazios de energias ou excessos de energia (Oliveira, 2016). 

 

Há em torno de 13.000 produtos medicinais na medicina tradicional chinesa, 

sendo sua base os elementos de extratos de ervas, que são empregados em 

medicamentos. A partir de 1945, foram catalogados 517 medicamentos, sendo que 
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30 eram minerais, 45 de partes animais e 442 eram de partes de plantas (Marote, 

2016). 

 

5.1.3 Formulação 

 

Para fazer uma formulação fitoterápica chinesa, é necessário ter conhecimento 

de como uma erva interage com a outra e as suas propriedades energéticas e 

curativas (ESMOT, 2007).                      

  

Em cada   formulação fitoterápica chinesa existe uma erva responsável por 

determinar a ação da fórmula, que é denominada de erva principal ou erva  Imperador; 

para potencializar a ação da erva principal existe as ervas Ministro; as ervas 

coadjuvantes ou Assistentes são responsáveis por reforçar os efeitos da erva principal 

agindo nos sintomas menos importantes e diminuindo ou eliminando a toxicidade da 

erva principal; as ervas guias ou Mensageiras são as  ervas responsáveis pela 

condução das substâncias terapêuticas para a localidade onde ocorre o desequilíbrio 

e por coordenar os efeitos das ervas restantes (Choy 2011), (López, La China, 1986). 

            

5.1.4 CLASSIFICACAO  

 

Na fitoterapia chinesa as ervas são classificadas quanto: ao sabor, a 

temperatura, as propriedades térmicas, direção da ação energética, meridianos e 

zang-fu associados, quanto a sua forma, cor, toxicidade e nível de ação (ESMOT, 

2007), (López, La China, 1986), (Choy, 2011). 

 

5.1.5 TEMPERATURA (NATUREZA) 

 

As propriedades térmicas das ervas podem ser classificadas como: quente, frio, 

morno, fresco, e neutro. São consideradas yang na natureza as ervas com 

propriedades mornas ou quentes. Essas ervas tem o poder de dispersar o vento e o 

frio, aquecer o baço e o Estomago, reabastecer o Yang, possuem ações fortificantes 

e estimulantes. Exemplo de ervas que contem essa natureza: Gengibre seco e a 

canela. Quanto as ervas com propriedades frias ou frescas, elas são yin em sua 
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natureza, eliminam o calor, aliviam a inflamação, possui ação inibidora e sedativa 

(ESMOT, 2007). 

 

5.1.6 OS CINCO SABORES 

 

Os cinco sabores estão associados aos cinco movimentos e aos Zang Fu. Os 

cinco sabores são:  azedo, amargo, doce, picante e salgado. O sabor azedo está 

associado ao elemento madeira, o amargo ao elemento fogo, o sabor doce está 

associado ao elemento terra, o picante ao elemento metal e o sabor salgado que está 

associado ao elemento água (ESMOT, 2007). 

 

As ervas picantes ativam as circulação do Chi e do xue, estimulam, dispersam 

e promovem o movimento de subida e fazem transpirar; as ervas de sabor doce 

exercem o efeito de tonificar e regularizar; as de sabor azedo possuem efeitos 

adstringentes; ervas de sabor amargo efeitos purgantes e fortalecedores e as de sabor 

salgado possuem efeitos purgantes e suavizastes (ESMOT, 2007). 

 

5.1.7 AS QUATRO DIREÇÕES 

 

As quatro direções relacionam-se aos diferentes estados de desequilíbrios do 

organismo humano. 

As quatro qualidades utilizadas para classificar as ervas são:  ascendentes, 

descendentes, circulantes e de submersão. As ervas que possuem as propriedades 

ascendentes e circulantes têm efeito para cima e para fora, utilizadas na ativação do 

yang, induz a transpiração e dispersam o frio e o vento. Entretanto, as ervas com 

propriedades descendentes e de submersão tem efeito de para baixo e para dentro 

(ESMOT, 2007). 

 

6 FÓRMULA UTILIZADA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA 

 

 6.1 DU HUO JI SHENG TANG 

A Fórmula Du Huo Ji Sheng Tang, age eliminando o vento e umidade, tem ação 

de cessar a dor causada pela síndrome Bi, fortalece o rim e o fígado, tonifica Qi e Xue. 

Nutre o Hing Qi simultaneamente e elimina o patógeno. 



    32 

 

 

Du Huo Ji Sheng Tang é indicada para casos de dor lombar, artrose, artrite, dor 

nas articulações, dor nos joelhos, ciatalgias, palpitações, dificuldade de respiração, 

língua pálida com cobertura fina e branca, pulso fino, fraco ou vazio. 

 

A dose recomendada é de 30 a 50 g, 3 a 4 vezes ao dia (Garcia, Vilardebó, 

2012). 

   

Du Huo Ji Sheng Tang é muito utilizada nos casos de síndrome Bi crônica, 

podendo também ser indicada no tratamento de enfermidades atróficas. Radix 

Rehmanniae recens – Sheng Di Huang pode ser substituída por Radix Rehmanniae 

praeparata – Shu Di Huang para obter uma tonificação mais forte de Xue (Garcia, 

Vilardebó, 2012). 

 

6.1.2 Composição da Fórmula: 

 

 Radix Angelicae pubescentis – Du Huo 9g 

 Herba Asari cum radice – xi Xin 3g 

 Radix ledebouriellae – Fang Feng 6g 

 Radix Gentianae macrophylae – Qin Jiao 6g 

 Ramulus loranthi – Sang Ji Sheng 6g 

 Cortex Eucommie – Du Zhong 6g 

 Radix Achyranthis bidentatae – Niu Xi 6g 

 Radix Ginseng – Ren Shen 6g 

 Sclerotium Poriae – Fu Ling 6g 

 Radix Glycyrrhizae cum melle tosta – Zhi Gan Cao 6g 

 Radix Angelicae sinensis – Dang Gui 6g 

 Rhizoma Ligustici walichii – chuan Xiong 6g 

 Radix Rehmanniae recens – Sheng Di Huang 6g 

 Radix Paeoniae albae – Bai shao 6g 

 Cortex Cinnamomi – Rou Gui 6g 
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6.1.3 Explicação da Fórmula 

 

Radix Angelicae pubescentis – Du Huo: age eliminando vento frio e umidade 

das articulações localizadas na área do jião inferior. 

Herba Asari cum radice – Xi Xin: essa erva age liberando o vento frio das 

articulações, dispersando o vento frio dos meridianos yin, e tem ação calmante sobre 

a dor. 

 

Radix Gentianae macrophyllae – Qin Jiao: responsável por nutrir os ligamentos 

a combinação com Radix Ledebouriellae – Fang Feng elimina vento e umidade. 

 

Ramulus Loranthi- Sang Ji Sheng, Cortex Eucommiae – Du Zhong, Radix 

Achyranthis bidentatae – Niu Xi: são responsáveis por nutrir o Fígado e o Rim e 

eliminam vento umidade. 

 

Radix Angelicae sinensis – Dang Gui, Rhizoma Ligustici walichii - Chuan Xiong, 

Radix Rehmanniae recens – Sheng Di Huang, Radix Paeoniae albae – Bai Shao. 

Tonificam e ativam o xue; fazem parte de uma importante fórmula tônica e reguladora 

de sangue chamada Si Wu Tang. 

 

Radix Ginseng – Ren Shen, Sclerotium Poriae – Fu Ling: são responsáveis por 

tonificar o qi e o Baço. 

 

Cortex Cinnamomi – Rou Gui: desbloqueia e acalenta os vasos sanguíneos. 

 

Radix Glycyrrhizae cum melle tosta – Zhi Gan Cao:  são ervas responsáveis 

por moderar os efeitos da prescrição (Garcia, Vilardebó, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 



    34 

 

7 METODOLOGIA 

 

Dentre todos os trabalhos analisados, foram selecionados sete deles que 

compreendem o período entre 2000 e 2015, identificados através das bases de dados 

eletrônicos (Medline, NCBI-Pubmed) e livros de autores reconhecidos. 

 

Foram utilizados como estratégia de busca nas bases de dados os seguintes 

descritores e operadores lógicos booleanos: AND e OR e as seguintes palavras-

Chave: Lombalgia, Acupuntura, Lombalgia e acupuntura, Medicina Tradicional 

Chinesa e Lombalgia, Tratamento de lombalgia e Fitoterapia Chinesa. 

 

Os artigos utilizados para a realização deste trabalho foram selecionados a 

partir dos seguintes critérios de inclusão: 

 

- Tipo de estudo: Estudo de caso  

- Casuística: Pessoas com lombalgia  

- Intervenção terapêutica utilizada: Acupuntura e Fitoterapia. 
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8. RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

 

Na revisão realizada por NAKATA (2015), o tratamento através da acupuntura 

mostrou ser eficaz no controle das dores lombares sem causas especificas, devido a 

grande maioria dos voluntários apresentarem diminuição da dor após o tratamento; 

sugerindo que quanto maior o número de sessões realizadas mais satisfatório se 

tornou o tratamento.  

 

Mesmo a forma de tratamento sendo duas técnicas distintas no artigo de BURIGO 

(2010), uma sendo a acupuntura sistêmica e a outras pastilhas de óxido de silício, os 

dois grupos apresentaram melhora da função e da dor equivalentes quando aplicadas 

em pessoas que apresentam dor lombar. 

 

Já MEHRET et al (2010), realizou a comparação entre as técnicas de acupuntura 

auricular e a craneo acupuntura, eletroacupuntura e cinesioterapia em 24 voluntários 

divididos em 4 grupos, um sendo submetido somente a cinesioterapia, onde foi 

possível comprovar que os grupos submetidos a técnica de acupuntura uma melhora 

significativa do quadro álgico e em relação a limitações funcionais, quando 

comparados ao grupo submetido somente a cinesioterapia. Comprovando assim a 

eficácia do tratamento através da acupuntura. 

 

Para JORGE (2008), a acupuntura quando comparada ao placebo não foi mais 

eficaz, porém para o alívio da dor foi 2,04 para a acupuntura e 1,09 para o placebo. A 

resposta apresentada pelo grupo placebo mostra que ambos forneceram efeitos 

benéficos no tratamento espondilite anquilozante caracterizado por dor lombar 

inflamatória. 

 

Para BEZERRA (2012), quando realizado um ensaio randomizado com o objetivo 

de comparar a acupuntura e os sistemas de acupontos neuromuscular integrado no 

tratamento de dor lombar a acupuntura se mostrou efetiva, apresentando redução da 

dor, da incapacidade e melhora na qualidade de vida. 
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Estudo caso realizado por Cheng (2011), em um paciente com lesão crônica com 

dor de início aguda, foram utilizadas duas formulas fitoterápicas: Du Huo Ji Sheng 

Tang para dissipar vento umidade e Yan Hu Suo Zhi Tong Wan para estagnação de 

Qi e estase de sangue. O paciente fez uso das fórmulas por três semanas e 

apresentou uma melhora significativa no quadro álgico. As fórmulas mostraram ter 

resultados positivos no quadro da dor. 

                                                  

Em um estudo realizado por Shi Chao (1994), feito com 28 casos de hérnia de 

disco lombar, o tratamento realizado através de Du Huo Ji Sheng Tang mostrou ser 

eficaz no controle das dores lombares. Desses 28 casos, 20 não apresentavam 

histórico de lesão externa. No entanto os outros 8 casos foram acometidos por várias 

lesões devido ao levantamento de artefatos pesados. O autor relata que na maioria 

desses casos o início da enfermidade aconteceu quando contraíram vento, frio-

umidade.  Segundo Shi Chao, os resultados que foram classificados como sendo 

excelentes foram os que diminuíram drasticamente os sintomas dos pacientes. E que 

os resultados apresentados como bons foram de mais da metade na redução da dor. 

Resultados classificados como justa redução de 1/3 nos sintomas. Com relação 

nesses critérios, 4 dos casos apresentaram excelentes resultados, sendo que 17 dos 

casos foram classificados como sendo bons resultados, 6 resultados sendo como 

justos e apenas 1 caso sem resultado. Portanto, os resultados mostraram um total de 

96,43 de melhora no tratamento das dores lombares quando feito o tratamento com 

Du Huo Ji Sheng Tang. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Através da análise dos resultados das pesquisas inclusas na presente revisão, 

pode-se concluir que a acupuntura e a fitoterapia chinesa foram eficientes no 

tratamento da dor em lombalgia, com maior efetividade para a redução da dor quando 

comparadas a outras modalidades de tratamento, apresentando benefícios em curtos 

prazos do quadro álgico. 

 

Assim essas terapias podem beneficiar muitos pacientes, não só pela eficácia 

mas também pela simplicidade técnica, baixo custo e praticamente sem efeitos 

colaterais. 
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